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UNIDADE SOLICITANTE: 

?EPRO 

CENTRO DE CUSTO: 

Expominas $ao Joao dei Rey 
DESTINO DO SERVIÇO: 

Expominas São João dei Rei 
VALOR ESTIMADO: 

R$ 2.900.000,00 

—••‘• 

OBJETO: 

Prestação de serviços para supervisão, fiscalização e apoio técnico para as obras do Expominas de São João 
dei Rei 

PRAZO DE DURAÇÃO: 

18 meses 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
medições mensais 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

Conforme Termo de Referência, projetos, planilhas e memoriais anexos 

, , 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Licitação na modalidade técnica e preço 
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EXPOMINAS SÃO JOÃO DEI REI 

SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO 
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OBJETO: 

Contratação de serviços técnicos de consultoria em engenharia para supervisão, 

fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da execução das obras de 

implantação do Expominas de São João Dei Rei. 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: 

A licitação será na modalidade de técnica e preço. 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

A PROPOSTA TÉCNICA deverá conter os documentos a seguir enumerados: 

> índice — PT1 

Apresentação — PT2 

Experiência da Empresa Licitante — PT3 

Conhecimento do Problema — PT4 

> Plano de Trabalho — PT5 

Metodologia de Trabalho — PT6 

Equipe Técnica — PT7 

Estrutura Organizacional — PT8 

que serão pontuados de acordo com os critérios, a seguir: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1 Experiência da Empresa Licitante - (PT-3) 35 (trinta e cinco) 

2 Conhecimento do problema - (PT-4) 10 (dez) 

3 Plano de Trabalho — (PT-5) 10 (dez) 

4 Metodologia do Trabalho - (PT-6) 10 (dez) 

5 Equipe Técnica - (PT-7) 30 (trinta) 

6 Estrutura organizacional - (PT-8) 5(cinco) 

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA TÉCNICA 100 (cem) 

3.1. Documento PT-1 - ÍNDICE 

O índice incluirá a paginação do capítulo e do item do assunto abordado de cada elemento 

correspondente à matéria incluída. 
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3.2. Documento PT-2 - APRESENTAÇÃO 

A Apresentação da Proposta Técnica deverá ser feita, descrevendo de forma resumida o 

objeto, o prazo de execução dos serviços e a concepção geral do serviço proposto, limitada a 

2 (duas) páginas, além da folha de rosto. 

3..3. Documento PT-3 - EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE 

A experiência da empresa será comprovada através do Tempo de Registro no CREA ou CAU e 

de Atestados Técnicos emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU , referentes à atividades de supervisão de obras 

similares ao objeto do presente trabalho. 

Serão considerados atestados de serviços totalmente concluídos. A Proponente deverá 

destacar no atestado apresentado, através de grifos, os serviços que atendem as exigências 

do presente Edital. 

Não serão aceitos atestados de execução de obras ou fornecimento de bens. 

A experiência da Licitante será pontuada com no máximo de 35 (trinta e cinco) pontos, 

obtidos de acordo com o seguinte critério: 

Tempo de Registro da Empresa no CREA ou CAU, comprovado através da Certidão de 

Registro e Quitação do CREA ou CAU, no máximo 4 (quatro) pontos. 

Registro no CREA ou CAU Pontuação máxima 

Até 20 anos 1,0 (um) 

Mais de 20 anos até 25 anos 3,0 (tres) 

Mais de 25 anos 4,0 (quatro) 

Atestados Comprobatórios de Experiência da Empresa, no máximo 31 (trinta e um) 

pontos. 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

Descrição 
Pontuação por 

Atestado 

Pontuação 

máxima 

b-1: gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de 

obras de edificações de uso público (shopping, terminal de 

passageiros ou centro de convenções), com no mínimo 

7.000m2  

3,5 pontos 7 pontos 
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gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de 

obras 	de 	edificações 	contendo 	instalações 	hidráulicas, 

drenagem, esgotos sanitários e de prevenção e combate a 

incêndio 

3 pontos 6 pontos 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de 

obras de edificações contendo instalações elétricas com no 

mínimo 1.500 kVA, e sistema de automação 

3 pontos 6 pontos 

h-4: gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de 

obras de edificações contendo sistema de ar condicionado 

com no mínimo 400 TR 

3 pontos 6 pontos 

b-5: gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de 

obras de edificações contendo controle de qualidade das 

obras com ensaios de laboratório de solos, de concreto e 

aço 

3 pontos 6 pontos 

TOTAL 31 pontos 

Serão pontuados dois atestados para cada item, sendo que um mesmo atestado poderá 

atender mais de um item, desde que contemple o exigido. Cada parcela deverá ser 

comprovada por dois atestados distintos. 

3.4. Documento PT-4 — CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

A partir dos documentos técnicos disponibilizados neste edital, e de conhecimento do local de 

implantação das obras e dos projetos executivos, desenvolver uma apreciação geral sobre as 

características e especificidades das obras civis, do projeto executivo, das instalações elétricas 

e prediais, do fornecimento e montagem dos equipamentos previstos, infraestrutura, 

urbanização, etc. 

O Proponente deverá identificar os condicionantes técnicos e executivos para implementação 

do escopo dos serviços, de forma a garantir a qualidade e conformidade dos serviços a serem 

executados. 

- Conhecimento geral do projeto e do escopo dos serviços que farão parte das atividades de 

Supervisão ou Fiscalização Técnica; 

- Conhecimento dos aspectos específicos das atividades de supervisão, fiscalização, 

acompanhamento técnico e controle tecnológico de obras, de projeto executivo, de 

fornecimento e montagem de equipamentos e acompanhamento dos planos ambientais; 

- Identificação e descrição dos aspectos particulares e notáveis que o Proponente julga 

importante para o desenvolvimento dos serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico à 

CODEMIG, em que se proponha a participar. 

Este item deverá ser apresentado em, no máximo, 20 (vinte) páginas, impressas em formato 

A4, acrescido de mais 5 (cinco) páginas, no máximo, para atender a apresentação gráfica, 

tabelas ou quadros julgados pertinentes, que poderão ser apresentados em formato A3. 

4 
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3.5. Documento PT-5 — PLANO DE TRABALHO 

Apresentação da descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo a sistemática prevista 

para a execução das atividades de supervisão, fiscalização e apoio técnico à CODEMIG. 

Associado ao Plano de Trabalho, a licitante deverá ainda descrever a concepção do sistema de 

informações a ser implantado como instrumento de suporte às atividades de supervisão e 

apoio técnico. 

Este item deverá ser apresentado em, no máximo, 20 (vinte) páginas, impressas em formato 

A4, acrescido de, no máximo, 5 (cinco) páginas, para atender a apresentação gráfica, tabelas 

ou quadros julgados pertinentes, que poderão ser apresentados no formato A3. 

3.6. Documento PT-6 — METODOLOGIA DE TRABALHO 

A licitante deverá descrever a metodologia proposta para o trabalho e os procedimentos a 

serem implementados na efetivação dos serviços de supervisão e fiscalização técnica do 

empreendimento. 

Este item deverá ser apresentado em, no máximo, 20 (vinte) páginas, impressas em formato 

A4, acrescido de, no máximo, 5 (cinco) páginas, para atender a apresentação de diagramas, 

fluxogramas ou quadros julgados pertinentes, que poderão ser apresentados no formato A3. 

3.7. Documento PT-7 - EQUIPA TÉCNICA 

O Proponente deverá apresentar relação dos profissionais de nível superior que deverão 

compor a equipe técnica a ser alocada, dimensionada pelo Licitante em função de seu Plano 

de Trabalho apresentado. 

a) A Equipe Técnica mínima indicada, com suas respectivas funções, atestados de 

responsabilidade técnica, deverá ser composta pelos seguintes profissionais: 

Função Atestado Solicitado 

Engenheiro Civil ou Arquiteto, Sênior, com, no mínimo, 

15 anos de formado — Supervisor de Obras Civis 

Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou 

Fiscalização de obras de edificação, com 

área mínima construída de 10.000m2. 

Engenheiro Civil Sênior, com, no mínimo, 15 anos de 

formado — Supervisor de Instalações Prediais 

Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou 

Fiscalização de obras de edificações 

públicas, com instalações hidráulicas, 

elétricas e sistema de ar condicionado 

5 
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EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 

Descrição Pontuação por Atestado 
Pontuação 

máxima 

Supervisor de obras civis 7,5 pontos 15 pontos 

Supervisor de instalações prediais 7,5 pontos 15 pontos 

TOTAL 30 pontos 

Deverá ser indicado apenas um profissional para cada uma das funções propostas. 

A Proponente deverá comprovar o vínculo da equipe técnica principal indicada através da 

apresentação de cópia autenticada de Fichas ou Livros de Registro de Empregados e GFIP do 

FGTS, referentes aos sessenta dias anteriores à data da publicação deste Edital, para os 

profissionais regidos pela CLT — Consolidação das Leis do Trabalho. Para os sócios e diretores, 

a comprovação será feita por meio da Ata de Eleição de seus administradores ou contrato 

social em vigor. 

O tempo de formado para todos os profissionais que serão pontuados, será comprovado pela 

apresentação de Certidão de Registro expedida pelo CREA ou CAU, ou cópia do diploma. A 

nota do profissional que não atender ao tempo mínimo de formado será nula (zero). 

Os currículos dos profissionais da Equipe Técnica Principal deverão conter a descrição da 

experiência e dados que permitam amplo entendimento dos trabalhos realizados. 

Os atestados apresentados para os profissionais da Equipe Técnica Principal somente serão 

considerados se forem acompanhados da Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo 

CREA ou CAU. 

A composição da equipe técnica principal da Contratada só poderá ser alterada por motivo 

superveniente, caso fortuito ou de força maior, sempre por profissional de perfil equivalente 

ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Contratante, consoante o Art. 13 § 

3°  da Lei 8.666/93. 

O licitante deverá apresentar, juntamente com o Curriculum Vitae dos profissionais, pelo 

menos um atestado técnico com acervo no CREA ou CAU, comprovando que o mesmo possui 

experiência nas áreas solicitadas, sob pena de desclassificação do certame. 

Os currículos dos profissionais indicados conterão um máximo de 4 (quatro) páginas cada, 

impressos em formato A4, fonte Anal, corpo 12, com espaçamento 1,5 entre linhas. 

Os Atestados / Certidões apresentados deverão ser fornecidos por pessoas jurídicas de direito 

público ou privado, responsáveis pela contratação dos serviços, devidamente registradas nas 

entidades profissionais competentes. Não serão aceitos atestados técnicos fornecidos aos 

profissionais pela própria empresa licitante. 

6 
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3.8. Documento PT-8 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Estrutura Organizacional, atribuições e responsabilidades 

Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos serviços, através do 

organograma da equipe alocada, bem como atribuições e responsabilidades. 

Cronograma de Permanência 

Apresentação do cronograma de permanência de pessoal, contendo todos os profissionais 

que serão alocados na execução dos serviços. 

A estrutura organizacional deverá demonstrar a capacidade da Licitante para a execução dos 

serviços objeto deste edital, e conter no mínimo: 

Infraestrutura de apoio, indicando os recursos de informática previstos (equipamentos e 

programas), assim como o suporte técnico/operacional disponível na empresa licitante para, 

eventualmente, apoiar a equipe que executará os trabalhos; 

Organograma da equipe técnica a ser alocada aos serviços, com a descrição da qualificação 

do pessoal necessário, as atribuições e as responsabilidades das diversas áreas, bem como a 

lotação de cada uma dessas áreas. 

A estrutura organizacional será pontuada com o máximo de 5 (cinco) pontos, obtidos segundo 

o seguinte critério: 

ITEM A SER PONTUADO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Infraestrutura de apoio 3 pontos 

Organograma da Equipe Técnica 2 pontos 

Total 5 (cinco) pontos 

A estrutura organizacional deverá ser apresentada em, no máximo 10(dez) páginas impressas 

no formato A-4, excluída a folha de rosto, tabelas ou quadros julgados pertinentes poderão 

ser apresentados em formato A-3 com fonte Anal tamanho 9 e contarão como uma página. 

Os textos contidos em páginas adicionais que ultrapassem os limites definidos, não serão 

objetos de qualquer análise e ou consideração por parte da Comissão Especial de Licitação, 

para fins de valorização da Proposta Técnica. 

Fica proibida a participação de um mesmo técnico em equipe de Empresas Licitantes 

diferentes, sob pena de desclassificação do certame. 

7 
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES: 

Será desclassificada a proposta técnica que obtiver soma de pontos inferior a 70% (setenta 

por cento) da pontuação total distribuída. Igualmente, será desclassificada a proposta que 

venha a obter pontuação inferior a 50% (cinqüenta por cento) dos pontos máximos fixados 

para cada um dos tópicos considerados. 

Observado o critério de aceitabilidade da proposta estabelecido nos subitens anteriores, a 

Comissão de Licitação classificará as propostas em obediência ao princípio da "TÉCNICA E 
PREÇO", nos termos do parágrafo 1°. (primeiro), inciso III, do Art.45 da Lei Federal n". 

8666/93, combinado com o parágrafo 10  (primeiro), inciso I e parágrafo 2°  (segundo), incisos I 

e II do Art.46 da mesma Lei. 

A classificação dos Licitantes far-se-á de acordo com a média ponderada das valorizações da 

Proposta Técnica e da Proposta de Preços, cujo cálculo do Valor para Efeito de Classificação, 

obedecerá a seguinte fórmula: 

VEC = 7VPT + 3NPP onde 

10 

VEC => Valor para Efeito de Classificação 

VPT => Valorização de Proposta Técnica 

NPP => Nota Padronizada da Proposta de Preços 

sendo: 

NPL= PM onde: 

PL 

PM = (OR + M) /2 

NPL => Nota da Proposta de Preços da Licitante; 

OR => Preço global do orçamento da CODEMIG; 

M => Médias dos preços globais das licitantes; 

PL => Preço global da proposta da licitante 

e 
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NPP a Nota Padronizada da Proposta de Preços 

NPP= NPL x 100, onde: 

NPM 

NPL => Nota da Proposta de Preços da Licitante 

NPM => Maior Nota da Proposta de Preços 

As notas obtidas devem ser arredondadas com aproximação de centésimos e 

arredondamento da terceira casa decimal, de acordo com os critérios da NBR-5891-ABNT — 

Regras de Arredondamento de Numeração Decimal 

A classificação dos licitantes obedecerá à ordem decrescente dos valores para efeito de 

classificação, sendo declarada vencedora a Licitante que atingir o maior Valor. A sequência da 

classificação se fará pela ordem decrescente. 

Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á através de sorteio, em 

ato público, ao qual todas as licitantes classificadas serão convocadas, em horário e local a 

serem definidos pela Comissão de Licitação. 

PRAZO 

O prazo para o contrato de supervisão, fiscalização e apoio técnico será o mesmo 

determinado para a execução das obras civis, ou seja, 18 meses. 

FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos serão feitos através de medições mensais conforme planilha de custos a ser 

elaborada pela licitante, tendo como referência a planilha apresentada pela CODEMIG. 

ANEXOS 

7.1. Projetos executivos, memoriais e especificações do Expominas São João Del Rei 

7.2. Planilha e cronograma da supervisão, fiscalização e apoio da obra do Expominas 

9 
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CUSTOS 
JOÃO DEL REI 

E APOIO TÉCNICO 29/05/13 
EXPOMINAS SÃO 

SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT 
HOMEM 

QUANT 
MESES 

PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) 

1 EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 

Homem/mês 1,00 18,00 864.000,00 1.1 Engenheiro civil ou Arquiteto Sênior (Obras civis) 48.000,00 

1.2 Engenheiro civil Sênior (Instalações) Homem/mês 1,00 18,00 48.000,00 864.000,00 

2 QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

2.1 Técnico em Edificações Homem/mês 1,00 18,00 18.000,00 324.000,00 

. 	2.2 Laboratorista Homem/mês 1,00 15,00 18.000,00 270.000,00 

2.3 Auxiliar de laboratório Homem/mês 1,00 15,00 7.000,00 105.000,00 

2.4 Topógrafo Homem/mês 1,00 4,00 18.000,00 72.000,00 

52.000,00 2.5 Auxiliar de topografia Homem/mês 2,00 4,00 6.500,00 

3 ASSESSORIA DE APOIO 

Homem/mês 3.1 Secretária administrativa 1,00 18,00 6.500,00 117.000,00 

3.2 Auxiliar administrativo Homem/mês 1,00 18,00 3.750,00 67.500,00 

4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIRETAS 

unid/mês 

unid/mês 

1,00 18,00 4.1 Materiais de escritório 7.500,00 135.000,00 

4.2 Microcomputadores ( rede, servidor, softwares, impressoras, etc.) 3,00 18,00 7.500,00 405.000,00 

TOTAL 2.900.500,00 

OBS.: NOS VALORES ACIMA ESTÃO COMPUTADOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS (PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS, CUSTOS ADMINISTRATIVOS, DESPESAS COM 
DESPESAS FISCAIS, ETC.) VEÍCULOS, REMUNERAÇÃO DA EMPRESA, 

página: 1 /1 
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EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI 

FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO SUPERVISÃO, 29/05/13 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT 
HOMEM 

QUANT 
MESES 

PREÇO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$) 

1 EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 

Homem/mês 1,00 18,00 0,00 1.1 Engenheiro civil ou Arquiteto Sênior (Obras civis) 

1.2 Engenheiro civil Sênior (Instalações) Homem/mês 1,00 18,00 0,00 

2 QUALIDADE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

2.1 Técnico em Edificações Homem/mês 1,00 18,00 0,00 

2.2 Laboratorista Homem/mês 1,00 15,00 0,00 

2.3 Auxiliar de laboratório Homem/mês 1,00 15,00 0,00 

2.4 Topógrafo Homem/mês 1,00 4,00 0,00 

0,00 2.5 Auxiliar de topografia Homem/mês 2,00 4,00 

3 ASSESSORIA DE APOIO 

Homem/mês 3.1 Secretária administrativa 1,00 18,00 0,00 
3.2 Auxiliar administrativo Homem/mês 1,00 18,00 0,00 

4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIRETAS 

unid/mês 

unid/mês 

1,00 18,00 4.1 Materiais de escritório 0,00 
4.2 Microcomputadores ( rede, servidor, softwares, impressoras, etc.) 3,00 18,00 0,00 

TOTAL 0,00 

OBS.: NOS VALORES ACIMA ESTÃO COMPUTADOS TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS (PESSOAL, ENCARGOS SOCIAIS, CUSTOS ADMINISTRATIVOS, DESPESAS COM 
VEÍCULOS, REMUNERAÇÃO DA EMPRESA, DESPESAS FISCAIS, ETC.) 
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EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI 

RELAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS E DOCUMENTOS 

- ACÚSTICA 

- AR COMPRIMIDO 

- AR CONDICIONADO 

- ARQUITETURA 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

- CONTENÇÃO DE TALUDES 

- DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO 

- DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

- DRENAGEM PROFUNDA 

- DRENAGEM RODOVIÁRIA 

ELÉTRICA / SPDA E ATERRAMENTO 

- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

- ESTRUTURA METÁLICA 

- FUNDAÇÕES 

- GEOMETRIA 

- IMPERMEABILIZAÇÃO 

- INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS 
- INSTALAÇÕES DE GÁS 

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

- INTERSEÇÃO VIÁRIA E ACESSOS RODOVIÁRIOS 

- IRRIGAÇÃO 

- OBRAS COMPLEMENTARES 

- PAISAGISMO 

- PAVIMENTAÇÃO 

- PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

- SINALIZAÇÃO 

- SISTEMAS ELETRÔNICOS 

- SONORIZAÇÃO E MULTIMíDIA 

- TERRAPLENAGEM 

- TOPOGRAFIA 

- CADERNO DE ENCARGOS 





M 	PÀ 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOI‘CO DE MINAS GERAIS- 

CODEMIG v  

CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INT NO: 166/12 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG, empresa pública da Administração indireta do Governo do Estado de 
Minas Gerais, CMDJ 19.791.581/0001-55, leva ao conhecimento dos, interessados 
que no dia  .09. 	Nços40 	DE 2013 às 0.5 hs ( 	 )  em sua 
sede, à rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, em Belo 
Horizonte, neste Estado, através da COMISSÃO/ERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
designada pela Portaria PRES 07/13, de 11. 6.13, procederá à abertura de 
CONCORRENCIA, do tipo "técnica e preço", destinada a contratar SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, 
FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS 
SÃO JOÃO DEL REI, em regime de empreitada por preço global. Os envelopes 
contendo os documentos de habilitação e as propostas técnica e de preços serão 
recebidos e ,protocolados ATÉ AS 11,00 	HS ( 	 ) DO DIA 
Ag (Xe A6651-0   DE 2013  conforme item 5.1 deste Edital. 

da CODEMIG, à rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, em Beblo 
Horizonte/MG, de 9:00 às 12:00 hs. e das 14:00 às 17:00 hs., a partir do dia aa.  
det.D.11 ...... . de 2013,  podendo ser consultados e/ou adquiridos mediante pagamento 
na tesouraria da CODEMIG do valor de R$ 30,00 (trinta reais). 

1.4. Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das 
condições locais e de prestação dos serviços não serão admitidas ou aceitas para 
futuras reclamações. 

1.2. O recibo de protocolo dos envelopes consistirá prova de sua entrega, sendo 
que não serão recebidos propostas, impugnações ou recursos enviados pelo 
correio ou feitas por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em local 
diverso do indicado. 

/1.3. O Edital e seus anexos, encontram-se a disposição dos interessados na Sede , 
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1.5. Quaisquer i formações ou esclareicimentos sobre a presente licitação poderão 
ser obtidos na CODEMIG, junto à ,,Comissão Permanente de Licitação — Rua 
Manaus, 467, VBajrro Santa Efigênia, CEP 30150-350, em Belo Horizonte/MG, 
sempre por escrito, pelo fax (31) 3273-1331, que serão trarismitidos a todos os 
interessados cadastrados no certame, assim consideradoyós que retiraram edital 
na CODEMIG, bem como os esclarecimentos prestados. 

1.6. Os pedidos/de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, por escrito, com antecedência mínima de até 2 
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes e abertura da 
licitação. 

1.7. As impugnações aos termos do edital e seus anexos observarão a 
antecedência mínima de até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da licitação qual, seja, para o recebimento dos envelopes e abertura da licitação. 

/1.8. Após a abertura da Licitação, a licitante não poderá impugnar os termos do 

/1.9. A não apresentação de qualquer documento exigido neste Edital será motivo 
de inabiltação/desclassificação da licitante, não sendo permitido em nenhuma 
hipótese, prazo para apresentação da documentação faltante, ressalvado o 
disposto no art. 48, § 3° da Lei n° 8.666/93. 

1.10. A remessa de propostas pelos correios é de inteira responsabilidade da 
interessada, que deverá, por meios seguros, garantir o protocolo eletrônico da 
recepção, na CODEMIG, na forma do presente Edital, até a data e horário 
aprazados. 

DA DISCIPLINA LEGAL 

2.1. A presente licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA reger-se-á pela 
Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 
09.06.94 e supletivamente pelos procedimentos estabelecidos, para o Estado de 
Minas Gerais, pelas demais disposições legais e regulamentares vigentes e 
aplicáveis, bem como cláusulas e condições deste edital e seus anexos, que dele 
constituem parte integrante para todos os efeitos e fins legais, independentemente 
de transcrição. 

DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

3.1. A CONCORRÊNCIA é aberta a todas as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a funcionar no país, que 

Edital se antes os aceitou sem ressalvas. A impugnação tempestiva, isto é, 
interposta até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura da Licitação, não 
impedirá, entretanto, a participação da licitante neste procedimento. 
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tenham criação regular, estejam em condições legais de exercício e que atendam 
os requisitos especificados nesta licitação, nos termos da legislação em vigor, que 
poderão participar isoladamente ou em consórcio. 

3.2. Somente poderão participar da presente CONCORRÊNCIA empresas que 
satisfaçam integralmente as condições previstas neste Edital e seus Anexos, parte 
integrante da presente Licitação 

3.3. Além das vedações ou limitações previstas em lei (art. 9°, Lei n°. 8.666/93, com 
alterações da Lei n° 8.883/94), não poderá participar da licitação a empresa que: 

incorrer nas penalidades previstas no artigo 87, incisos III e IV da lei 
8.666/93; 
estiver sob processo de falência ou concordata; recuperação judicial ou 
extrajudicial;  
tenha como dirigente, sócio ou principal responsável, pessoa (s) com vínculo 
funcional de qualquer espécie com a CODEMIG, com empresa de 
consultoria que lhe tenha prestado serviços técnicos nos últimos 2(dois) 
anos, ou entidade do Estado de Minas Gerais; 

3.4. Não será permitida a participação em consórcio. 

3.5. A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos deste 
edital, de seus anexos e das normas legais e regulamentares que o embasam, bem 
como das cláusulas contratuais a serem pactuadas. 

3.6. No presente edital somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a 
pessoa ou pessoas por ela credenciada. Nenhuma pessoa, ainda que munida de 
procuração, poderá representar mais de uma empresa junto à CODEMIG, nesta 
concorrência. 

3.7. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do 
licitante, que pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

4. DO OBJETO 

4.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa, 
nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e na minuta de contrato 
integrante, para contratação de empresa de engenharia para execução de 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO 
DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE 
EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

4.2. Todos os serviços estão especificados nos Anexos deste Edital que passam a 
fazer parte integrante do presente edital independente de transcrição. 
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4.3. Os projetos, especificações, documentos e informações da licitação são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um 
documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado para esta 
licitação. 

4.4. Os serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico serão realizados na 
cidade de SÃO JOÃO DEL REI- MG onde será instalado o empreendimento. 

5. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 

5.1. Os interessados deverão protocolar na sede da CWIEMIG no endereço 
indicado no preâmbulo, até as 10 	( 	) horas do dia 	de 105:le1e 2013  
os documentos de Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta de Preços 
acondicionados em 03(três) envelopes distintos, hermeticamente fechados e 
rubricados no lacre. 

5.2. Cada envelope será identificado (A, B e C) devendo constar ainda, para a 
perfeita identificação, as seguintes descrições: 

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO — A 

ENVELOPE DE PROPOSTA TÉCNICA - B 

ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS — C 

CONCORRENCIA: 08/2013 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTÁÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 1  
NOME DO LICITANTE: 
ENDEREÇO DO LICITANTE: 
TELEFONE/FAX: 

5.3. Caso necessário, os envelopes poderão ser apresentados em mais de um 
volume devidamente identificado e numerado seqüencialmente. 

5.4. Os envelopes deverão ser apresentados lacrados e hermeticamente fechados, 
distintos e indevassáveis, sob pena de não aceitação da participação na licitação e 
sua devolução imediata. 
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5.5. Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras 
capazes de comprometer sua higidez, a juízo da Comissão Permanente de 
Licitação. 

5.6. Todos os documentos que compõem os envelopes deverão ser apresentados 
em cadernos com as folhas numeradas seqüencialmente e rubricadas, da primeira 
à última folha, de modo a refletir o seu número exato. 

5.7. A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a falta 
da rubrica nas folhas, poderá ser suprida pelo representante credenciado ou por 
membro da Comissão de Licitação, na sessão de abertura do respectivo 
ENVELOPE, nos termos do presente Edital. 

5.8. Os envelopes serão recebidos na portaria da CODEMIG impreterivelmente até 
a data e horário especificado neste item, prazo preclusivo do direito de participação. 
Se necessário, no horário de encerramento do prazo, serão distribuídas senhas aos 
presentes. 

5.9. O recibo de protocolo nos envelopes é prova de sua entrega. 

5.10. Não serão recebidas propostas, impugnações ou recursos enviados pelo 
correio ou por telex, telegramas, fax ou endereçamento eletrônico ou ainda 
entregues em local diverso do indicado. 

5.11. Todos os documentos do ENVELOPE A poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de 
imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis. 

5.12. Quando os documentos do ENVELOPE A forem apresentados em fotocópia, 
sem autenticação passada por cartório competente, a licitante deverá apresentar os 
originais (cópias autenticadas não serão consideradas) na reunião de abertura dos 
documentos de habilitação, no horário requerido pela Comissão de Licitação que os 
autenticará, se for o caso. 

5.13. A inserção de qualquer documento da PROPOSTA TÉCNICA OU DE PREÇO 
no ENVELOPE A da DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO, acarretará a exclusão 
sumária da licitante no certame. 

5.14. Qualquer declaração somente poderá ser feita neste procedimento licitatório 
pelo próprio interessado, pelo titular da empresa ou seu representante legal, ou por 
pessoa devidamente credenciada mediante carta de credenciamento emitida pelos 
interessados, com indicação de nome e documentos de identificação, na forma do 
modelo do Anexo II. 

5.15. No caso de propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos do 
Edital, as licitantes decairão do direito de permanência na presente 
CONCORRÊNCIA, conforme perceitua o art. 43, item IV da Lei 8.666/93. 

C\L.poLS 
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/5.16. A apresentação da proposta presume o pleno conhecimento das condições 
da contratação e aceitação do objeto da Licitação como descrito nos anexos deste 
Edital, não cabendo qualquer reivindicação, reclamação ou pedido de indenização, 
no presente ou no futuro. O licitante, enquanto durar a licitação, ou já na condição 
de contratado, nada poderá alegar sobre essas questões perante a CODEMIG e 
seu acionista controlador, o Estado de Minas Gerais. 

5.17. Fica entendido que as informações integrantes do presente edital e seus 
anexos são complementares entre si, de modo que, qualquer detalhe mencionado 
em um documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado 
para essa Licitação, sendo que, desde já, o desconhecimento das condições locais 
da prestação dos serviços não consistirá argumento válido para reclamações, 
presentes ou futuras. 

objeto licitado, nacionais e estrangeiras autorizadas a funcionar no país, que 
satisfizerem os requisitos da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, e os adiante 
relacionados, relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
econômico-financeira e qualificação técnica. Quanto às empresas estrangeiras, 
deverão as mesmas, de igual forma, atender os requisitos exigidos para empresas 
nacionais, acatando, ainda, ao estipulado no parágrafo 4°, do artigo 32 da Lei 
8.666/93. 

6.2. As empresas que se interessarem em participar desta licitação, para / 
comprovar sua qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, deverão' 
apresentar, em uma via, no envelope A, em original ou cópia autenticada por 
cartório competente ou publicação em jornal oficial, encadernados em páginas 
seqüencialmente numeradas e rubricadas, os seguintes documentos de habilitação, 
todos dentro de seu prazo de validade, vedada sua substituição por protocolo de 
requerimento para sua obtenção: 

6.3. REGULARIDADE JURÍDICA 

6.3.1. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente 
registrado, quando sociedade comercial; sendo que nas sociedades por ações, é 
exigido, também o comprovante da eleição de seus atuais administradores. 

6.3.2. No caso de sociedade civil, o contrato ou ato constitutivo devidamente 
registrado no cartório competente. 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO /6.1. Poderão participar, da presente licitação, empresas do ramo pertinente a 



6.3.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato e registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente 

6.4. REGULARIDADE FISCAL 

6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda; 

6.4.2. Prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal do 
domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação da Certidão de Quitação de 
Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e da Certidão quanto a Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional (ou Certidão Conjunta), a regularidade para com a Fazenda 
Estadual e regularidade com a Fazenda Municipal, através da Certidão de Tributos 
Mobiliários (ISS) do domicílio ou sede ,,da Proponente, ou outra equivalente, na 
forma da Lei; 

6.4.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através da apresentação do CRS - CertificadO de Regularidade de Situação, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

6.4.4. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
mediante da Certidão Negativa de Débito (CND). 

6.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão nç.gáfiva, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.5.1. Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos 
seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade 
da sede da licitante, exercício de 2013. 

6.5.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s), 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) emitida(s) pelo CREA, com 
observância das formalidades contidas nos §§1°  e 3°  do artigo 30 da Lei 8666/93, 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, do(s) profissional(ais) técnico(s) 
responsável(eis), comprovadamente inscrito(s) no CREA como RT integrante do 
quadro permanente (vínculo empregaticio ou participação societária) do licitante na 
data prevista para entrega da proposta, comprovando a execução de serviços de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação. /- 
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6.5.3. Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica ou da(s) 
certidão(ões) expedida(s) pelo CREA e/ou CAU, em destaque, os seguintes dados: 
data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e da 
pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) 
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA e/ou CAU e descrição dos 
serviços. Caso os Atestados não mencionem o nome do(s) re5pionsável(is) 
técnico(s), a comprovação da participação do(s) responsável(is) técnico(s) poderá 
ser feita através da(s) CAT(s). 

6.5.4. Documento de comprovação de vínculo empregatício do(s) responsável(eis) 
técnico(s) a ser(em) designado(s) para os serviços, através de apresentação/de 
cópia da CTPS assinada e Guia de Recolhimento do FGTS correspondente, no 
caso de sócio, através do contrato social em vigor ou de alteração contrjual da 
empresa. 

6.5.5. Declaração da licitante participante, por seu representante legal, contendo 
compromisso de manter, na condução dos serviços e obras, o(s) profissional(is) 
cujo atestado(s) tenha atendido a exigência de capacidade técnica apresentad 
conforme modelo constante do ANEXO III. 

6.5.6. Relação da equipe técnica — ANEXO IV, adequada e disponível para 
execução dos serviços objeto desta licitação, composta, no mínimo, pelos 
seguintes profissionais: 

». Supervisor de Obras Civis, en nheiro-civil ou arquiteto, sênior, com, no 
mínimo, 15 anos de formado; 

Supervisor de Instalações Prediais, engenheiro civil Sênior, com, no 
mínimo, 15 anos de formado. 

6.5.6.1. Fica proibida a participação de um mesmo técnico em equipe de licitantes 
diferentes sob pena de desclassificação no certame de ambas empresas. 

6.5.6.2. A licitante deverá apresentar declaração pessoal de cada um dos técnicos 
indicados acima, concordando com sua inclusão e disponibilidade para participar da 
equipe - modelo ANEXO V. 

6.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da empresa, de 
acordo com os seguintes índices contábeis: 
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índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0; 
ILC = AC / PC, 	 onde: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante. 

índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0; 
ILG = AC + RLP / PC + ELP, 	onde: 
AC = Ativo Circulante; 

RLP = Realizável de Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante. 
ELP = Exigível de Longo Prazo. 

índice de Endividamento Total — IET — igual ou inferior a 0,50; 
IET = (PC + ELP) / AT onde: 
PC = Passivo Circulante; 
ELP = Exigível de Longo Prazo; 
AT = Ativo Total. 

Observação: As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço 
publicado, e as sociedades limitadas deverão apresentá-lo, assim como as 
demonstrações contábeis, através da cópia extraída do livro diário;  devidamente 
registrado no órgão competente, assinado por contador com registr no CRC e pelo 
sócio gerente, incluindo o termo de abertura e encerramento. 

,Z- 6.6.2. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial do 
licitante, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, até 60 (sessenta) dias 
antes da data da entrega da documentação. 

6.7. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO GERAL 

6.7.1. Juntamente com os documentos referidos neste item (Cláusula 6 — DA 
HABILITAÇÃO), serão apresentados também para fins de habilitação, as seguintes 
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da licitante, conforme 
modelos anexos: 

Declaração de conhecimento das especificações técnicas e de concor áncia 
com os termos do Edital e anexos, conforme modelo do Anexo VI. 
Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar 
com a Administração Estadual - Dy/aração de inexistência de fato 
impeditivo de habilitação —Anexo VII. 
Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 
anos, realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 
trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27, 
da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n° 9854 de 27 de 



outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na 
forma da Lei—Anexo VIII. 

6.8. Serão con iderados inabilitados os licitantes que: 
Deixar m de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com 

vícios; 
Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para a habilitação. 

6.9. Os documentos exigidos para a habilitação não poderão ser substituídos pelo 
Certificado de registro de Cadastro de Fornecedores da União, Estados ou 
Municípios, ou de qualquer de seus órgãos, sendo que as certidões emitidas pela 
Internet poderão ser apres ntadas em cópia simples, condicionada a sua 
confirmação no sistema. 

7. DA PROPOSTA TÉCNICA 

7.1. O envelope B, correspondenté à PROPOSTA TÉCNICA, deverá conter os 
documentos a seguir enumerados: 1/ 

7.2. Os documentos deverão ser apresentados em 1 (uma) via, em papel timbrado 
da licitante, no formato A4, na brite Anal, tamanho 11, com espaçamento entre 
linhas de 1.5, redigida com clareza e de maneira metódica e racional, de modo a 
oferecer fácil compreensão, com todas as folhas assinadas ou rubricadas 
manualmente pelo representante legal da Empresa licitante ou por seu procurador 
legalmente constituído, e abordará os seguintes quesitos descritos e 
posteriormente definidos: 

». índice — PT1;  

/>. Apresentação — PT2; 

Experiência da Empresa Licitante — PT3:6'/  

». Conhecimento do Problema —ry; L‘e  

/>• Plano de Trabalho — PT5; 

Metodologia de Trabalho — PT6; 

3> Equipe Técnica — PT7; 

Estrutura Organizacional — PT8; 

que serão pontuados de acordo com os critérios, a seguir: 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO /PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1 Experiência da Empresa Licitante — ( PT-3) //1  35(trinta e cinco) 	p 

2 Conhecimento do Problema — ( PT-4) il 10 (dez) 4---/ 
3 Plano de Trabalho — ( PT-5 ) 10(dez) , 

4 Metodologia de Trabalho — ( PT-6) 	
i// 

10 (dez) / 

5 Equipe Técnica — ( PT-7) 	 I i / t., 
30(trinta) 	v/ 

6 Estrutura Organizacional — ( PT-8) 
/ 

5 (cinco) I/  d/ 
PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA TÉCNICA \-/ 100 (cem) I  

7.2.1. Documento PT-1 - ÍNDICE 

O índice incluirá a paginação do capítulo e d‘om do assunto abordado de cada 
elemento correspondente à matéria incluída. 

7.2.2. Documento PT-2 - APRESENTAÇÃO 

A Apresentação da Proposta Técnica deverá ser feita descrevendo de-forma 
resumida o objeto, o prazo de execução dos serviços e a concepçãoeral do 
serviço proposto, limitada a 2 (duas) páginas, além da folha de rosto. 

7.2.3. Documento PT-3 - EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE 7  

A Experiência da Empresa Licitante se comprovada através do tempo de 
Registro no CREA ou CAU/de Atestados écnicos emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou priva o, devidament registrados no Conselho Regional de 
Engenharia e Agrono a — CREA 	no Conselho- Regional de Arquitetura e 
Urbanismo — CAU, referentes àividades de Supervisão de obras similares ao 
objeto do presente trabalho. 

7.2.3.1. Serão considerados atestados de serviços totalmente concluídos. A 
Proponente deverá destacar no atestado apresentado, ptavés de grifos, os 
serviços que atendam as exigências do presente Edital. 

7.2.3.2. Não serão aceitos atestados de execução de obras ou fornecimento de 
bens. 

7.2.3.4. A experiência da Licitante será pon ada com no máximo de 35 pontos, 
obtidos de acordo com o seguinte critério: 

a) Tempo de Registro da Empresa no CREA ou CAU, comprovad-O 
através da Certidão de Registro e Quitação, no máximo 4 (quatro) pontos. 	I/ 
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Registro no CREA ou CAU Pontuação máxima 
Até 20 anos 1,0 (um) ,,' 
Mais de 20 anos até 25 anos 3,0 (três) ti7 
Mais de 25 anos 4,0 (quatro) 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

Descrição Pontuação por 
Atestado 

Pontuaçã 
o máxima 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de obras de edificações de uso público (shopping, 
terminal de passageiros ou centro de convenções), 
com no mínimo 7.000m2  

3,5 pontos 7 pontos 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de 	obras 	de 	edificações 	contendo 	instalações 
hidráulicas, 	drenagem, 	esgotos 	sanitários 	e 	de 
prevenção e combate a incêndio 

3 pontos 6 pontos 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de 	obras 	de 	edificações 	contendo 	instalações 
elétricas com no mínimo 1.500 kVA, e sistema de 
automação 

3 pontos 6 pontos 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de obras de edificações contendo• sistema de ar 
condicionado com no mínimo 400 TR 

3 pontos 6 pontos 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de 	obras 	de 	edificações 	contendo 	controle 	de 
qualidade das obras com ensaios de laboratório de 
solos, de concreto e aço 

3 pontos 6 pontos 
 

31 pontds- TOTAL 

7.2.3.5. Serão pontuados dois atestados para cada item, sendo que um mesmo 
atestado poderá atender mais de um item, desde que contemple o-exigido. Cada 
parcela deverá ser comprovada por dois atestados distintos. 

7.2.4. Documento PT-4 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

7.2.4.1. A partir dos documentos técnicos disponibilizados neste Edital e de 
conhecimento do local de implantação das obras e dos projetos executivos, a 
Proponente deverá desenvolver uma apreciação geral sobre as características e/ 
especificidades das obras civis, do projeto executivo, das instalações elétricas é 

b) Atestados Comprobatórios de Experiência da Empresa, no máximo 3 "1 
(trinta e um) pontos. 
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prediais, do fornecimgtito e montagem dos equipamentos previstos, infraestrutura, 
urbanização, etc. 

7.2.4.2. O Proponente deverá identificar os condic.onantes técnicos e executivos 
para implementação do escopo dos serviços, dejtorma a garantir a qualidade e 
conformidade dos serviços a serem executados: li 

- Conhecimento geral do Projeto e do escopo do,é serviços que farão parte das 
atividades de supervisão ou fiscalização técnica; 

- Conhecimento dos aspectos específicos das atividades de supervisão, 
fiscalização, acompanhamento técnico e controle tecnológico de obras, de projeto 
executivo, de forneciyinento e montagem de equipamentos e acompanhamento dos 
planos ambientais; 

- Identificação e descrição dos aspectos particulares e notáveis qu9, o Proponente 
julga importante para o desenvolvimento dos serviços de Supervisão, Fiscalização 
e Apoio Técnico à CODEMIG, em que se proponha a participar. I 

7.2.4.3. Este item deverá ser apresentado em, no máximo 20 (vinte) páginas, 
impressas em formato A4, acrescido de mais 05 ( nco) páginas, no máximo, para 
atender a apresentação gráfica, tabelas ou qçiédros julgados pertinentes, que 
poderão ser apresentados em Formato A3. 

/7.2.5. Documento PT-5 - PLANO DE TRABALHO 

7.2.5.1. Apresentação da descriç o detalhada do Plano de Trabalho contendo a 
sistemática prevista para a exe9áção das atividades de Supervisão, Fiscalização e 
Apoio Técnico à CODEMIG. Associado ao Plano de Trabalho, a Licitante deverá 
ainda descrever a concepção do Sistema de Informações a ser implarítado como 
instrumento de suporte às atividades de Supervisão e Apoio Técnico.V 

7.2.5.2. Este item deverá ser apresentado em, 	máximo 20 (vinte) páginas, 
impressas em formato A4, acrescido de mais 05 (cinco) páginas, no máximo, para 
atender a apresentação gráfica, tabelas ou Auadros  julgados pertinentes, que 
poderão ser apresentados em Formato A3. 

7.2.6. Documento PT-6 - METODOLOGIA DE TRABALHO 

7.2.6.1. A Licitante deverá descrever a metodo 7gia proposta para o trabalho e os 
procedimentos a serem implementados na ef ivação dos serviços de Supervisão e 
Fiscalização Técnica do empreendimento. 

7.2.6.2. Este item deverá ser apresentado em, no máximo 20 (vinte) páginas, 
impressas no formato A4, acrescido de mais 05 (cinco) páginaá, no máximo para 
atender a apresentação de diagramas, fluxogramas, ou quadros julgados 
pertinentes, que poderão ser apresentados.  no Formato A3. 
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7.2.7. Documento PT-7 - EQUIPE TÉCNICA 

7.2.7.1. O Proponente deverá apresentar relação dos profissionais de nível superior 
que deverão compor a equipe técnica a ser alocada, dimensionada pelo Licitante 
em função de seu Plano de Trabalho apresentado. 

a) A Equipe Técnica mínima indicada, com suas respectivas funções e 
atestados de responsabilidade técnica, deverá ser composta pelos seguintes 
profissionais: 

Função Atestado Solicitado 

Engenheiro Civil ou Arquiteto, SênioGerenciamento 
com no mínimo 15 anos de formado/Fiscalização 

Supervisor de Obras Civis 

e/ou Supervisão e/ou 
de obras de edificação, com 

área mínima construída de 10.000m2. 	V 

Engenheiro Civil Sênior, com, no 
mínimo, 15 anos de formado — 	

I 
 

Supervisor de Instalações Prediais 

Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou 
Fiscalização de obras de edificações 	/ 
públicas, com instalações hidráulicas, 	V 
elétricas e sistema de ar condicionado 

EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 

Descrição / Pontuação por 
Atestado 	/ 

Pontuação 
máxima 	i  

Supervisor de obras civis -I  / 7,5 pontos 	
i /1/5 pontos 

v 

Supervisor de instalações prediais il 7,5 pontos 7 15 pontos 	1  

TOTAL 30 pontos 

7.2.7.2. Deverá er indicado apenas um profissional para cada uma das funções 
propostas. 

7.2.7.3. A Proponente deverá comprovar o vínculo da equipe técnica principal 
indicada através da apresentação de cópia autenticada de Fichas ou Livros d 
Registro de Empregados e GFIP do FGTS, referentes aos 60 (sessenta) dias 
anteriores à data de publicação deste Edital, para os profissionais regidos pela CLT 
— Consolidação das Leis do Trabalho. Para sócios e diretores, a comprovação será 
feita por meio da Ata de Eleição de seus administradores ou contrato social em 
vigor. 

i7.2.7.4. O tempo de formado para todos os profissionais que serão pontuados se? 
comprovado pela apresentação de certidão de registro no CREA ou CAU, ou cópia 
do diploma. A nota do profissional que não atender ao tempo mínimo de formado 
será nula (zero). 
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7.2.7.5 Os currículos dos profissionais da Equipe Técnica Principal deverão conter 
a descrição da experiência e dados que permi 	amplo entendimento dos 
trabalhos realizados. 

7.2.7.6. Os atestados apresentados para os profissionais da Eóuipe Técnica 
Principal somente serão considerados se forem acompanhad ida Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou pelo CAU. 

7.2.7.7. A composição da Equipe Técnica Principal da Contratada só poderá ser 
alterada por motivo superveniente, caso fortuito ou de força maior, sempre por 
profissional de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante4révia 
autorização da Contratante, consoante o Art. 13 § 3° da Lei 8.666/93. 

7.2.7.8. O Licitante deverá apresentar, juntamente com o Curriculum Vitae,c16-; 
profissionais, pelo menos um atestado técnico com acervo no CREA ou/CAU, 
comprovando que o mesmo possui experiência nas áreas solicitadas, sol4ena de 
desclassificação do certame. 

7.2.7.9. Os currículos dos profissionais indicados conterão um máximo de/4 
(quatro) páginas cada, impressos em formato A4, fonte Anal, corpo 12, com 
espaçamento 1,5 entre linhas. 

7.2.7.10. Os Atestados / Certidões apresentados deverão ser fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, responsáveis pela contratação dos 
serviços, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes. NãoL/ 
serão aceitos atestados técnicos fornecidos aos profissionais pela própria empresa 
licitante. 

7.2.8. Documento PT-8 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

7.2.8.1. Estrutura Organizacional, atribuições e responsabilidadesV 
Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos serviços, através do 
organograma da equipe alocada bem como atribuições e responsabilidades. 

7.2.8.2. 	Cronograma de Permanência: Apresentação do cronograma de 
permanência de pessoal, contendo todos os profissionais que serão alocados na 
execução dos serviços. 

7.2.8.3. 	A estrutura organizacional deverá demonstrar a capacidade da 
Licitante para a execução dos serviços objeto deste edital, e conter, no mínimo: 

a) 	lnfraestrutura de apoio, indicando os recursos de informática previstos 
(equipamentos e programas), assim como o suporte técnico/operacional disponível 
na empresa licitante para, eventualmente, apoiar a equipe que executará os 
trabalhos; 
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b) 	Organograma da equipe a ser alocada aos serviços, cor4À  descrição da 
qualificação do pessoal necessário, as atribuições e as responsabilidades das 
diversas áreas, bem como a lotação de cada uma dessas áreas. 

7.2.8.4. 	A estrutura organizacional será pontuada com o máximo de 05(cinco) 
pontos, obtidos segundo o seguinte critério: 

ITEM A SER PONTUADO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Infraestrutura de apoio 3 (três) 

Organograma da Equipe Técnica 2 (dois) 

Total 5 (cinco) 

7.2.8.4. A estrutura organizacional deverá ser apresentada em, no máximo 10 (dez) 
páginas impressas no formato A-4, excluída a folha de rosto. Tabelas ou quadros 
julgados pertinentes poderão ser apresentados em formato A-3, com fonte Anal 
tamanho 9 e contarão como uma página. 

7.3. Os textos contidos em páginas adicionais que ultrapassem os limites 
definidos não serão objetos de qualquer análise e ou consideração por parte da 

/
Comissão Permanente de Licitação, para fins de valorização da Proposta Técnica. 

8— ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 - A Proposta de Preço, deverá apresentada no Envelope C, na conformidade/  
do item 5 do edital, em uma única via, em português, sem emenda, rasura ou 
entrelinha que comprometa sua higidez, a juízo da Comissão Permanente de 
Licitação, deverá ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, 
devendo deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 

8.1.1. Objeto proposto de forma a permitir a verifipáção e comprovação do 
atendimento às especificações exigidas neste Edital; 

8.1.2. Denominação ou razão social do licitante, CNPJ, Inscrição Estadua\./ 
endereço, telefone e/ou fax; 

I 
8.1.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da 
data de sua apresentação, conforme artigo 64 da Lei Federal 8.666/93; 

8.1.4. Prazo de entrega e execução dos serviços de 18 (dezoito) meses, a contar 
da data da expedição da Ordem de Serviço, que se efetivará somente após a 
publicação do extrato do contrato na imprensa oficial do Estado — "Minas Gerais". fr 
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7.4. Fica proibida a participação de um mesmo técnico em equipe de empresas 
licitantes diferentes, sob pena de desclassificação do certame. 



8.1.5. PREÇO GLOBAL expresso em algarismo e por extenso; 

8.1.6. Preços unitários cotados em reais, expresso em algarismo Planilha de 
Preços discriminativa de todos os itens especificados, conforme lista de itens e 
quantitativos cujos itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não 
poderão ser alterados pelas licitantes, exceto quando devidamente estabelecido em 
ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS expedidos pela Comissão de 
Licitação, em papel e em mídia eletrônica (CD-ROM) e deverá contemplar em seu 
custo: fornecimento de material, pagamento de mão-de-obra e encargos sociais 
incidentes, pagamento de tributos e outros, com base nas especificações técnicas 
anexas, devidamente preenchidas com os preços propostos pelo licitante, 
obedecendo a suas itemizações, descrições dos serviços, unidades e quantidades. 
Os preços Linitários deverão ser propostos com o BDI incluw. 

8.1.7. Declaração de que no preço estão incluídos: todos os serviços técnicos,' 
materiais, equipamentos, prêmios de seguro, taxas, emolumentos e quaisquer 
despesas operacionais, mão-de-obra e respectivos encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais e fiscais, viagens e transporte, despesas e obrigações 
financeiras de qualquer natureza. 

8.2. A proposta da licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que V  
os serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica. 

8.3. A proposta deverá ser assinada pelo representante legal da proponente. 	•-; 

8.4. A licitante deverá considerar incluídas nos valores propostos todas as 1 
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos e encargos sociais. A 
omissão ou a incorreção de qualquer destas despesas não desobriga a licitante 
contratada de executar o serviço, sem qualquer custo adicional para a CODEMIG. 

8.5. A empresa contratada para a fiscalização, gerenciamento e supervisão, objeto 
desta licitação, será responsável, solidariamente com a empresa executora da 
obra, pelo acompanhamento de todas as modificações de projeto, que resultarão 
na elaboração e entrega do "as-built". 

em  8.6. Os pagamentos serviços objeto da presente licitação serão feitos após a 
comprovação dos serviços efetivamente prestados, 	dante medições mensais, 
cujos pagamentos serão efetuados até o 300  (trigé mo) dia do mês subseqüente 
ao da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitidas até 5 
(cinco) dias úteis após a certificação da medição por representante da CODEMIG 
designado para esse fim. 	 / 

8.7. Todos os documentos do ENVELOPE C deverão estar numerados 
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato. 
A eventual falta de numeração poderá ser suprida pelo representante da licitante 
por membro da Comissão de Licitação na seção de abertura das propostas. 
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9 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

9.1. Após o encerramento do prazo para recebimento da documentação e das 
propostas, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos 
quaisquer adendos, acréscimos, substituições ou esclarecimentos à documentação 
apresentada, expeto promoção de diligência, a critério da Comissão Permanente de 
Licitação, dery-lada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório.  

9.2. Os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preços serão 
recebidos, impreterivelmente, até a data e horário especificado, sendo que, após o 
encerramento do prazo para recebimento dos envelopes nenhum outro será 
recebido. Caso o prazo não seja suficiente, serão distribuídas senhas aos 
presentes. 

9.4. Na mesma sessão, serão rubricados, externamente, pelos membros da 
Comissão e por representantes presentes, os fechos dos Envelopes B e C, que 
permanecerão lacrados até as fases seguintes. 

9.5. Em seguida, serão examinados os documentos do ENVELOPE A, devendo ser 
rejeitados, desde logo, os que contiverem emenda, ra‘sura ou irregularidade que, a 
juizo da Comissão, possam comprometer sua autenticidade, suscitar duvida, 
omissão da contradição. 

9.6. O julgamento da Habilitação será efetuado internamente pela Comissão, cujo 
resultado será publicado no órgão oficial do Estado - "Minas Gerais" - e comunicado 
via fax ou e-mail aos interessados, sendo aberta vista do processo durante o prazo 
legal para interposição de recurso. 

9.7. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 
fases subseqüentes da licitação, devendo ser-lhe devolvidos os Envelopes 13 e C, 
fechados, após o encerramento da licitação com sua homologação ou julgamento 
de eventuais recursos. 

9.8. Após transcorrido, sem interposição, o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
destinados a recursos contra a habilitação ou inabilitação de licitantes ou após o 
julgamento dos eventualmente interpostos, será designada sessão pública para 
abertura do envelope de Proposta Técnica, para a qual serão convidados os 
participantes habilitados. 

9.3. Na data marcada para recebimento dos envelopes, às 	hs do dia 	de  J 	 de 2013,  a Comissão procederá, em sessão pública, à abertura dos 
Envelopes A, cujos documentos serão rubricados pelos seus membros e por 
representantes de licitantes presentes. 
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9.7. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública 
encaminhada aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura dos 
Envelopes B, cuja documentação será imediatamente rubricada por seus membros 
e por representantes de licitantes presentes. 

9.8. Julgada a Proposta Técnica, a Comissão publicará no Jornal Oficial do Estado 
- "Minas Gerais" o respectivo resultado, que será também comunicado, por fax ou 
e-mail, aos licitantes, sendo aberta vista do processo durante o prazo legal para 
interposição de recurso. 

9.9. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, ou decidido eventual 
recurso interposto, a Comissão comunicará aos licitantes, por fax ou e-mail, a data, 
a hora e o local em que será aberto o Envelope C, com a proposta de preços. 

9.10. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública 
encaminhada aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura dos 
Envelopes C, cuja documentação será imediatamente rubricada por seus membros 
e por representantes de licitantes presentes. 

9.11. Julgada e classificadas as Proposta de Preços, a Comissão publicará no / 
Jornal Oficial do Estado - "Minas Gerais" o respectivo resultado, que será também 
comunicado, por fax ou e-mail, aos licitantes, sendo aberta vista do processo 
durante o prazo legal para interposição de recurso. 

9.12. O julgamento da Proposta de Preços será efetuado internamente pela 
Comissão Permanente de Licitação, publicado no órgão oficial do Estado - "Minas 
Gerais" - e comunicado via fax ou e-mail aos interessados, sendo aberta vista do 
processo durante o prazo legal para interposição de recurso. 

1 

9.13. Para maior celeridade, os licitantes poderão desistir expressamente do prazo 
de 5(cinco) dias úteis para recurso, o qyé possibilitará à Comissão passar 
imediatamente à fase seguinte da licitação. 

9.14. A Comissão poderá promover diligência destinada a /esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originalmente do envelope. I/ 

9.15. A inabilitação do licitante importa preclusão «o  seu direito de participar da 
fase subseqüente do procedimento licitatório. 

9.16. Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, o licitante não mais 
será excluído da licitação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão 
de fato superveniente ou somente conhecido após o julgamento, e na conformidade 
de ato escrito e motivado da Comissão. 

9.17. De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também, 
quando sessão pública, por representantes dos licitantes. 
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9.18. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanefite de 
Licitação, conforme disposto no § 6°, art. 43, da Lei Federal n°. 8.666/93/ 

9.19. Serão devolvidos fechados os Envelopes B e C ai:Á participantes 
definitivamente inabilitados, após o encerramento do certame. 

9.20. A intimação dos atos de habilitação e julgamento das Propostas Técnica e de 
Preços, bem como do resultado do julgamento dos recursos interpostos será feita 
mediante publicação na imprensa oficial cl{.) Estado — "Minas Gerais" e comunicação 
via fax ou e-mail aos interessados. 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO E 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

10.1. No julgamento das Propostas Técnicas serão atribuídos pontos segundo os 
critérios e parâmetros estabelecidos, obtendo-se a pontuação final da participante, 
mediante o somatório das notas dadas a cada quesito. / 

10.2. A pontuação mínima exigida dos licitantes, a fim e que possam ser 
classificadas nesta etapa da licitação, é de 70 (setenta) 1ppuitos, o que equivale a 
70% (setenta por cento) do total de 100 pontos possíveis. 

10.3. Serão desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem pontuação 
inferior a 50%(cinquenta por cento) dos pontos máximos fixados par ,da um dos 
tópicos considerados. 

10.4. A proposta de preços será julgada pelo seu valor GLOBAL, desde que 
atendidos os requisitos estabelecidos nesta licitação e os previstos ija legislação 
pertinente, sendo que os preços unitários serão examinados relativ mente á sua 
adequação, proporcionalidade e exeqüibilidade. 

10.5. A Comissão de Licitação verificará a PROPOSTA DE PREÇO guênto a 
eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão de/Licitação, 
na forma seguinte: 

No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso', 
prevalecerá o valor por extenso; 

No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a 
quantidade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço 
unitário; 

No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 
correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário 
e a quantidade; 



No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as 
parcelas. 

No caso de divergência entre o valor indicado em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o indicado por extenso. 

10.6. O preço total da proposta será ajustado pela CODEMIG, em conformidade 
com os procedimentos enumerados no subitem precedente para correção de erros 
meramente formais. O valor resultante consistirá no preço-corrigido global da 
PROPOSTA DE PREÇO. 

10.7. A Comissão de Licitação analisará a PROPOSTA DE PREÇO das licitantes 
habilitadas, desclassificando aquela que: 

deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital, ou 
apresentá-los em desacordo com qualquer exigência deste Edital; ou 

apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos demais 
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou av 
fundo perdido; 

apresentar preço global ou preço unitário (para um ou mais serviços) irrisório ou 
simbólico ou de valor zero ou excessivo; ou 

apresentar preço global, superior ao limite stabelecido de R$2.900.500,00 (dois 
milhões novecentos mil quinhentos reais) observado o disposto no art. 48 da Lei 
Federal 8.666/93; 

deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços; 
apresentar prazo de exec /ção dos serviços objeto desta licitação diferente do 

estabelecido neste Edital. 

10.8. Será desclassificada, a juízo da Comissão e por ato motivado, a proposta que 
contiver preço incoerente, excessivo ou manifestamente inexeqüível, ou que não 
atenda as exigências deste edital, nos termos dos artigos 44 e 48, incisos I e II da 
Lei n° 8.666/93; a que não se referir à integralidade do objeto, ou que contiver 
rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem, 
capazes de dificultar o julgamento. 

10.9. Observado o critério de aceitabilid de da proposta estabelecido nos subitens 
anteriores, a Comissão de Licitação assificará as propostas em obediência ao 
principio da "TÉCNICA E PREÇO", nos termos do parágrafo 10  (primeiro), inciso 
III, do Art.45 da Lei Federal n°.8.666/93, combinado com o parágrafo 1° (pr. 7eiro), 
inciso I e parágrafo 2° (segundo), incisos I e II do Art.46 da mesma Lei. 

10.10. A classificação final das proponentes far-se-á de acordo com a média 
ponderada das valorações das Propostas Técnica e de Preço, cujo cálculo do Valor 
para Efeito de Classificação, obedecerá a seguinte fórmula: 

7VPT + 3NPP 
VEC = 	 , onde 

10 
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VEC 	Valor para Efeito de Classificação 

VPT 	Valorização de Proposta Técnica 

NPP 	Nota Padronizada da Proposta de Preços 

sendo: 

NPL = 

e 

PM 
onde: 

PL 

PM = (OR + M) / 2 

NPL 	Nota da Proposta de Preços da Licitante 

OR 	Preço global do orçamento da CODEMIG; 

M 	Médias dos preços globais das licitantes; 

PL 	Preço global da proposta da licitante. 

NPP 	Nota Padronizada da Proposta de Preços 

NPL 
NPP= — x 100, onde: 

NPM 

NPL 	Nota da Proposta de Preços da Licitante 

NPM 	Maior Nota da Proposta de Preços 

10.11. As notas obtidas devem ser arredondadas com aproximação de centésimos 
e arredondamento da terceira casa decimal de acordo com os critérios çia NBR-
5891- ABNT — Regras de Arredondamento de Numeração Decimal. 

10.12. A classificação dos Licitantes obedecerá á ordem decrescente dos valoresZ 
para efeito de classificação, sendo declarada vencedora a Licitante que atinigto 
maior Valor. A seqüência da classificação se fará pela ordem decrescente. 

10.13. Havendo empate entre duas ou mais propostas em primeiro lugar, a escolha 
do vencedor será feita por sorteio, em ato público, com a presença dos 
interessados, nos termos do artigo 45, § 2° da Lei n° 8.666/93, para o qual todas as 

[9 e  
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licitantes classificadas serãoiconvocadas, em horário e local a serem definidos pela 
Comissão de Licitação. t/ 

10.14. No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e p1tras 
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências. 

10.15. O valor estimado do objeto desta licitação é de R$2.900.500,00 (dois 
milhões novecentos mil e quinhentos reais), constituindo este o valor limite superior 
estabelecido, conforme artigo 48 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

11. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

11.1. Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, ou após a 
decisão dos eventualmente interpostos, o resultado da licitação será submetido à 
homologação do Diretor Presidente da CODEMIG, para adjudicação do objeto da 
licitação ao vencedor. A autoridade competente homologará e adjudicará o objeto/ 
licitado à primeira classificada, se outra não for sua decisão, nos termos da Lei e 
deste Edital. 

11.2. O contrato será celebrado com o licitante vencedor, em conformidade com/ 
este Edital, com a legislação aplicável e com a minuta dele integrante, salvo no 
caso de recusa justificada. 

11.3. A CODEMIG convocará o adjudicatário para apresentar garantia e assinar' 
contrato, que obedecerá ao modelo integrante deste edital, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis após a homologação da licitação, prorrogáveis a seu pedido e a critério 
da CODEMIG, por mais 5 (cinco) dias, desde que a prorrogação seja solicitada 
ainda durante o prazo inicial, e quando houver motivo justificado 

11.4. Convocado, na forma prevista neste edital, o adjudicatário que não 
comparecer no prazo e condições estabelecidos decairá do direito de contratação. 

11.5. Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser contratado, 
por motivo considerado justo e acatado pela Comissão Permanente de Licitação, 
será convocado para exercer o mesmo direito, o licitante classificado em segundo 
lugar, nas mesmas condições da proposta vencedora. 

11.6. Na hipótese de desistência ou recusa do licitante vencedor, o licitante que vier 
a ser convocado para assinar o contrato deverá aceitar, integralmente, os critérios 
econômicos propostos pelo vencedor. 

11.7. Ao licitante convocado e que não aceitar a contratação nas condições 
econômicas do primeiro adjudicatário, não se aplica o disposto no citado art. 81 da 
Lei n° 8.666/93. 
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11.8. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas,/  
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes dos serviços, os quais não 
poderão, na hipótese de inadimplência do contrato, serem transferidos à 
responsabilidade da CODEMIG. 

11.9. Pela inexecução do contrato, a contratante aplicará à contratada multa / 
graduada de conformidade à infração, na forma indicada nos incisos, 1, 11 , III e IV e 
parágrafos, do art. 87 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, como, 
também, as sanções previstas no art. 88 da supracitada Lei; 

ia) O atraso injustificado sujeitará cada uma das partes à multa moratória de 

4 

0,067% (zero vírgula zero sessenta e sete por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor dos serviços não realizados, bem como do pagamento não efetuado, até o 
limite máximo de 30 (trinta) dias; 

b) após o trigésimo dia de atraso da CONTRATADA, poderá ser rescindido ol 
Contrato de acordo com a cláusula do instrumento contratual, que diz: "por ato 
unilateral e escrito da CODEMIG nos casos enumerados nos incisos de I a XII, 
e XVII, do Art. 78, da Lei federal 8.666/93, como também, as sanções previstas 
no Art. 88. 

11.10. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização, nos 
termos do artigo 69 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

11.11. A CONTRATADA a obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do 
Contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem 
execução por terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação ficando a 
contratada, relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente 
responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação imediata das 
atividades da subcontratada, quando solicitada pela CODEMIG. No caso de 
subcontratação não será admitida a dedução do valor da retenção previdenciária. 

11.12. O licitante ou contratado ficará sujeito às penalidades conforme Artigo 87 da k/ 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

11.13. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que o fato 
motivador da rescisão seja comunicado com, pelo menos, 30(trinta) dias de 
antecedência e ele se baseie em descumprimento de cláusula contratual ou motivo 
superveniente que a justifique. 

11.14. A CODEMIG exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do 
contrato cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos 
serviços efetuados, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os que estiverem em 
desacordo com os termos do contrato ou processo licitatório. 

24 CONCORRÊNCIA 08/2013 



11.15. A publicação do extrato do contrato será feita pela CODEMIG na forma do/-
parágrafo único, artigo 61 da Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

11.16. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição: 
o Edital de Licitação; 

a Proposta vencedora desta licitação; 

a Planilha de Quantitativos e Preços Unitários da Adjudicatária. 

11.18. A CODEMIG poderá proceder a alterações contratuais nas condições 
previstas nos arts. 58 e 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, com redação dada pelo art. 
1° da Lei Federal n°. 9.648/98; 

11.19. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do 
Código Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, à 
CODEMIG a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto 
perdurar tal situação. 

11.20. Findos os motivos que determinaram à força maior ou caso fortuito, o X 
contrato estender-se-á por período de tempo necessário à total execução dos 
trabalhos, porém não superior ao número de dias que foram paralisados, observado 
o disposto no art. 57 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

11.21. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da contratada. / 

11.22. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre a CODEMIG v 
e contratada serão feitos por escrito, não sendo aceitas quaisquer considerações 
verbais. 

11.23. O regime de execução dos serviços será o de Empreitada por Preço Global. '/ 

12. IMPUGNAÇÃO E RECURSO 

12.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas 
disposições do art. 109 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

12.2. A impugnação do Edital e de seus anexos deverá ser dirigida ao Diretor VT  
Presidente da CODEMIG e protocolada no protocolo da empresa em sua sede: 

por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento da proposta objeto deste Edital; 

pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da 
proposta objeto deste Edital. 

12.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a CODEMIG o 
licitante que, tendo-o aceito sem objeções, vier a apontar, depois da abertura dos 
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envelopes de habilitação ou da proposta de preços, falha ou irregularidade, 
hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

12.4. - Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da data 
fixada para recebimento da proposta objeto deste Edital e a inclusão da data do 
vencimento para o recebimento das impugnações. 

12.5. - Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, 
dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos 
envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

12.6.- A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e as PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO à Comissão de Licitação, 
junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixados no presente edital. 

12.7. Nos casos de habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento das 
propostas técnica e de preços, cabe recurso administrativo, com efeito suspensivo, 
no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da 
ata. Dos atos relativos a esta licitação cabe recurso administrativo, com efeito 
suspensivo, no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da 
lavratura da ata. Divulgada a decisão da Comissão de Licitação, no tocante à fase 
de habilitação ou de classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interpor recurso, contado da data de intimação do resultado. / 

12.8. A interposição de recurso será comunicada pela Comissão aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do 
conhecimento do ato. Findo esse prazo, a Comissão poderá, também no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou submeter o recurso, 
devidamente informado, à decisão do Diretor Presidente da CODEMIG, que será 
proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento. 

12.9. O recurso referente à fase de habilitação ou de julgamento e classificação das 
propostas técnica ou de preços, será recebido com efeito suspensivo. 

12.10. Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no 
prazo legal, dirigidos ao Diretor Presidente da CODEMIG, aos cuidados da 
Comissão Permanente de Licitação a que se refere o Edital CONCORRÊNCIA 
08/13 e protocolizados, devidamente identificados, na Portaria da CODEMIG no 
endereço indicado no preâmbulo. 

12.11. A Comissão de Licitação poderá, no prazo de 05(cinco) dias úteis, 
reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o recurso àquela autoridade, 
devidamente informado, para que dele se digne conhecer, em última instância, no 
sentido de dar-lhe provimento ou não, cuja decisão será também proferida no prazo 
de 05(cinco) dias úteis contados do recebimento. 

Li 
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e/ 12.12. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração, s ' 
inicia ou corre sem que os autos do processo de licitação estejam com vista 
franqueada aos interessados. 

/12.13. Sem prejuízo de outras sanções legais, o licitante que, com dolo ou má-fé, 

12.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia de 
início (publicação e comunicação) e incluir-se-á o do vencimento. 

13. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

13.1. A CODEMIG poderá por interesse público, decorrente de fatos 
supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar 
a revogação da presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 9u4 
provocação de terceiros, sempre mediante parecer escrito e devidament4 
fundamentado com base no parágrafo 10, do Art. 49, da Lei n° 8.666/93. 

13.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 59, da Lei 
n° 8.666/93. 

14. PRAZO CONTRATUAL 

O prazo para execução das obras e serviços será de 18(dezoito) meses, 
contado a partir da data da expedição da Ordem de Serviço. 

A expedição da Ordem de Serviço somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais — "Minas Gerais". 

14 A prorrogação do prazo previsto somente será admitida nas condições 
estabelecidas no parágrafo 1°, incisos 1 a VI, art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 

15. PAGAMENTOS 

15.1. A apuração do serviço prestado será mensal e deverá corresponder ao 
período do primeiro ao último dia de cada mês, sendo possível, excepcionalmente, 
apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, desde que no primeiro ou no último mês 
de vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos serviços. 
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interpuser recurso com objetivo meramente protelatório, ficará sujeito á exclusão do 
certame, por decisão motivada da Comissão de Licitação. 

(/ 
12.14. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições 
deste Edital e da legislação aplicável não será conhecido. 
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15.2. Os pagamentos serão efetuados até o 300  (trigésimo) dia do mês 
subseqüente ao da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser 
emitidas até 5 (cinco) dias úteis após a certificação por representante da CODEMIG 
designado para esse fim. 

15.3. A fiscalização da CODEMIG efetuará a conferência da medição da equip9/ 
alocada no período, formalmente apresentada pela licitante contratada, para a 
constatação da conclusão do(s) evento(s) relacionado(s) no Contrato, bem como 
pela verificação e conferência da documentação hábil de cobrança. 

/ 15.4. Na forma da legislação aplicável, os pagamentos serão efetuados comI  
retenção de 11% do valor de 50% bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de 
prestação de serviços, cujos valores serão recolhidos à Previdência Social em Guia 
da Previdência Social (GPS) identificada com a denominação social e o CNPJ da 
empresa contratada. 

16. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

16.1. Os preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, pela 
variação de índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e 
publicados na Seção de índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da 
FGV, pela seguinte fórmula: 

li — 
R= 	 x V 

lo 
Onde: 

R = Reajuste 

11  = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento 

lo = índice do mês da apresentação da proposta 

V = Valor da fatura a ser reajustada 

11  e lo = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 39 (trinta e 
nove).] 

16.2. Ocorrendo a hipótese de alteração legal do prazo de reajuste estabelecido I 
neste Edital, o Contrato decorrente desta Concorrência, se adequará de pronto às 
condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no 
tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes. 

16.3. Em caso de atraso injustificado na execução das obras e serviços atribuível à 
Contratada prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas das obras 

• 



e serviços seriam realizados de conformidade com o programado no cronograma 
físico-financeiro. 

ALTERAÇÃO DE PREÇO 

17.1. O preço global somente poderá ser alterado nos termos da legislação em V 
vigor, na hipótese de ocorrência de fatos/atos previstos no artigo 65 da Lei 
8.666/93. 

FONTE DE RECURSOS 

18.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão 
por conta de recursos próprios da CODEMIG. 

DA GARANTIA DO CONTRATO 

19.1. Transitada em julgado a homologação da licitação, além das obrigações 
legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus anexos, 
obriga-se, ainda, a licitante vencedora e adjudicatária a prestar a garantia de 
cumprimento do contrato, mediante recolhimento do equivalente a 5% (cinco pory 
cento) do Preço Global do Contrato, conforme § 2° do art. 56 da Lei n° 8.666/93. 

16.2. Caberá à empresa a ser contratada optar por uma das seguintes , 
modalidades: caução em dinheiro ou título da dívida pública negociável na Bolsa de,/ 
Valores, certificado por Corretora, contendo valor facial do título e custodiado na 
CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos; seguro-garantia ou 
fiança bancária (§ 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93). 

16.3. A garantia prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente 
pelo índice da caderneta de poupança, aplicando-se subsidiariamente o Decreto 
Estadual 43.635/03 e não contemplará remuneração pra rata die. 

16.4. O prazo de validade da garantia de que trata esse item deverá abranger todo 
o período de vigência contratual, e estender-se por mais 30 (trinta) dias após a data 
prevista para o seu encerramento. 

16.5. A garantia deverá ser apresentada no mesmo prazo de assinatura do 
contrato, sendo pré-requisito para a assinatura do mesmo. 

16.6. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações 
assumidas, sem prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da 
execução do contrato; 

16.7. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações nok7 
contrato. 
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16.8. A recusa de prestar garantia á execução ou de assinar o contrato implicará 
automática suspensão do licitante no seu direito de contratar com a CODEMIG. 

16.9. A garantia prestada pela empresa contratada será liberada ou restituída após 
a execução e cumprimento integral do Contrato e lavratura de Termo de 
Recebimento. 

DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. A CODEMIG exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do 
contrato cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos 
serviços efetuados, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis. 

20.2. Os serviços executados, recebidos provisória ou definitivamente, nãci/  
excluirão a responsabilidade civil pela segurança, nem ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei e no 
instrumento contratual. 

20.3. O recebimento definitivo dos serviços desta licitação se dará mediante Termo 
Circunstanciado firmado pelo representante da CODEMIG, responsável pelo 
gerenciamento do contrato, na forma do artigo 73 da Lei 8.666/93. 

20.4. A CODEMIG poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com os termos do contrato ou instrumento equivalente, sem que caiba 
qualquer indenização à contratada. 

DA POSSE DO EDITAL 

21.1. O Edital de CONCORRÊNCIA 08/13, encontra-se à disposição dos 
interessados na sede da CODEMIG, no endereço caracterizado na introdução do 
Edital e será entregue mediante a apresentação do recibo do pagamento na 
Tesouraria da CODEMIG do valor de R$ 30,00 (trinta reais) e fornecimento dos 
dados da interessada (nome, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefones, fax, e-
mail e contato) para os fins de cadastramento e recebimento pelos interessados 
dos esclarecimentos adicionais porventura existentes. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Integram o presente: 
Anexo I - Minuta de Contrato; 

Anexo II — Carta de Credenciamento; 
Anexo III — Modelo de Termo de Compromisso da empresa acerca do(s) 
Responsável(is) Técnico(s) pela execução dos serviços; 



Anexo IV — Modelo de Relação de Equipe Técnica; 
Anexo V — Modelo de Declaração Pessoal dos Técnicos indicados; 
Anexo VI - Modelo de declaração de conhecimento dos termos do edital; 
Anexo VII - Modelo de declaração (ausência de impedimentos); 
Anexo VIII - Modelo de declaração (inciso V, art. 27, Lei 8.666/93- menores); 
Anexo IX — DVD contendo: TERMO DE REFERENCIA, PROJETOS, 
MEMORIAIS, ORÇAMENTO (Planilha Orçamentária com e sem preço) E 
DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES À OBRA A SER 
SUPERVISIONADA. 

22.2. A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos 
especificados, desclassifica o interessado que não participará das fases 
subseqüentes desta licitação. 

22.3. Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do inicio e 
incluir-se-á o dia do vencimento. 

22.4. Ultrapassada a fase de habilitação, não mais caberá desclassificar os/ 
licitantes por motivos relacionados com sua capacidade jurídica e regularidacre 
fiscal, capacidade técnica ou idoneidade financeira, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após a qualificação dos interessados. 

22.5. Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas da Comissão de Licitação que, após 
lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes 
das licitantes presentes. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo 
da licitação. 

22.6. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.7. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor, desde 
que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte integrante do 
contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do contrato. 

22.8. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edita( 
e seus anexos, pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS submete a licitante à 
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como 
representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de 
desconhecimento de qualquer pormenor. 

22.9. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 

22.10. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, sendo, no entanto, vedado à licitante a inclusão posterior de documento 
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ou informação que deveria constar originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, ou das PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS. 

22.11. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes a presente licitação, L./ 
serão disponibilizadas a todos na Sede da CODEMIG. 

22.12. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, ou 
o contrato vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro 
da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte - do Estado de Minas 
Gerais, com exclusão de qualquer outro foro. 

22.13. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor, desde / 
que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte integrante do 
contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do contrato. 

22.14. Qualquer declaração nesta Licitação será feita pelo titular da empresa, 
através de seu representante legal ou pessoa devidamente credenciada. O 
representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar 
munido de Carta de Credenciamento, conforme modelo constante deste Edital, que 
lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive 
quanto à desistência de interposição de recurso. 

22.15.0 licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.16. A CODEMIG reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões 
de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem 
como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO ou das PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS, desqualificar 
qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de 
fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante sem que 
isto gere direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.  

22. 17. O licitante ou contratado ficará sujeito às penalidades conforme Artigo 87 
da Lei n°8.666 de 21.06.93. 

Belo Horizonte - MG, 	de 	de 2013. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DENISE LOBATO DE ALMEIDA — Presidente 
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ANA PAULA DURAES RABELO 

MARCELO EDUARDO DE ARAÚJO 

MARIA ADELAIDE ROCHA LOPES 

Iv 
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ANEXO 1— MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS-CODEMIG, CNPJ/MF n° 19.791.581/0001-55, com sede em 
Belo Horizonte/MG, à Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, neste 
ato representada por seus Diretores Presidente Oswaldo Borges da 
Costa Filho, de Obras Luiz Augusto de Barros e de Administração e 
Finanças Bruno Silveira Kroeber Volpini, denominada CODEMIG, e a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ/MF xxxxxxxxxxxxx, endereço á Rua 
xxxxxxxxxxxx, número, bairro, Cidade de CEP 	,neste ato 
representada por xxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93, com 

/1D2 as 	modificações posteriores e em decorrência da lici •e(ção, 
CONCORRÊNCIA n° 08/13, Processo Interno 166/13, o resente 
contrato, conforme cláusulas e condições a seguir especifipadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a prestação dos serviços técnicos de 
consultoria em engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico no 
acompanhamento da execução das obras de implantação do Centro de Exposições 
— Expominas São João Dei Rei, adjudicados à CONTRATADA em decorrência da 
CONCORRÊNCIA 08/13. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
A CONTRATADA executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 
8.666/93 e suas alterações e nos termos do edital e demais documentos vinculados 
á CONCORRÊNCIA 08/13, bem como da proposta apresentada datada de 
xx\xx\xxxx e anexos, especialmente o edital da licitação, a proposta vencedora e a 
sua planilha de quantitativos e custos unitários, que passam a fazer parte integrante 
do contrato, independentemente de sua transcrição, desde que não contrariem as 
disposições licitatórias e contratuais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos trabalhos 
a serem executados estão indicadas nos Anexos do Edital de 
Concorrência, que constituem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de transcrição, e que a CONTRATADA se obriga 
a obedecer. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de manifestar a divergência 
entre as disposições desses documentos e as deste Contrato, 
prevalecerão sempre as disposições contratuais. 

CLÁUSULA TERCEIRA — GARANTIA 
A CONTRATADA, em cumprimento ao disposto no Edital de Concorrência, 
apresentou garantia de execução do contrato na modalidade de 
	 , no valor de R$     reais) 
para a execução dos serviços contratados, correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor do Contrato, conforme § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, representada 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada visa garantir o pleno 
cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, ressarcir a 
CODEMIG de quaisquer prejuízos decorrentes de sua rescisão 
unilateral e injustificada; cobrir multas que vierem a ser aplicadas em 
decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por descumprimento de 
quaisquer outras obrigações contratuais ou, ainda, cobrir perdas e 
danos causados à CODEMIG, bem como responderá pelas multas 
aplicadas ao CONTRATADO, podendo ser retida para satisfação de 
perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, 
dolosa ou culposa do CONTRATADO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não ocorrendo a hipótese prevista no 
inciso anterior, a garantia será liberada até 60 (sessenta) dias após a 
data da emissão do "Termo de Recebimento Definitivo das Obras e 
Serviços", mediante requerimento do CONTRATADO e, desde que, 
cumpridas todas as obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo alterações no Contrato, que 
venham a interferir nas condições da garantia, a CONTRATADA terá 
que adequá-la às novas condições mediante complementação. Assim, 
na hipótese de aditamento e acrescido o valor inicial do Contrato e/ou 
prorrogado o seu prazo, o CONTRATADO apresentará garantia 
complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, como condição para 
assinatura do correspondente Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo a rescisão unilateral e 
injustificada do Contrato, nos termos ajustados no subitem precedente, 
a CODEMIG reterá a garantia prestada e, após o competente processo 
administrativo, para apuração dos danos e prejuízos que sofreu, 
ressarcir-se-á do valor correspondente apurado, inclusive o pertinente a 
quaisquer multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja 
insuficiente para cobrir os danos, os prejuízos e as multas, a diferença 
será cobrada judicialmente. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A garantia prestada em dinheiro será 
restituída atualizada monetariamente pelo índice da caderneta de 
poupança, aplicando-se subsidiariamente o Decreto Estadual n° 
43.635/03 e não contemplará remuneração pro rata die. 

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços objeto desta licitação a CODEMIG pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ xxxx (xxxxxxxxx), em pagamentos 
mensais correspondente a cada mês civil, contados da assinatura deste 
instrumento, após comprovação pela fiscalização da CODEMIG da medição da 
equipe alocada naquele período e apuração do serviços efetivamente prestados, 
que deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia de cada mês. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA realizará ao final de 
cada mês civil as medições mensais dos serviços executados que 
servirão de base ao cálculo e emissão do Boletim de Medição 
Financeira e Nota Fiscal/Fatura, hábil para pagamento após aferição 
por representante designado para este fim e que deverá ser entregue 
pela CONTRATADA à CODEMIG até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao da realização dos serviços. Cada medição será 
formalizada e datada no último dia de cada mês civil, tendo por base as 
quantidades efetivamente executadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As medições serão sempre feitas no 
período de 30(trinta) dias corridos. A periodicidade poderá ser inferior a 
um mês-calendário na primeira e última medição, quando o início ou 
término das etapas das obras e serviços ocorrerem no curso do mês; 
neste caso o cronograma será ajustado à situação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados até o 300  
(trigésimo) dia do mês subsequente ao da medição. As Notas Fiscais 
deverão obrigatoriamente ser emitidas até 5 (cinco) dias úteis após a 
certificação por representante da CODEMIG designado para esse fim. 

PARÁGRAFO QUARTO - Somente serão pagos serviços efetivamente 
executados e cujas condições previstas nos cronogramas estejam 
cumpridas e após a verificação da regularidade fiscal da 
CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUINTO - A recepção dos serviços de cada medição 
será precedida de uma verificação por parte da CODEMIG, necessária 
à comprovação da perfeita execução de todos os serviços contratados, 
para o que a CONTRATADA deverá acompanhar e facilitar, por todos 
os meios a seu alcance, referida verificação. 

PARÁGRAFO SEXTO - Na forma da legislação aplicável, os 
pagamentos serão efetuados com retenção  de 11% do valor de 50% 
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bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, 
cujos valores serão recolhidos à Previdência Social em Guia da 
Previdência Social (GPS) identificada com a denominação social e o 
CNPJ da empresa contratada 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O preço contratual é independente de 
qualquer encargo ou tributo, cabendo à CONTRATADA o pagamento 
de todos os impostos, encargos ou custos, diretos ou indiretos, que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como 
todos os pagamentos das despesas decorrentes da execução deste 
Contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO - Para composição dos preços unitários foi 
considerada uma jornada de trabalho de 160 (cento e sessenta) 
horas/mês, e para efeito de medição e pagamento serão computadas / 
as horas efetivamente trabalhadas. Quando se fizer necessária a 
alocação de mão-de-obra não prevista para realizar os serviços 
contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovada pela 
CODEMIG. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
Os Preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, pela variação de 
índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e publicados na 
Seção de índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela 
seguinte fórmula: 

— lo 
R= 	 x V 

lo 
Onde: 

R = Reajuste 
= índice do mês do fato gerador do evento do faturamento 

lo = índice do mês da apresentação da proposta 
V = Valor da fatura a ser reajustada 

li e lo = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 39 (trinta e 
nove)] 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo a hipótese de alteração legal do 
prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente 
desta Concorrência, se adequará de pronto às condições que vierem a 
ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à 
política económica brasileira, se delas divergentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de atraso na execução dos 
serviços atribuível à CONTRATADA, prevalecerão os preços vigentes 
nas datas em que as etapas das obras e serviços seriam realizados de 
conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato é de 19 (dezenove) meses, com vigência/ 
a partir da data da publicação de seu extrato na imprensa oficial do Estado — "Minas 
Gerais", sendo que o prazo de execução é de 18 (dezoito) meses, com vigência a 
partir da emissão da Ordem de Serviço, prazos estes que poderão ser prorrogados, 
através de termo aditivo, a critério da CODEMIG. 

PARÁGAFO ÚNICO - A prorrogação do prazo somente será admitida 
nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI, Art. 57 Lei 
Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e 
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, 
obriga-se a CONTRATADA a: 

7.1. Garantir que os serviços objeto do contrato sejam prestados pessoal e 
diretamente pelos membros integrantes da equipe técnica indicada e pelos 
técnicos que qualificaram técnico-profissionalmente a CONTRATADA no 
procedimento licitatório. 

7.2. Na hipótese de necessária a substituição de quaisquer membros da equipe 
técnica e profissionais que comprovaram a capacitação técnico-profissional 
da CONTRATADA, submeter previamente à aprovação a CODEMIG, 
indicando profissional de experiência equivalente ou superior. 

7.3. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico-financeiro e as 
obrigações contratadas. 

7.4. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o 
respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as 
instruções emitidas pela CODEMIG. 

7.5. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes 
técnicos e ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, 
executando com a melhor técnica os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT. 

7.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambiental, 
responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes da sua 
inobservância. 

7.7. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo a equipe técnica indicada para 
qualificação e pontuação técnica na condução dos serviços. 

7.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, 
previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação dos serviços objeto 
deste contrato. 

7.9. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 
contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimento 
do cronograma, a qualidade e especificação técnica dos trabalhos. Os 
veículos a serem fornecidos pela Contratada deverão estar devidamente 
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emplacados e segurados. Todas as despesas inerentes ao uso dos referidos 
veículos, tais como: combustível, lubrificantes, manutenção, reparos,etc., 
correrão por conta da CONTRATADA. 

7.10. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 
apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

7.11. Participar à fiscalização da CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo 
ou em parte, de acordo com o cronograma físico, indicando as medidas para 
saneamento da questão. 

7.12. Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas do recebimento da solicitação escrita e devidamente 
justificada pela CODEMIG, qualquer empregado ou contratado, cuja atuação 
ou permanência prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou cujo 
comportamento seja julgado inconveniente pela fiscalização da CODEMIG. 

7.13. Permitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos trabalhos, em 
qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos 
solicitados; 

7.14. Não prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos 
serviços, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los através da imprensa 
escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgação pública, 
salvo autorização expressa da CODEMIG, 

7.15. Não autorizar a visita ao local de execução das obras e serviços de pessoas 
estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CODEMIG, 

7.16. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 
quaisquer ônus trabalhistas e previdências. 

7.17. Dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os 
equipamentos de ' proteção de uso recomendados ou obrigatórios pela 
legislação de higiene e segurança do trabalho. 

7.18. Toda movimentação de materiais e equipamentos pelo CONTRATADO, seja 
a partir do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de 
estabelecimentos próprios, da CODEMIG ou de terceiros, deverá 
obrigatoriamente estar acobertada por Nota Fiscal específica, conforme 
determina a legislação vigente, sujeitando-se aos ônus resultantes em caso 
de descumprimento; 

7.19. Inteirar-se, junto à CODEMIG, com a assistência da fiscalização da 
CODEMIG, dos detalhes de entrada e saída, na área de execução das obras 
e serviços, de seu pessoal, equipamentos, materiais e demais pertences de 
sua propriedade, adotando as medidas de segurança exigidas. 

7.20. Apresentar as guias quitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por 
tempo de Serviço — FGTS e do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, 
relativas ao mês anterior da execução das obras e serviços, acompanhadas 
da relação de empregados e da respectiva folha de pagamento, especifica 
do contrato firmado com a CODEMIG. 

7.21. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à 
CODEMIG e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus 
prepostos na execução dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando 
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envolvidos terceiros, promover, em seu próprio nome e às suas expensas, 
as medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias. 

7.22. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou 
incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização, nos termos do artigo 
69 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

7.23. Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o disposto 
na Lei n° 6.496, de 07/12/77, e Resolução n°257, do CONFEA, de 19/09/78. 
Ao término dos serviços, deverá ser providenciado o encerramento da ART 
naquele órgão, sendo que a comprovação do registro da Anotação de 
Responsabilidade Técnica deste Contrato no CREA é condição 
indispensável à liberação do primeiro pagamento e seu encerramento à 
liberação do último pagamento. 

7.24. Cumprir fielmente as disposições legais e contratuais pertinentes ao 
contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DO CONTRATADO 
A direção técnica e administrativa das obras e serviços, objeto deste Contrato, cabe 
à CONTRATADA pela equipe indicada para capacitação técnica operacional, a 
qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada 
na sua execução. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A omissão, ainda que eventual, da 
fiscalização da CODEMIG, no desempenho de suas atribuições, não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução 
das obras e serviços contratados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA será representada na 
obra pelo Coordenador Geral indicado na proposta, o qual dirigirá os 
trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para 
decidir, em seu nome, nos assuntos relativos às obras e serviços 
contratados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A substituição dos membros da equipe 
técnica indicada pela CONTRATADA far-se-á em observância do 
estabelecido no §10 do artigo 30 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA NONA — DAS RESPONSABILIDADES FISCAIS E 
TRABALHISTAS 
Constituem ônus de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os 
encargos tributários, obrigações trabalhistas, cíveis e previdenciárias decorrentes 
da execução do presente contrato, bem como os atinentes a seguro com acidentes 
de trabalho. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Compete à CONTRATADA como única 
empregadora, exclusivamente e a qualquer tempo, o cumprimento de 
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todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de 
previdência social pertinentes ao pessoal contratado para a execução 
dos serviços objeto do presente instrumento, não existindo nenhum 
vínculo empregatício entre referidos empregados e a CODEMIG, à 
qual fica reservado o direito de regresso, na hipótese de assunção de 
alguma responsabilidade e/ou ônus, por decisão administrativa ou 
judicial decorrente do descumprimento das obrigações referidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 
Compete à CODEMIG: 
10.1. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos nas condições estabelecidas neste 
Instrumento. 
10.2. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio 
de prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá 
facilitar o exercício de suas funções, e que deverão notificar a CONTRATADA, por 
escrito, sobre providências a serem tomadas para a sua correta execução ou sobre 
irregularidade constatada no cumprimento de obrigação contratual. 
10.3. Prestar os esclarecimentos e fornecer as informações indispensáveis à 
realização dos serviços, fornecendo todos os elementos à compreensão dos 
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, 
no estudo e interpretação dos mesmos. 
10.4. Designar a equipe técnica para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços contratados, que será denominada simplesmente FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Toda e qualquer comunicação, ordens de serviço, reclamações, imposição de 
multas intimações e outras, entre a CODEMIG e a CONTRATADA, serão sempre 
transmitidas por escrito e devidamente registradas, devendo ser protocolizadas as 
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA, pois só desta forma 
produzirão efeito. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CODEMIG poderá, em qualquer época, 
suspender ou paralisar temporariamente, no todo ou em parte, a 
execução dos serviços, hipótese em que a CONTRATADA receberá 
os valores dos serviços aceitos e realizados até a data da suspensão 
ou paralisação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica expressamente pactuado que, se 
porventura a CODEMIG for autuada, notificada, intimada, citada ou 
condenada, em razão do não cumprimento em época própria de 
qualquer obrigação atribuível á CONTRATADA, originária deste 
Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja de 
qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos 
devidos, até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva obrigação, 
liberando a CODEMIG de eventual autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
Sem prejuízo da exclusiva e plena responsabilidade da CONTRATADA na 
execução do objeto contratual, a CODEMIG poderá fiscalizar e acompanhar o 
cumprimento das obrigações reciprocamente assumidas mediante solicitação de 
informações, realização de vistoria e inspeção e exame de documentos e contratos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As atividades de acompanhamento e 
fiscalização da CODEMIG serão desenvolvidas por pessoal próprio, 
podendo realizar-se a qualquer momento, obrigando-se a 
CONTRATADA colaborar para sua realização, sem qualquer ônus 
adicional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara aceitar, 
expressamente, as atividades de acompanhamento e fiscalização da 
CODEMIG, obrigando-se a contribuir para a manutenção de ambiente 
de harmonia e cooperação necessário ao cumprimento do objeto deste 
contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A atividade de acompanhamento e 
fiscalização é exercida no exclusivo interesse da CODEMIG e não 
exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer 
dano ou irregularidade, inclusive perante terceiros. 

PARÁGRAFO QUARTO - Todas as ordens, comunicados, instruções, 
reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a 
FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, serão realizados por escrito, 
devendo ser anotadas em registro próprio, onde deverá constar o 
ciente das partes, nas ocasiões devidas, assim como as providências 
tomadas e seus efeitos, não sendo levadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO INADIMPLEMENTO 
A parte que der causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento de cláusula 
contratual, pagará à outra multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato, independentemente das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado sujeitará cada uma 
das partes á multa moratória de 0,067% (zero vírgula zero sessenta e 
sete por cento), por dia de atraso, sobre o valor dos serviços não 
realizados, bem como do pagamento não efetuado, até o limite máximo 
de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após o trigésimo dia de atraso da 
CONTRATADA, poderá ser rescindido o Contrato por ato unilateral e 
escrito da CODEMIG nos casos enumerados nos incisos de I a XII, e 
XVII, do Art. 78, da Lei federal 8.666/93, como também, as sanções 
previstas no Art. 88. 



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO 
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão pela parte 
inocente e acarretará as consequências previstas neste Instrumento e na legislação 
pertinente. O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das 
partes mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, podendo ainda, ocorrer: 

por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incisos 
a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG. 
por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 
CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o 
Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato, seja decretada pela 
CODEMIG ou pela CONTRATADA, não impedirá que a CODEMIG dê 
continuidade à execução dos serviços, mediante contratação de 
terceiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão fundamentada por razões de 
interesse público ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior 
dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao 
recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos serviços executados e 
aceitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo licitatõrio, mantendo as 
mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo 
licitatório, inclusive a sua situação de Regularidade Jurídica e Fiscal, comprovando, 
sempre que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação aos encargos 
legais e previdências. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A não apresentação de algum documento de 
obrigação da CONTRATADA, na data aprazada, não desobriga esta do 
fiel cumprimento e nem a desonera de qualquer obrigação 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA NOVAÇÃO 
A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 
neste contrato , ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, 
não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser 
exigida a qualquer tempo. 

f,  
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PARÁGRAFO ÚNICO - Se qualquer das partes contratantes relevar 
alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal 
fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o 
cometimento de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA— DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO 
A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente 
contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem 
execução por terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação, ficando a 
CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente 
responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação imediata das 
atividades da subcontratada, quando solicitado pela CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional , para os efeitos legais, o valor de R$ 
xxx (xxxxxxxx). 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato, correrão por conta de recursos próprios da 
CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E GERAIS 
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a 
legislação pertinente à espécie e a Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93 e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os efeitos deste Contrato se estendem 
aos sucessores de ambas as partes, que se sub-rogarão em todos os 
direitos e obrigações dele decorrentes, sendo admitida, também, a 
associação da CONTRATADA com outrem e a cessão ou 
transferência do objeto contratado, desde que a sucessora, associada 
ou cessionária preencha todas as condições exigidas da 
CONTRATADA de origem e que ocorra autorização prévia e por 
escrito da CODEMIG. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serão resolvidos por 
entendimentos diretos entre as partes e por mútuo acordo, podendo 
ser firmados, se necessários, termos aditivos que passarão a fazer 
parte integrante deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso, durante o prazo de vigência do 
Contrato, sejam criados tributos novos ou modificadas as aliquotas 
dos atuais de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir os ônus 
das partes, serão revistos os preços a fim de adequá-los a essas 
modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer 
diferenças decorrentes dessas alterações. 
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PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar 
em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os créditos, de 
quaisquer naturezas, decorrentes ou oriundos do presente Contrato. 

CLAUSULA VIGÉSIMA- DOS CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à 
espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DO FORO 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência 
relativa a este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se qualquer das partes tiver de ingressar em 
juízo para compelir a outra ao cumprimento de quaisquer condições 
contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos 
judiciais da sucumbência, responderá por perdas e danos à parte 
prejudicada. 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em três vias 
de igual teor e forma e para um só efeito e na presença de duas testemunhas. 

Belo Horizonte, 	de março de 2013 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG 

CONTRATADA 

Testemunhas: 
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pela presente carta, credenciamos, junto à COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, pára efeito 
de acompanhamento dos trâmites da CONCORRÊNCIA n° 08/2013(o senhor 
	 , brasileiro, identidade n° 	  expedida pela 
	 em 	/ 	/ , que representará esta Empresa 
estabelecida 	em 	 à 	rua 
	 n.° 	e inscrita no CNPJ/MF, sob o número 
	  como única pessoa a representar ativa e 
passivamente a Outorgante e que poderá ser contatado, no horário comercial, no 
endereço acima ou pelo telefone 	(   	 , Fax 	( 	) 
	  o(a) qual está autorizado(a) a requerer vistas de documentos e 
propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar 
documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Belo Horizonte, 

 

de 	 de 2013. 

     

(Assinatura dos responsáveis legais sobre carimbo) 
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ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) 
RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Empresa 	 , participante da Licitação CONCORRÊNCIA 
08/2013, destinada à contratação dos serviços técnicos de consultoria em 
engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da 
execução das obras de implantação do Centro de Exposições — Expominas São 
João Del Rei, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) dos 
mencionados projetos, até a sua conclusão, o Arquiteto (s) e o(s) Engenheiro(s) 
que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. 

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) 
profissional(is) somente será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pela 
CODEMIG, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) 
Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos na habilitação técnica do Edital 
e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao 
§3° do artigo 13 e §10 do art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, com as respectivas 
consequências previstas no art. 88, da referida Lei. 

Local, data, identificação e assinatura do representante legal 

Estou ciente e concordo com a indicação; 
Nome, CREA (ou CAU), data e assinatura do(s) responsável(eis) técnico(s) 
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NOME ESPECIALIZAÇÃO ANOS DE EXPERIÊNCIA 

ANEXO IV - RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

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

OBSERVAÇÕES: 

Local, data, identificação e assinatura do representante legal 

" 
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Ref.: CONCORRÊNCIA 08/2013 

AUTORIZAÇÃO 

ANEXO V - DECLARAÇÃO PESSOAL DOS TÉCNICOS INDICADOS 

Autorizo a inclusão do meu nome como integrante da Equipe Técnica que 
participará da execução dos serviços técnicos de consultoria em engenharia para 
supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da execução das 
obras de implantação do Centro de Exposições — Expominas São João Dei Rei, 
com a função de 	  comprometendo- me a participar 
efetivamente dos trabalhos, caso venha a ser adjudicado o Contrato com a 
Empresa 	 , CNPJ 	  endereço 

Belo Horizonte, 	de 	 de 2013. 

Nome, registro profissional e assinatura do técnico 

ar 1.  
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ol 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS D 

EDITAL E ANEXOS 

Belo Horizonte - MG em Data: 	/ / 

Assunto: CONCORRÊNCIA 08/2013 

 

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

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

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

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

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA 08/13, e 
concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da 
mesma. 

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

Local, data, identificação e assinatura do representante legal 

Assinatura da proponente ou do representante legal 
Proponente: 	 CNPJ/MF: 
Endereço: 	 Cep: 
Telefone: 	 Fax 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉC ICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLAN ÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI 

/Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação, 

f 
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO (ausência de impedimentos) 

DECLARAÇÃO 

A empresa 	 , CNPJ n.° 	 , sediada 
	 (endereço completo) 	 , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) 	 , portador(a) da 
Carteira de Identidade n° 	  e do CPF n° 
	 , DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que não se encontra inscrita no Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Estadual — CAFIMP, instituído pela Lei Estadual n° 13.994/01 e regulamentado pelo 
Decreto n°45.902/12. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 

v  
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO (INCISO V, ART. 27, Lei 8.666/93) 

DECLARAÇÃO 

A empresa 	  CNPJ n° 	 , declara, 
sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por 
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 

4  
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ANEXO IX - DVD CONTENDO: TERMO DE REFERENCIA, PROJETOS, 
MEMORIAIS, ORÇAMENTO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM 
PREÇO) E DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES À OBRA A SER 
SUPERVISIONADA. 
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TA FfLHO OSWALD 
Diretor Preside 

Belo orizonter  8 de fe o de 2013,  

ICCODEMIG 

PORTARIA PRES N" 01/13 

O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais - CODEMIG, no uso de sUas •atribuições legais e estatutárias, 

RESOLVE: 

Alterar a composição da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO que ficará 
assim constituída: 

DENISE LOBATO DE ALMEIDA- Presidente 
ANA PAULA DURÃES RABELO 
MARCELO EDUARDO DE ARAÚJO 
MARIA ADELAIDE ROCHA LOPES 

SUPLENTES: 

DANIELA RESENDE TEIXEIRA ANTONINO 
SORAYA DE SÁ LANA 

A presente PORTARIA, da qual se dai-á ciência aos interessados e aos setores 
próprios, terá vigência de 01 (hum) ano, Contados a partir de 22 dê fevereiro de 2013, 
revogadas as disposições em contrário. 

Pua Amorés, 1.697 - bordes - Belo Horizonte - MG 

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

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



Denise Lobato de Almeida 

De: 	 Denise Lobato de Almeida 
Enviado em: 	 terça-feira, li de junho de 2013 11:21 
Para: 	 Luiz Augusto de Barros 
Cc: 	 Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: 	 Contratação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 

obras do Expominas Si. Del Rei 

Prezado Dr. Luiz, 

Bom dia! 

Estou elaborando o edital para a contratação dos serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as obras 
do Expominas S.J. Del Rei, que será do tipo TÉCNICA E PREÇO. 

Para tanto, será preciso a emissão de uma Portaria designando uma Subcomissão Técnica para julgamento das 
propostas técnicas de licitação em referência. 

Dessa forma, gostaria que o Sr. sugerisse o nome de 3 profissionais da casa, que mais se enquadrariam para a 
função. 

Atenciosamente, 

Denise Lobato de Almeida 
Advogada / ASJUR 
CODEMIG - Cie de Desenvolvimento Econômico de MG 
Tel: +55 (31) 3207-8958 Fax: +55 (31) 3273-3813 
*d en i se ai m ei d aCcod emig .com .b r 
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Denise Lobato de Almeida 

De: 	 Luiz Augusto de Barros 

Enviado em: 	 terça-feira, 11 de junho de 2013 11:29 

Para: 	 Denise Lobato de Almeida 

Assunto: 	 RES: Contratação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para 

as obras do Expominas SJ. Del Rei 

Cara Denise, 
Sugiro os nomes : José Machado, Luiz Fernando Butakka e Heraldo Barbosa dos Santos. 

At, 

Luiz Augusto- - 

De: Denise Lobato de Almeida 	uiz Aun. • • 

Enviadwem: terça-feira, 11 de junho deR01341:21 	,,, , 

Para: Luiz Augusto de Barros 	•loniçP 

CC: Suely Izabel Correa Lima 
Assunto: Contratação de serviços de superyjAãopfiscalização e apoio técnico para as obras do Expominas S.J. Del 

71 

Prezado Dr. Luiz, 

Bom dial 

Estou elaborando o edital para a contratação,dos serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as obras 

do Expominas Si. Dei Rei, que será do tipo TÉCNICA E PREÇO. 
.!.2" 

Para tarità, será preciso a emissão de uma Portaria designando uma Subcomissão Técnica para julgamento das 

propostas técnicas de licitação em referência. 

Dessa forma, gostaria que o Sr. sugerisse 'o nome de 3 profissionais da casa, que mais se enquadrariam para a 

função. 

Atenciosamente, 

'enise Lobato de Almeida 
divagada / ASJUR 

CODEMIG - Cia de Desenvolvimento Econômicode MG 
Te!: +55 (31) 3207-8958 Fax: +55 (31) 3273-3813 
*denisealmeidaecodemla.rom.br 
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/CCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

PORTARIA PRES N°07/13 

O Diretor Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - 
CODEMIG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando as 
disposições da Lei Federal 8.666/93, 

RESOLVE: 

Designar SUBCOMISSÃO TÉCNICA encarregada de proceder ao julgamento técnico 
do processo licitatório CONCORRÊNCIA 08/2013, Processo Interno 166/13, cujo objeto 

‘0 é a contratação de serviços técnicos de consultoria em engenharia para supervisão, 
fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da execução das obras de 
implantação do Centro de Exposições - Expominas São João Del Rei e que será 
realizado no tipo técnica e preço. 

A SUBCOMISSÃO terá a seguinte constituição: 

- Heraldo Barbosa dos Santos 
Jose Machado Lopes Cançado 

- Luiz Fernando Butakka de Menezes 
• 

A subcomissão técnica indicada terá como função, exclusivamente,:prtcèder à análise 
e ao julgamento das propostas técnicas, sendo que seus integrantes não poderão 
participar das sessões públicas do certame e dos demais atos do processo que ficam 
reservados à competência da Comissão Permanente de Licitação. 

Os membros da Subcomissão Técnica serão convocados pela Comissão Permanente 
de Licitação para atuação na fase de julgamento das propostas técnicas, obedecendo 
ao disposto do Edital de Tomada de Preços, e seus trabalhos serão acompanhados e 
orientados, se necessário, pela Comissão Permanente de Licitação. 

te PORTARIA, da qual se dará ciência aos interessados e aos setores 
a em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário. 

OSW 
Diretor 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467- Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 -Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



CONCORRÊNCIA 08/2013 

ICCODEMIG 
Compota de Desenvolvimento [contendo de Minas Gerais 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS- 
CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG, empresa pública da Administração indireta do Governo do Estado de 
Minas Gerais, CNPJ 19/91.581/0001-55, leva ao conhecimento dos interessados 
que no dia  09 DE AGOSTO DE 2013 às 10:00 hs (DEZ),  em sua sede, à rua 
Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, em Belo Horizonte, neste 
Estado, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E SUBCOMISSÃO 
TÉCNICA (Portaria PRES.07/13 de 11.06.13), procederá à abertura de 
CONCORRÊNCIA, do tipo "técnica e preço", destinada a contratar SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, 
FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS 
SÃO JOÃO DEL REI, em regime de empreitada por preço global. Os envelopes 
contendo os documentos de habilitação e as propostas técnica e de preços serão 
recebidos e protocolados ATÉ AS 10:00 HS (DEZ) DO DIA 09 DE AGOSTO DE 
2013 conforme item 5.1 deste Edital. 

1.2. O recibo de protocolo dos envelopes consistirá prova de sua entrega, sendo 
que não serão recebidos propostas, impugnações ou recursos enviados pelo 
correio ou feitas por telegramas, fax ou endereço eletrônico, ou entregues em local 
diverso do indicado. 

1.3. O Edital e seus anexos, encontram-se a disposição dos interessados na Sede 
da CODEMIG, à rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, em Belo 
Horizonte/MG, de 9:00 às 12:00 hs. e das 14:00 iàs 17:00 hs., a partir do dia 25 	 
de junho de 2013,  podendo ser consultados e/ou adquiridos mediante pagamento(b €(\ 
na Tesouraria da CODEMIG do valor de'R$ 30,00)

/
(trinta reais). 	 (' 

O 
1.4. Alegações relacionadas com o desconhecimento de informações e das 
condições locais e de prestação dos serviços não serão admitidas ou aceitas para 
futuras reclamações. 

rua 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 

Rua Manaus, 487- Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 -Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



ACCODEMIG 
Companhia de DesenvolvimeMo Econômico de Minas Gerais 

1.5. Quaisquer informações ou esclarecimentos sobre a presente licitação poderão 
ser obtidos na CODEMIG, junto à Comissão Permanente de Licitação — Rua 
Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150-350, em Belo Horizonte/MG, 
sempre por escrito, pelo fax (31) 3273-1331, que serão transmitidos a todos os 
interessados cadastrados no certame, assim considerados os que retiraram edital 
na CODEMIG, bem como os esclarecimentos prestados. 

1.6. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, por escrito, com antecedência mínima de até 2 
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes e abertura da 
licitação. 

1.7. As impugnações aos termos do edital e seus anexos observarão a 
antecedência mínima de até 02(dois) dias úteis antes da data fixada para abertura 
da licitação qual, seja, para o recebimento dos envelopes e abertura da licitação. 

1.8. Após a abertura da Licitação, a licitante não poderá impugnar os termos do 
Edital se antes os aceitou sem ressalvas. A impugnação tempestiva, isto é, 
interposta até 02 (dois) dias úteis antes da data da abertura da Licitação, não 
impedirá, entretanto, a participação da licitante neste procedimento. 

1.9. A não apresentação de qualquer documento exigido neste Edital será motivo 
de inabiltação/desclassificação da licitante, não sendo permitido em nenhuma 
hipótese, prazo para apresentação da documentação faltante, ressalvado o 
disposto no art. 48, § 3° da Lei n° 8.666/93. 

1.10. A remessa de propostas pelos correios é de inteira responsabilidade da 
interessada, que deverá, por meios seguros, garantir o protocolo eletrônico da 
recepção, na CODEMIG, na forma do presente Edital, até a data e horário 
aprazados. 

DA DISCIPLINA LEGAL 

2.1. A presente licitação, sob a modalidade de CONCORRÊNCIA reger-se-á pela 
Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93, com alterações introduzidas pela Lei 8.883, de 
09.06.94 e supletivamente pelos procedimentos estabelecidos, para o Estado de 
Minas Gerais, pelas demais disposições legais e regulamentares vigentes e 
aplicáveis, bem como cláusulas e condições deste edital e seus anexos, que dele 
constituem parte integrante para todos os efeitos e fins legais, independentemente 
de transcrição. 

DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS 

3.1. A CONCORRÊNCIA é aberta a todas as empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, nacionais e estrangeiras, autorizadas a funcionar no país, que 
tenham criação regular, estejam em condições legais de exercício e que atendam 
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Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

os requisitos especifióádOS nesta licitação, nos termos da legislação em vigor, que 
poderão participar isoladamente ou em consórcio. 

3.2. Somente poderão participar da presente CONCORRÊNCIA empresas que 
satisfaçam integralmente as condições previstas neste Edital e seus Anexos, parte 
integrante da presente Licitação 

3.3. Além das vedações ou limitações previstas em lei (art. 9°, Lei n°. 8.666/93, com 
alterações da Lei n° 8.883/94), não poderá participar da licitação a empresa que: 

incorrer nas penalidades previstas no artigo 87, incisos III e IV da lei 
8.666/93; 
estiver sob processo de falência ou concordata; recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
tenha como dirigente, sócio ou principal responsável, pessoa (s) com vínculo 
funcional de qualquer espécie com a CODEMIG, com empresa de 
consultoria que lhe tenha prestado serviços técnicos nos últimos 2(dois) 
anos, ou entidade do Estado de Minas Gerais; 

3.4. Não será permitida a participação em consórcio. 

3.5. A participação nesta licitação implica a aceitação integral dos termos deste 
edital, de seus anexos e das normas legais e regulamentares que o embasam, bem 
como das cláusulas contratuais a serem pactuadas. 

3.6. No presente edital somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a 
pessoa ou pessoas por ela credenciada. Nenhuma pessoa, ainda que munida de 
procuração, poderá representar mais de uma empresa junto à CODEMIG, nesta 
concorrência. 

3.7. A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade do 
licitante, que pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis. 

4. DO OBJETO 

4.1. Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta mais vantajosa, 
nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e na minuta de contrato 
integrante, para contratação de empresa de engenharia para execução de 
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARAc.) 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO a 

DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ° 
EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

4.2. Todos os serviços estão especificados nos Anexos deste Edital que passam a 
fazer parte integrante do presente edital independente de transcrição. 

CONCORRÊNCIA 08/2013 
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4.3. Os projetos, especificações, documentos e informações da licitação são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um 
documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado para esta 
licitação. 

4.4. Os serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico serão realizados na 
cidade de SÃO JOÃO DEL REI- MG onde será instalado o empreendimento. 

5. DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS 
PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS 

5.1. Os interessados deverão protocolar na sede da CODEMIG no endereço 
indicado no preâmbulo, até às 10:00 (dez) horas do dia 09 de agosto de 2013  
os documentos de Habilitação, Proposta Técnica e a Proposta de Preços 
acondicionados em 03(três) envelopes distintos, hermeticamente fechados e 
rubricados no lacre. 

5.2. Cada envelope será identificado (A, B e C) devendo constar ainda, para a 
perfeita identificação, as seguintes descrições: 

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇAO — A 

ENVELOPE DE PROPOSTA TÉCNICA - B 

ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS — C 

CONCORRENCIA: 08/2013 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 
NOME DO LICITANTE: 
ENDEREÇO DO LICITANTE: 
TELEFONE/FAX: 

5.3. Caso necessário, os envelopes poderão ser apresentados em mais de um 
volume devidamente identificado e numerado seqüencialmente. 	 7/5-5?-\\ 

5.4. Os envelopes deverão ser apresentados lacrados e hermeticamente fechados, 
distintos e indevassáveis, sob pena de não aceitação da participação na licitação e 
sua devolução imediata. 

5.5. Os documentos apresentados não poderão conter emendas ou rasuras 
capazes de comprometer sua higidez, a juízo da Comissão Permanente de 
Licitação. 



CCODEMIG 
Companhia de Oesenvolvimento Econemieo de Minas Gerais 

5.6. Todos os documentos que compõem os envelopes deverão ser apresentados 
em cadernos com as folhas numeradas seqüencialmente e rubricadas, da primeira 
à última folha, de modo a refletir o seu número exato. 

5.7. A eventual falta de numeração e/ou duplicidade de numeração ou ainda a falta 
da rubrica nas folhas, poderá ser suprida pelo representante credenciado ou por 
membro da Comissão de Licitação, na sessão de abertura do respectivo 
ENVELOPE, nos termos do presente Edital. 

5.8. Os envelopes serão recebidos na portaria da CODEMIG impreterivelmente até 
a data e horário especificado neste item, prazo preclusivo do direito de participação. 
Se necessário, no horário de encerramento do prazo, serão distribuídas senhas aos 
presentes. 

5.9. O recibo de protocolo nos envelopes é prova de sua entrega. 

5.10. Não serão recebidas propostas, impugnações ou recursos enviados pelo 
correio ou por telex, telegramas, fax ou endereçamento eletrônico ou ainda 
entregues em local diverso do indicado. 

5.11. Todos os documentos do ENVELOPE A poderão ser apresentados em 
original ou por qualquer processo de cópia, ou ainda, publicação em órgão de 
imprensa oficial, desde que perfeitamente legíveis. 

5.12. Quando os documentos do ENVELOPE A forem apresentados em fotocópia, 
sem autenticação passada por cartório competente, a licitante deverá apresentar os 
originais (cópias autenticadas não serão consideradas) na reunião de abertura dos 
documentos de habilitação, no horário requerido pela Comissão de Licitação que os 
autenticará, se for o caso. 

5.13. A inserção de qualquer documento da PROPOSTA TÉCNICA OU DE PREÇO 
no ENVELOPE A da DOCUMENTAÇÃO de HABILITAÇÃO acarretará a exclusão 
sumária da licitante no certame. 

5.14. Qualquer declaração somente poderá ser feita neste procedimento licitatório 
pelo próprio interessado, pelo titular da empresa ou seu representante legal, ou por 
pessoa devidamente credenciada mediante carta de credenciamento emitida pelos 
interessados, com indicação de nome e documentos de identificação, na forma do 
modelo do Anexo II. 

5.15. No caso de propostas desconformes ou incompatíveis com os requisitos do 
Edital, as licitantes decairão do direito de permanência na presente(' 
CONCORRÊNCIA, conforme preceitua o art. 43, item IV da Lei 8.666/93. 

5.16. A apresentação da proposta presume o pleno conhecimento das condições 
da contratação e aceitação do objeto da Licitação como descrito nos anexos deste 
Edital, não cabendo qualquer reivindicação, reclamação ou pedido de indenização, 
no presente ou no futuro. O licitante, enquanto durar a licitação, ou já na condição 
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„.. 
de contratado, nada podera alegar sobre essas questões perante a CODEMIG e 
seu acionista controlador, o Estado de Minas Gerais. 

5.17. Fica entendido que as informações integrantes do presente edital e seus 
anexos são complementares entre si, de modo que, qualquer detalhe mencionado 
em um documento, mesmo que omitido em outro, será considerado especificado 
para essa Licitação, sendo que, desde já, o desconhecimento das condições locais 
da prestação dos serviços não consistirá argumento válido para reclamações, 
presentes ou futuras. 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.1. Poderão participar, da presente licitação, empresas do ramo pertinente ao 
objeto licitado, nacionais e estrangeiras autorizadas a funcionar no país, que 
satisfizerem os requisitos da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, e os adiante 
relacionados, relativos à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação 
econômico-financeira e qualificação técnica. Quanto ás empresas estrangeiras, 
deverão as mesmas, de igual forma, atender os requisitos exigidos para empresas 
nacionais, acatando, ainda, ao estipulado no parágrafo 4°, do artigo 32 da Lei 
8.666/93. 

6.2. As empresas que se interessarem em participar desta licitação, para 
comprovar sua qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômico-financeira, deverão 
apresentar, em uma via, no envelope A, em original ou cópia autenticada por 
cartório competente ou publicação em jornal oficial, encadernados em páginas 
seqüencialmente numeradas e rubricadas, os seguintes documentos de habilitação, 
todos dentro de seu prazo de validade, vedada sua substituição por protocolo de 
requerimento para sua obtenção: 

6.3. REGULARIDADE JURÍDICA 

6.3.1. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor, devidamente 
registrado, quando sociedade comercial; sendo que nas sociedades por ações, é 
exigido, também o comprovante da eleição de seus atuais administradores. 

6.3.2. No caso de sociedade civil, o contrato ou ato constitutivo devidamente 
registrado no cartório competente. 

6.3.3. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade'. 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 00 	\c, 
funcionamento expedido pelo órgão competente. 

6.4. REGULARIDADE FISCAL 

6.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do 
Ministério da Fazenda; 
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6.4.2. Prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal do 
domicílio ou sede do licitante, mediante a apresentação da Certidão de Quitação de 
Tributos e Contribuições Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e da Certidão quanto a Divida Ativa da União, expedida pela Procuradoria da 
Fazenda Nacional (ou Certidão Conjunta), a regularidade para com a Fazenda 
Estadual e regularidade com a Fazenda Municipal, através da Certidão de Tributos 
Mobiliários (ISS) do domicílio ou sede da Proponente, ou outra equivalente, na 
forma da Lei; 

6.4.3. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
FGTS, através da apresentação do CRS - Certificado de Regularidade de Situação, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal; 

6.4.4. Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
mediante da Certidão Negativa de Débito (CND). 

6.4.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.5.1. Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos 
seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da localidade 
da sede da licitante, exercício de 2013. 

6.5.2. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, mediante apresentação de atestado(s), 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) emitida(s) pelo CREA, com 
observância das formalidades contidas nos §§1°  e 30  do artigo 30 da Lei 8666/93, 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, do(s) profissional(ais) técnico(s) 
responsável(eis), comprovadamente inscrito(s) no CREA como RT integrante do 
quadro permanente (vinculo empregatício ou participação societária) do licitante na 
data prevista para entrega da proposta, comprovando a execução de serviços de 
características técnicas similares às do objeto da presente licitação. 

E"( 6.5.3. Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica ou da(s) 
certidão(ões) expedida(s) pelo CREA e/ou CAU, em destaque, os seguintes dadoS:o 
data de início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e d -3,0 
pessoa jurídica contratada; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) 
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA e/ou CAU e descrição dos 
serviços. Caso os Atestados não mencionem o nome do(s) responsável(is) 
técnico(s), a comprovação da participação do(s) responsável(is) técnico(s) poderá 
ser feita através da(s) CAT(s). 
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6.5.4. Documento de comprovação de vínculo empregatício do(s) responsável(eis) 
técnico(s) a ser(em) designado(s) para os serviços, através de apresentação de 
cópia da CTPS assinada e Guia de Recolhimento do FGTS correspondente e, no 
caso de sócio, através do contrato social em vigor ou de alteração contratual da 
empresa. 

6.5.5. Declaração da licitante participante, por seu representante legal, contendo 
compromisso de manter, na condução dos serviços e obras, o(s) profissional(is) 
cujo atestado(s) tenha atendido a exigência de capacidade técnica apresentado, 
conforme modelo constante do ANEXO III. 

6.5.6. Relação da equipe técnica — ANEXO IV, adequada e disponível para 
execução dos serviços objeto desta licitação, composta, no mínimo, pelos 
seguintes profissionais: 

Supervisor de Obras Civis, engenheiro civil ou arquiteto, sênior, com, no 
mínimo, 15 anos de formado; 

Supervisor de Instalações Prediais, engenheiro civil Sênior, com, no 
mínimo, 15 anos de formado. 

6.5.6.1. Fica proibida a participação de um mesmo técnico em equipe de licitantes 
diferentes sob pena de desclassificação no certame de ambas empresas. 

6.5.6.2. A licitante deverá apresentar declaração pessoal de cada um dos técnicos 
indicados acima, concordando com sua inclusão e disponibilidade para participar da 
equipe - modelo ANEXO V. 

6.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada sua substituição por balancetes 
ou balanços provisórios, que comprovem a boa situação financeira da empresa, de 
acordo com os seguintes índices contábeis: 

índice de Liquidez Corrente - ILC - igual ou superior a 1,0; 
ILC = AC / PC, 	 onde: 
AC = Ativo Circulante; 
PC = Passivo Circulante. 

índice de Liquidez Geral - ILG - igual ou superior a 1,0; 
ILG = AC + RLP / PC + ELP, 	onde: 
AC = Ativo Circulante; 

RLP = Realizável de Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante. 
ELP = Exigível de Longo Prazo. 	
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C) índice de Endividamento Total — IET — igual ou inferior a 0,50; 
IET = (PC + ELP) /AT onde: 
PC = Passivo Circulante; 
ELP = Exigível de Longo Prazo; 
AT = Ativo Total. 

Observação: As sociedades anônimas deverão apresentar cópia do balanço 
publicado, e as sociedades limitadas deverão apresentá-lo, assim como as 
demonstrações contábeis, através da cópia extraída do livro diário, devidamente 
registrado no órgão competente, assinado por contador com registro no CRC e pelo 
sócio gerente, incluindo o termo de abertura e encerramento. 

6.6.2. Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial do 
licitante, expedida pelo Distribuidor da sede do licitante, até 60 (sessenta) dias 
antes da data da entrega da documentação. 

6.7. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO GERAL 

6.7.1. Juntamente com os documentos referidos neste item (Cláusula 6 — DA 
HABILITAÇÃO), serão apresentados também para fins de habilitação, as seguintes 
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da licitante, conforme 
modelos anexos: 

Declaração de conhecimento das especificações técnicas e de concordância 
com os termos do Edital e anexos, conforme modelo do Anexo VI. 
Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e 
contratar com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar 
com a Administração Estadual - Declaração de inexistência de fato 
impeditivo de habilitação — Anexo VII. 
Declaração de que a empresa não possui trabalhadores menores de 18 
anos, realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer 
trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 
da Lei Federal 8.666/93 (com redação dada pela Lei n° 9854 de 27 de 
outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na 
forma da Lei —Anexo VIII. 

6.8. Serão considerados inabilitados os licitantes que: 
Deixarem de apresentar a documentação solicitada ou apresentarem-na com 

vícios; 
Não atenderem a quaisquer dos requisitos exigidos para a habilitação. 

6.9. Os documentos exigidos para a habilitação não poderão ser substituídos pelo 
Certificado de registro de Cadastro de Fornecedores da União, Estados ou 
Municípios, ou de qualquer de seus órgãos, sendo que as certidões emitidas pela 
Internet poderão ser apresentadas em cópia sigiples, condicionada a sua 
confirmação no sistema. 	
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7. DA PROPOSTA TÉCNICA 

7.1. O envelope B, correspondente à PROPOSTA TÉCNICA, deverá conter os 
documentos a seguir enumerados: 

7.2. Os documentos deverão ser apresentados em 1 (uma) via, em papel timbrado 
da licitante, no formato A4, na fonte Anal, tamanho 11, com espaçamento entre 
linhas de 1.5, redigida com clareza e de maneira metódica e racional, de modo a 
oferecer fácil compreensão, com todas as folhas assinadas ou rubricadas 
manualmente pelo representante legal da Empresa licitante ou por seu procurador 
legalmente constituído, e abordará os seguintes quesitos descritos e 
posteriormente definidos: 

índice — PT1; 

Apresentação — PT2; 

Experiência da Empresa Licitante — PT3; 

Conhecimento do Problema — PT4; 

Plano de Trabalho — PT5; 

Metodologia de Trabalho — PT6; 

Equipe Técnica — PT7; 

Estrutura Organizacional — PT8; 

que serão pontuados de acordo com os critérios, a seguir: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

1 Experiência da Empresa Licitante — ( PT-3) 35(trinta e cinco) 

2 Conhecimento do Problema — ( PT-4) 10 (dez) 

3 Plano de Trabalho — ( PT-5 ) 10(dez) 

4 Metodologia de Trabalho — ( PT-6) 10 (dez) 
i 

5 Equipe Técnica — ( PT-7) 30(trinta) 

6 Estrutura Organizacional — ( PT-8) 5 (cinco) 

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA TÉCNICA 100 (cem) 

Lig,z) 

nooPo 

7.2.1. Documento PT-1 - ÍNDICE 

índice incluirá a paginação do capítulo e do item do assunto abordado de cada 
elemento correspondente à matéria incluída. 
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EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

Descrição Pontuação por 
Atestado 

Pontuaçã 
o máxima 

b-1: gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de obras de edificações de uso público (shopping, 
terminal de passageiros ou centro de convenções), 
com no mínimo 7.000m2  

3,5 pontos 7 pontos 
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7.2.2. Documento PT-2 - APRESENTAÇÃO 

A Apresentação da Proposta Técnica deverá ser feita descrevendo de forma 
resumida o objeto, o prazo de execução dos serviços e a concepção geral do 
serviço proposto, limitada a 2 (duas) páginas, além da folha de rosto. 

7.2.3. Documento PT-3 - EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE 

A Experiência da Empresa Licitante será comprovada através do tempo de 
Registro no CREA ou CAU e de Atestados Técnicos emitidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrados no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e 
Urbanismo — CAU, referentes à atividades de Supervisão de obras similares ao 
objeto do presente trabalho. 

7.2.3.1. Serão considerados atestados de serviços totalmente concluídos. A 
Proponente deverá destacar no atestado apresentado, através de grifos, os 
serviços que atendam as exigências do presente Edital. 

7.2.3.2. Não serão aceitos atestados de execução de obras ou fornecimento de 
bens. 

7.2.3.4. A experiência da Licitante será pontuada com no máximo de 35 pontos, 
obtidos de acordo com o seguinte critério: 

Tempo de Registro da Empresa no CREA ou CAU, comprovado 
através da Certidão de Registro e Quitação, no máximo 4 (quatro) pontos. 

Registro no CREA ou CAU Pontuação máxima 
Até 20 anos 1,0 (um) 
Mais de 20 anos até 25 anos 3,0 (três) 
Mais de 25 anos 4,0 (quatro) 

Atestados Comprobatórios de Experiência da Empresa, no máximo 31 
(trinta e um) pontos. 	 o 
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gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de 	obras 	de 	edificações 	contendo 	instalações 
hidráulicas, 	drenagem, 	esgotos 	sanitários 	e 	de 
prevenção e combate a incêndio 

3 pontos 6 pontos 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de 	obras 	de 	edificações 	contendo 	instalações 
elétricas com no mínimo 1.500 kVA, e sistema de 
automação 

3 pontos 6 pontos 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de obras de edificações contendo sistema de ar 
condicionado com no mínimo 400 TR 

3 pontos 6 pontos 

gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de 	obras 	de 	edificações 	contendo 	controle 	de 
qualidade das obras com ensaios de laboratório de 
solos, de concreto e aço 

3 pontos 6 pontos 

TOTAL 31 pontos 

7.2.3.5. Serão pontuados dois atestados para cada item, sendo que um mesmo 
atestado poderá atender mais de um item, desde que contemple o exigido. Cada 
parcela deverá ser comprovada por dois atestados distintos. 

7.2.4. Documento PT-4 - CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

7.2.4.1. A partir dos documentos técnicos disponibilizados neste Edital e de 
conhecimento do local de implantação das obras e dos projetos executivos, a 
Proponente deverá desenvolver uma apreciação geral sobre as características e 
especificidades das obras civis, do projeto executivo, das instalações elétricas e 
prediais, do fornecimento e montagem dos equipamentos previstos, infraestrutura, 
urbanização, etc. 

7.2.4.2. O Proponente deverá identificar os condicionantes técnicos e executivos 
para implementação do escopo dos serviços, de forma a garantir a qualidade e 
conformidade dos serviços a serem executados: 

Conhecimento geral do Projeto e do escopo dos serviços que farão parte das 
atividades de supervisão ou fiscalização técnica; 

atividades de supervisão, 	, 
fiscalização, acompanhamento técnico e controle tecnológico de obras, de proje4)20  
executivo, de fornecimento e montagem de equipamentos e acompanhamento dos\P 
planos ambientais; 

Identificação e descrição dos aspectos particulares e notáveis que o Proponente 
julga importante para o desenvolvimento dos serviços de Supervisão, Fiscalização 
e Apoio Técnico à CODEMIG, em que se proponha a participar. 

Conhecimento dos aspectos específicos das 
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7.2.4.3. Este item deverá ser apresentado em, no máximo 20 (vinte) páginas, 
impressas em formato A4, acrescido de mais 05 (cinco) páginas, no máximo, para 
atender a apresentação gráfica, tabelas ou quadros julgados pertinentes, que 
poderão ser apresentados em Formato A3. 

7.2.5. Documento PT-5 - PLANO DE TRABALHO 

7.2.5.1. Apresentação da descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo a 
sistemática prevista para a execução das atividades de Supervisão, Fiscalização e 
Apoio Técnico à CODEMIG. Associado ao Plano de Trabalho, a Licitante deverá 
ainda descrever a concepção do Sistema de Informações a ser implantado como 
instrumento de suporte às atividades de Supervisão e Apoio Técnico. 

7.2.5.2. Este item deverá ser apresentado em, no máximo 20 (vinte) páginas, 
impressas em formato A4, acrescido de mais 05 (cinco) páginas, no máximo, para 
atender a apresentação gráfica, tabelas ou quadros julgados pertinentes, que 
poderão ser apresentados em Formato A3. 

7.2.6. Documento PT-6 - METODOLOGIA DE TRABALHO 

7.2.6.1. A Licitante deverá descrever a metodologia proposta para o trabalho e os 
procedimentos a serem implementados na efetivação dos serviços de Supervisão e 
Fiscalização Técnica do empreendimento. 

7.2.6.2. Este item deverá ser apresentado em, no máximo 20 (vinte) páginas, 
impressas no formato A4, acrescido de mais 05 (cinco) páginas, no máximo para 
atender a apresentação de diagramas, fluxogramas, ou quadros julgados 
pertinentes, que poderão ser apresentados no Formato A3. 

7.2.7. Documento PT-7 - EQUIPE TÉCNICA 

7.2.7.1. O Proponente deverá apresentar relação dos profissionais de nível superior 
que deverão compor a equipe técnica a ser alocada, dimensionada pelo Licitante 
em função de seu Plano de Trabalho apresentado. 

a) A Equipe Técnica mínima indicada, com suas respectivas funções e 
atestados de responsabilidade técnica, deverá ser composta pelos seguintes 
profissionais: 
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Função Atestado Solicitado 

Engenheiro Civil ou Arquiteto, Sênior, 
com no mínimo 15 anos de formado — 

Supervisor de Obras Civis 

Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou 
Fiscalização de obras de edificação, com 

área mínima construída de 10.000m2. 

Engenheiro Civil Sênior, com, no 
mínimo, 15 anos de formado — 

Supervisor de Instalações Prediais 

Gerenciamento e/ou Supervisão e/ou 
Fiscalização de obras de edificações 
públicas, com instalações hidráulicas, 
elétricas e sistema de ar condicionado 

EQUIPE TÉCNICA PRINCIPAL 

Descrição 
Pontuação por 

Atestado 
Pontuação 

máxima 

Supervisor de obras civis 7,5 pontos 15 pontos 

Supervisar de instalações prediais 7,5 pontos 15 pontos 

TOTAL 30 pontos 

7.2.7.2. Deverá ser indicado apenas um profissional para cada uma das funções 
propostas. 

7.2.7.3. A Proponente deverá comprovar o vínculo da equipe técnica principal 
indicada através da apresentação de cópia autenticada de Fichas ou Livros de 
Registro de Empregados e GFIP do FGTS, referentes aos 60 (sessenta) dias 
anteriores à data de publicação deste Edital, para os profissionais regidos pela CLT 
— Consolidação das Leis do Trabalho. Para sócios e diretores, a comprovação será 
feita por meio da Ata de Eleição de seus administradores ou contrato social em 
vigor. 

7.2.7.4. O tempo de formado para todos os profissionais que serão pontuados será 
comprovado pela apresentação de certidão de registro no CREA ou CAU, ou cópia 
do diploma. A nota do profissional que não atender ao tempo mínimo de formado 
será nula (zero). 

7.2.7.5 Os currículos dos profissionais da Equipe Técnica Principal deverão conter 
a descrição da experiência e dados que permitam amplo entendimento dos 
trabalhos realizados. 

7.2.7.6. Os atestados apresentados para os profissionais da Equipe Técnica 
Principal somente serão considerados se forem acompanhados da Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou pelo CAU. 
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7.2.7.7. A composição da Equipe Técnica Principal da Contratada só poderá ser 
alterada por motivo superveniente, caso fortuito ou de força maior, sempre por 
profissional de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia 
autorização da Contratante, consoante o Art. 13 § 3° da Lei 8.666/93. 

7.2.7.8. O Licitante deverá apresentar, juntamente com o Curriculum Vitae dos 
profissionais, pelo menos um atestado técnico com acervo no CREA ou CAU, 
comprovando que o mesmo possui experiência nas áreas solicitadas, sob pena de 
desclassificação do certame. 

7.2.7.9. Os currículos dos profissionais indicados conterão um máximo de 4 
(quatro) páginas cada, impressos em formato A4, fonte Anal, corpo 12, com 
espaçamento 1,5 entre linhas. 

7.2.7.10. Os Atestados / Certidões apresentados deverão ser fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, responsáveis pela contratação dos 
serviços, devidamente registradas nas entidades profissionais competentes. Não 
serão aceitos atestados técnicos fornecidos aos profissionais pela própria empresa 
licitante. 

7.2.8. Documento PT-8 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

7.2.8.1. Estrutura Organizacional, atribuições e responsabilidades: 
Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos serviços, através do 
organograma da equipe alocada bem como atribuições e responsabilidades. 

7.2.8.2. 	Cronograma de Permanência: Apresentação do cronograma de 
permanência de pessoal, contendo todos os profissionais que serão alocados na 
execução dos serviços. 

7.2.8.3. 	A estrutura organizacional deverá demonstrar a capacidade da 
Licitante para a execução dos serviços objeto deste edital, e conter, no mínimo: 

Infraestrutura de apoio, indicando os recursos de informática previstos 
(equipamentos e programas), assim como o suporte técnico/operacional disponível 
na empresa licitante para, eventualmente, apoiar a equipe que executará os 
trabalhos; 	 icCR> 

Organograma da equipe a ser alocada aos serviços, com a descrição da. 
\ 	O qualificação do pessoal necessário, as atribuições e as responsabilidades das o 

diversas áreas, bem como a lotação de cada uma dessas áreas. 

7.2.8.4. 	, A estrutura organizacional será pontuada com o máximo de 05(cinco) 
pontos, obtidos segundo o seguinte critério: 
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ITEM A SER PONTUADO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

lnfraestrutura de apoio 3 (três) 

Organograma da Equipe Técnica 2 (dois) 

Total 5 (cinco) 

7.2.8.4. A estrutura organizacional deverá ser apresentada em, no máximo 10 (dez) 
páginas impressas no formato A-4, excluída a folha de rosto. Tabelas ou quadros 
julgados pertinentes poderão ser apresentados em formato A-3, com fonte Anal 
tamanho 9 e contarão como uma página. 

7.3. Os textos contidos em páginas adicionais que ultrapassem os limites 
definidos não serão objetos de qualquer análise e ou consideração por parte da 
Comissão Permanente de Licitação, para fins de valorização da Proposta Técnica. 

7.4. Fica proibida a participação de um mesmo técnico em equipe de empresas 
licitantes diferentes, sob pena de desclassificação do certame. 

8— ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 - A Proposta de Preço, deverá apresentada no Envelope C, na conformidade 
do item 5 do edital, em uma única via, em português, sem emenda, rasura ou 
entrelinha que comprometa sua higidez, a juízo da Comissão Permanente de 
Licitação, deverá ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, 
devendo deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 

8.1.1. Objeto proposto de forma a permitir a verificação e comprovação do 
atendimento às especificações exigidas neste Edital; 

8.1.2. Denominação ou razão social do licitante, CNPJ, Inscrição Estadual, 
endereço, telefone e/ou fax; 

8.1.3. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias, a partir da ji 
data de sua apresentação, conforme artigo 64 da Lei Federal 8.666/93; 

 

8.1.4. Prazo de entrega e execução dos serviços de 18 (dezoito) meses, a contar 
da data da expedição da Ordem de Serviço, que se efetivará somente após a 
publicação do extrato do contrato na imprensa oficial do Estado — "Minas Gerais". 

8.1.5. PREÇO GLOBAL expresso em algarismo e por extenso; 

8.1.6. Preços unitários cotados em reais, expresso em algarismo Planilha de 
Preços discriminativa de todos os itens especificados, conforme lista de itens e 
quantitativos cujos itens, discriminações, unidades 	medição e quantidades não 
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poderão ser alterados pelas licitantes, exceto quando devidamente estabelecido em 
ERRATA e/ou ESCLAREC MENTO DE DÚVIDAS expedidos pela Comissão de 
Licitação, em papel e em mídia eletrônica (CD-ROM) e deverá contemplar em seu 
custo: fornecimento de material, pagamento de mão-de-obra e encargos sociais 
incidentes, pagamento de tributos e outros, com base nas especificações técnicas 
anexas, devidamente preenchidas com os preços propostos pelo licitante, 
obedecendo a suas itemizações, descrições dos serviços, unidades e quantidades. 
Os preços unitários deverão ser propostos com o BDI incluso. 

8.1.7. Declaração de que no preço estão incluídos: todos os serviços técnicos, 
materiais, equipamentos, prêmios de seguro, taxas, emolumentos e quaisquer 
despesas operacionais, mão-de-obra e respectivos encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais e fiscais, viagens e transporte, despesas e obrigações 
financeiras de qualquer natureza. 

8.2. A proposta da licitante deverá ser elaborada levando-se em consideração que 
os serviços deverão ser executados dentro da melhor técnica. 

8.3. A proposta deverá ser assinada pelo representante legal da proponente. 

8.4. A licitante deverá considerar incluídas nos valores propostos todas as 
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, impostos e encargos sociais. A 
omissão ou a incorreção de qualquer destas despesas não desobriga a licitante 
contratada de executar o serviço, sem qualquer custo adicional para a CODEMIG. 

8.5. A empresa contratada para a fiscalização, gerenciamento e supervisão, objeto 
desta licitação, será responsável, solidariamente com a empresa executora da 
obra, pelo acompanhamento de todas as modificações de projeto, que resultarão 
na elaboração e entrega do "as-built". 

8.6. Os pagamentos serviços objeto da presente licitação serão feitos após a 
comprovação dos serviços efetivamente prestados, mediante medições mensais, 
cujos pagamentos serão efetuados até o 300  (trigésimo) dia do mês subseqüente 
ao da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser emitidas até 5 
(cinco) dias úteis após a certificação da medição por representante da CODEMIG 
designado para esse fim. 	 . 

, 
; 

8.7. Todos os documentos do ENVELOPE C deverão estar numerado 
seqüencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato. 
A eventual falta de numeração poderá ser suprida pelo representante da licitante ou 
por membro da Comissão de Licitação na seção de abertura das propostas. 

9 - DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA E JULGAMENTO 

9.1. Após o encerramento do prazo para recebimento da documentação e das 
propostas, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos 
quaisquer adendos, acréscimos, substituições ou esclarecimentos à documentação 
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apresentada, exceto promoção de diligência, a critério da Comissão Permanente de 
Licitação, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório. 

9.2. Os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preços serão 
recebidos, impreterivelmente, até a data e horário especificado, sendo que, após o 
encerramento do prazo para recebimento dos envelopes nenhum outro será 
recebido. Caso o prazo não seja suficiente, serão distribuídas senhas aos 
presentes. 

9.3. Na data mareada para recebimento dos envelopes, a Comissão procederá, em 
sessão pública, à abertura dos Envelopes A, cujos documentos serão rubricados 
pelos seus membros e por representantes de licitantes presentes. 

9.4. Na mesma sessão, serão rubricados, externamente, pelos membros da 
Comissão e por representantes presentes, os fechos dos Envelopes B e C, que 
permanecerão lacrados até as fases seguintes. 

9.5. Em seguida, serão examinados os documentos do ENVELOPE A, devendo ser 
rejeitados, desde logo, os que contiverem emenda, rasura ou irregularidade que, a 
juízo da Comissão, possam comprometer sua autenticidade, suscitar duvida, 
omissão da contradição. 

9.6. O julgamento da Habilitação será efetuado internamente pela Comissão, cujo 
resultado será publicado no órgão oficial do Estado - "Minas Gerais" - e comunicado 
via fax ou e-mail aos interessados, sendo aberta vista do processo durante o prazo 
legal para interposição de recurso. 

9.7. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar das 
fases subseqüentes da licitação, devendo ser-lhe devolvidos os Envelopes B e C, 
fechados, após o encerramento da licitação com sua homologação ou.  julgamento 
de eventuais recursos. 

9.8. Após transcorrido, sem interposição, o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
destinados a recursos contra a habilitação ou inabilitação de licitantes ou após o 
julgamento dos eventualmente interpostos, será designada sessão pública para 
abertura do envelope de Proposta Técnica, para a qual serão convidados os 
participantes habilitados. 

9.9. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública °P,DEO)/ 
encaminhada aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura dos 
Envelopes B, cuja documentação será imediatamente rubricada por seus membros 
e por representantes de licitantes presentes. 

9.10. O julgamento da Proposta Técnica será efetuado internamente pela 
Subcomissão Técnica e o resultado será publicado no órgão oficial do Estado - 
"Minas Gerais" - e comunicado via fax ou e-mail aos interessados, sendo aberta 
vista do processo durante o prazo legal para interposição de recurso. Os licitantes 
poderão desistir expressamente do prazo de recurso, nos termos da Lei. 
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9.11. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, ou decidido eventual 
recurso interposto, a Comissão comunicará aos licitantes, por fax ou e-mail, a data, 
a hora e o local em que será aberto o Envelope C, com a Proposta de Preços. 

9.12. No dia, hora e local determinados em convocação para a sessão pública 
encaminhada aos licitantes participantes, a Comissão procederá à abertura dos 
Envelopes C, cuja documentação será imediatamente rubricada por seus membros 
e por representantes de licitantes presentes. 

9.13. Julgada e classificadas as Proposta de Preços, a Comissão publicará no 
Jornal Oficial do Estado - "Minas Gerais" o respectivo resultado, que será também 
comunicado, por fax ou e-mail, aos licitantes, sendo aberta vista do processo 
durante o prazo legal para interposição de recurso. 

9.14. O julgamento da Proposta de Preços será efetuado internamente pela 
Comissão Permanente de Licitação, publicado no órgão oficial do Estado - "Minas 
Gerais" - e comunicado via fax ou e-mail aos interessados, sendo aberta vista do 
processo durante o prazo legal para interposição de recurso. 

9.15. Para maior celeridade, os licitantes poderão desistir expressamente do prazo 
de 5(cinco) dias úteis para recurso, o que possibilitará ã Comissão passar 
imediatamente à fase seguinte da licitação. 

9.16. A Comissão poderá promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originalmente do envelope. 

9.17. A inabilitação do licitante importa preclusão do seu direito de participar da 
fase subseqüente do procedimento licitatório. 

9.18. Finda a fase de habilitação e abertos os Envelopes B, o licitante não mais 
será excluído da licitação por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão 
de fato superveniente ou somente conhecido após o julgamento, e na conformidade 
de ato escrito e motivado da Comissão. 

9.19. De cada sessão lavrar-se-á ata que será assinada pela Comissão e também, t) cio  \ 

tr.-  
quando sessão pública, por representantes dos licitantes. 

9.20. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 
Licitação, conforme disposto no § 6°, art. 43, da Lei Federal n°. 8.666/93. 

9.21. Serão devolvidos fechados os Envelopes B e •C aos participantes 
definitivamente inabilitados, após o encerramento do certame. 

9.22. A intimação dos atos de habilitação e julgamento das Propostas Técnica e de 
Preços, bem como do resultado do julgamento dos recursos interpostos será feita 
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_ 
mediante publicação na imprensa oficial do Estado — "Minas Gerais" e comunicação 
via fax ou e-mail aos interessados. 

10. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO E 
CLASSIFICAÇÃO FINAL 

10.1. No julgamento das Propostas Técnicas serão atribuídos pontos segundo os 
critérios e parâmetros estabelecidos, obtendo-se a pontuação final da participante, 
mediante o somatório das notas dadas a cada quesito. 

10.2. A pontuação mínima exigida dos licitantes, a fim de que possam ser 
classificadas nesta etapa da licitação, é de 70 (setenta) pontos, o que equivale a 
70% (setenta por cento) do total de 100 pontos possíveis. 

10.3. Serão desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem pontuação 
inferior a 50%(cinquenta por cento) dos pontos máximos fixados para cada um dos 
tópicos considerados. 

10.4. A proposta de preços será julgada pelo seu valor GLOBAL, desde que 
atendidos os requisitos estabelecidos nesta licitação e os previstos na legislação 
pertinente, sendo que os preços unitários serão examinados relativamente á sua 
adequação, proporcionalidade e exeqüibilidade. 

10.5. A Comissão de Licitação verificará a PROPOSTA DE PREÇO quanto a 
eventuais erros aritméticos, os quais serão corrigidos pela Comissão de Licitação, 
na forma seguinte: 

No caso de discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o valor por extenso; 

No caso de erro de transcrição da quantidade prevista para o serviço, a 
quantidade e o preço total serão retificados, mantendo-se inalterado o preço 
unitário; 

No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade 
correspondente, o produto será retificado, mantendo-se inalterados o preço unitário 
e a quantidade; 

No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as 
parcelas. 	 cy E ( 

No caso de divergência entre o valor indicado em algarismos e por extenso, 
prevalecerá o indicado por extenso. 	 o  

10.6. O preço total da proposta será ajustado pela CODEMIG, em conformidade 
com os procedimentos enumerados no subitem precedente para correção de erros 
meramente formais. O valor resultante consistirá no preço-corrigido global da 
PROPOSTA DE PREÇO. 

10.7. A Comissão de Licitação analisará a PROPOSTA DE PREÇO das licitantes 
habilitadas, desclassificando aquela que: 
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deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos neste Edital, ou 
apresentá-los em desacordo com qualquer exigência deste Edital; ou 

apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas dos demais 
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a 
fundo perdido; 

apresentar preço global ou preço unitário (para um ou mais serviços) irrisório ou 
simbólico ou de valor zero ou excessivo; ou 

apresentar preço global, superior ao limite estabelecido de R$2.900.500,00 (dois 
milhões novecentos mil e quinhentos reais) observado o disposto no art. 48 da Lei 
Federal 8.666/93; 

deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços; 
apresentar prazo de execução dos serviços objeto desta licitação diferente do 

estabelecido neste Edital. 

10.8. Será desclassificada, a juízo da Comissão e por ato motivado, a proposta que 
contiver preço incoerente, excessivo ou manifestamente inexeqüível, ou que não 
atenda as exigências deste edital, nos termos dos artigos 44 e 48, incisos 1 e II da 
Lei n° 8.666/93; a que não se referir á integralidade do objeto, ou que contiver 
rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou defeito de linguagem, 
capazes de dificultar o julgamento. 

10.9. Observado o critério de aceitabilidade da proposta estabelecido nos subitens 
anteriores, a Comissão de Licitação classificará as propostas em obediência ao 
princípio da "TÉCNICA E PREÇO", nos termos do parágrafo 1° (primeiro), inciso 
III, do Art.45 da Lei Federal n°.8.666/93, combinado com o parágrafo 1° (primeiro), 
inciso I e parágrafo 2° (segundo), incisos I e II do Art.46 da mesma Lei. 

10.10. A classificação final das proponentes far-se-á de acordo com a média 
ponderada das valorações das Propostas Técnica e de Preço, cujo cálculo do Valor 
para Efeito de Classificação, obedecerá a seguinte fórmula: 

7VPT + 3NPP 
VEC = 	 , onde 

10 

VEC 	Valor para Efeito de Classificação 

VPT 	Valorização de Proposta Técnica 

NPP 	Nota Padronizada da Proposta de Preços 

• 	sendo: 

PM 
NPL =  
	

onde: 
PL 
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MG 
PM = (OR + M) / 2 

NPL = Nota da Proposta de Preços da Licitante 

OR 	Preço global do orçamento da CODEMIG; 

M 	Médias dos preços globais das licitantes; 

PL 	Preço global da proposta da licitante. 

e 

NPP 	Nota Padronizada da Proposta de Preços 

NPL 
NPP=   x100, onde: 

NPM 

NPL 	Nota da Proposta de Preços da Licitante 

NPM 	Maior Nota da Proposta de Preços 

10.11. As notas obtidas devem ser arredondadas com aproximação de centésimos 
e arredondamento da terceira casa decimal de acordo com os critérios da NBR-
5891- ABNT — Regras de Arredondamento de Numeração Decimal. 

10.12. A classificação dos Licitantes obedecerá à ordem decrescente dos valores 
para efeito de classificação, sendo declarada vencedora a Licitante que atingir o 
maior Valor. A seqüência da classificação se fará pela ordem decrescente. 

10.13. Havendo empate entre duas ou mais propostas em primeiro lugar, a escolha 
do vencedor será feita por sorteio, em ato público, com a presença dos 
interessados, nos termos do artigo 45, § 2° da Lei n° 8.666/93, para o qual todas as 
licitantes classificadas serão convocadas, em horário e local a serem definidos pela 
Comissão de Licitação. 

10.14. No julgamento das propostas não serão consideradas ofertas e outras 
informações não solicitadas neste instrumento ou em diligências.  CPN 

-I 
10.15. O valor estimado do objeto desta licitação é de R$2.900.500,00 (doiso 
milhões novecentos mil e quinhentos reais), constituindo este o valor limite superior 
estabelecido, conforme artigo 48 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

11. DA HOMOLOGAÇÃO, DA ADJUDICAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO 

11.1. Realizado o julgamento final e esgotado o prazo para recurso, ou após a 
decisão dos eventualmente interpostos, o resultado da licitação será submetido à 
homologação do Diretor Presidente da CODEMIG, p ra adjudicação do objeto da 
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licitação ao vencedor. A autoridade competente homologará e adjudicará o objeto 
licitado à primeira classificada, se outra não for sua decisão, nos termos da Lei e 
deste Edital. 

11.2. O contrato será celebrado com o licitante vencedor, em conformidade com 
este Edital, com a legislação aplicável e com a minuta dele integrante, salvo no 
caso de recusa justificada. 

11.3. A CODEMIG convocará o adjudicatário para apresentar garantia e assinar 
contrato, que obedecerá ao modelo integrante deste edital, no prazo de 10 (dez) 
dias úteis após a homologação da licitação, prorrogáveis a seu pedido e a critério 
da CODEMIG, por mais 5 (cinco) dias, desde que a prorrogação seja solicitada 
ainda durante o prazo inicial, e quando houver motivo justificado 

11.4. Convocado, na forma prevista neste edital, o adjudicatário que não 
comparecer no prazo e condições estabelecidos decairá do direito de contratação. 

11.5. Caso o primeiro classificado desista formalmente do direito de ser contratado, 
por motivo considerado justo e acatado pela Comissão Permanente de Licitação, 
será convocado para exercer o mesmo direito, o licitante classificado em segundo 
lugar, nas mesmas condições da proposta vencedora. 

11.6. Na hipótese de desistência ou recusa do licitante vencedor, o licitante que vier,  
a ser convocado para assinar o contrato deverá aceitar, integralmente, os critérios 
econômicos propostos pelo vencedor. 

11.7. Ao licitante convocado e que não aceitar a contratação nas condições 
econômicas do primeiro adjudicatário, não se aplica o disposto no citado art. 81 da 
Lei n° 8.666/93. 

11.8. A CONTRATADA será responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, decorrentes dos serviços, os quais não 
poderão, na hipótese de inadimplência do contrato, serem transferidos à 
responsabilidade da CODEMIG. 

11.9. Pela inexecução do contrato, a contratante aplicará à contratada multa 
graduada de conformidade à infração, na forma indicada nos incisos, 1, 11 , III e IV 
parágrafos, do art. 87 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, como( , 1  
também, as sanções previstas no art. 88 da supracitada Lei;  

O atraso injustificado sujeitará cada uma das partes à multa moratória de 
0,067% (zero virgula zero sessenta e sete por cento), por dia de atraso, sobre o 
valor dos serviços não realizados, bem como do pagamento não efetuado, até o 
limite máximo de 30 (trinta) dias; 
após o trigésimo dia de atraso da CONTRATADA, poderá ser rescindido o 
Contrato de acordo com a cláusula do instrumento contratual, que diz: "por ato 
unilateral e escrito da CODEMIG nos casos enumerados nos incisos de 1a XII, 
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e XVII, do Art. 78, da Le federal 8.666/93, como também, as sanções previstas 
no Art. 88. 

11.10. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios ou incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização, nos 
termos do artigo 69 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

11.11. A CONTRATADA a obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do 
Contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem 
execução por terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação ficando a 
contratada, relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente 
responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação imediata das 
atividades da subcontratada, quando solicitada pela CODEMIG. No caso de 
subcontratação não será admitida a dedução do valor da retenção previdenciária. 

11.12. O licitante ou contratado ficará sujeito às penalidades conforme Artigo 87 da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

11.13. O contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que o fato 
motivador da rescisão seja comunicado com, pelo menos, 30(trinta) dias de 
antecedência e ele se baseie em descumprimento de cláusula contratual ou motivo 
superveniente que a justifique. 

11.14. A CODEMIG exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do 
contrato cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos 
serviços efetuados, podendo rejeitar, no todo ou em parte, os que estiverem em 
desacordo com os termos do contrato ou processo licitatório. 

11.15. A publicação do extrato do contrato será feita pela CODEMIG na forma do 
parágrafo único, artigo 61 da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

11.16. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição: 
o Edital de Licitação; 

a Proposta vencedora desta licitação; 

a Planilha de Quantitativos e Preços Unitários da Adjudicatária. 

\ 
11.17. A CODEMIG poderá proceder a alterações contratuais nas condições 
previstas nos arts. 58 e 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, com redação dada pelo art. 
1° da Lei Federal n°. 9.648/98; 

11.18. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do 
Código Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por escrito, à 
CODEMIG a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto 
perdurar tal situação. 
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11.19. Findos os motivos que determinaram à força maior ou caso fortuito, o 
contrato estender-se-á por período de tempo necessário à total execução dos 
trabalhos, porém não superior ao número de dias que foram paralisados, observado 
o disposto no art. 57 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

11.20. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da contratada. 

11.21. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre a CODEMIG 
e contratada serão feitos por escrito, não sendo aceitas quaisquer considerações 
verbais. 

11.22. O regime de execução dos serviços será o de Empreitada por Preço Global. 

12. IMPUGNAÇÃO E RECURSO 

12.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas 
disposições do art. 109 da Lei Federal n°. 8.666/93. 

12.2. A impugnação do Edital e de seus anexos deverá ser dirigida ao Diretor 
Presidente da CODEMIG e protocolada no protocolo da empresa em sua sede: 

por qualquer cidadão, até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para 
recebimento da proposta objeto deste Edital; 

pela licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento da 
proposta objeto deste Edital. 

12.3. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a CODEMIG o 
licitante que, tendo-o aceito sem objeções, vier a apontar, depois da abertura dos 
envelopes de habilitação ou da proposta de preços, falha ou irregularidade, 
hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

12.4. - Tomar-se-á por base, para efeito de contagem de prazo, a exclusão da data 
fixada para recebimento da proposta objeto deste Edital e a inclusão da data do 
vencimento para o recebimento das impugnações. 

12.5. - Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, A:. è; 
dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura dos( cti 
envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

\~c.' 

12.6.- A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de 
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 
pertinente, devendo, por conseguinte, entregar os DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e as PROPOSTA TÉCNICA E DE PREÇO à Comissão de Licitação,, 
junto com as outras licitantes, na data, hora e local fixados no presente edital. 

12.7. Nos casos de habilitação ou inabilitação de licitante e julgamento das 
propostas técnica e de preços, cabe recurso admiqrntrativo, com efeito suspensivo, 
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no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da lavratura da 
ata. Dos atos relativos a esta licitação cabe recurso administrativo, com efeito 
suspensivo, no prazo de 05(cinco) dias úteis contados da intimação do ato ou da 
lavratura da ata. Divulgada a decisão da Comissão de Licitação, no tocante à fase 
de habilitação ou de classificação, se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interpor recurso, contado da data de intimação do resultado. 

12.8. A interposição de recurso será comunicada pela Comissão aos demais 
licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do 
conhecimento do ato. Findo esse prazo, a Comissão poderá, também no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou submeter o recurso, 
devidamente informado, à decisão do Diretor Presidente da CODEMIG, que será 
proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento. 

12.9. O recurso referente à fase de habilitação ou de julgamento e classificação das 
propostas técnica ou de preços, será recebido com efeito suspensivo. 

12.10. Quaisquer recursos relativos a esta licitação deverão ser interpostos no 
prazo legal, dirigidos ao Diretor Presidente da CODEMIG, aos cuidados da 
Comissão Permanente de Licitação a que se refere o Edital CONCORRÊNCIA 
08/13 e protocolizados, devidamente identificados, na Portaria da CODEMIG no 
endereço indicado no preâmbulo. 

12.11. A Comissão de Licitação poderá, no prazo de 05(cinco) dias úteis, 
reconsiderar a sua decisão ou fazer subir o recurso àquela autoridade, 
devidamente informado, para que dele se digne conhecer, em última instância, no 
sentido de dar-lhe provimento ou não, cuja decisão será também proferida no prazo 
de 05(cinco) dias úteis contados do recebimento. 

12.12. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração, se 
inicia ou corre sem que os autos do processo de licitação estejam com vista 
franqueada aos interessados. 

12.13. Sem prejuízo de outras sanções legais, o licitante que, com dolo ou má-fé, 
interpuser recurso com objetivo meramente protelatório, ficará sujeito à exclusão do 
certame, por decisão motivada da Comissão de Licitação. 

_ 
12.14. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condiçoe

o
s 

deste Edital e da legislação aplicável não será conhecido. 

12.15. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia de
início (publicação e comunicação) e incluir-se-á o do vencimento.  

13. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 

13.1. A CODEMIG poderá por interesse público, decorrente de fatos 
supervenientes, devidamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar 
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a revogação da presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 
provocação de terceiros, sempre mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado com base no parágrafo 1°, do Art. 49, da Lei n° 8.666/93. 

13.2. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do Art. 59, da Lei 
n° 8.666/93. 

PRAZO CONTRATUAL 

14.1. O prazo para execução das obras e serviços será de 18(dezoito) meses, 
contado a partir da data da expedição da Ordem de Serviço. 

14.2. A expedição da Ordem de Serviço somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais — "Minas Gerais". 

14.3. A prorrogação do prazo previsto somente será admitida nas condições 
estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI, art. 57 da Lei Federal 8.666/93. 

PAGAMENTOS 

15.1. A apuração do serviço prestado será mensal e deverá corresponder ao 
período do primeiro ao último dia de cada mês, sendo possível, excepcionalmente, 
apurar-se período inferior a 30 (trinta) dias, desde que no primeiro ou no último mês 
de vigência do contrato, e, ainda em casos de suspensão temporária dos serviços. 

15.2. Os pagamentos serão efetuados até o 300  (trigésimo) dia do mês 
subseqüente ao da medição. As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser 
emitidas até 5 (cinco) dias úteis após a certificação por representante dà CODEMIG 
designado para esse fim. 

15.3. A fiscalização da CODEMIG efetuará a conferência da medição da equipe 
alocada no período, formalmente apresentada pela licitante contratada, para a 
constatação da conclusão do(s) evento(s) relacionado(s) no Contrato, bem como 
pela verificação e conferência da documentação hábil de cobrança. 

15.4. Na forma da legislação aplicável, os pagamentos serão efetuados com 
retenção de 11% do valor de 50% bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de 
prestação de serviços, cujos valores serão recolhidos ã Previdência Social em Guia 
da Previdência Social (GPS) identificada com a denominação social e o CNPJ da 
empresa contratada. 

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

16.1. Os preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, pela 
variação de índices Nacionais calculados pela Fun, ção Getúlio Vargas (FGV), e 
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publicados na Seção de índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da 
FGV, pela seguinte fórmula: 

li —lo 
R = 	 x V 

I o 
Onde: 

R = Reajuste 

11  = índice do mês do fato gerador do evento do faturamento 

10  = índice do mês da apresentação da proposta 

V = Valor da fatura a ser reajustada - 

e 10  = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 39 (trinta e 
nove).] 

16.2. Ocorrendo a hipótese de alteração legal do prazo de reajuste estabelecido 
neste Edital, o Contrato decorrente desta Concorrência, se adequará de pronto às 
condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no 
tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes. 

16.3. Em caso de atraso injustificado na execução das obras e serviços atribuível à 
Contratada prevalecerão os preços vigentes nas datas em que as etapas das obras 
e serviços seriam realizados de conformidade com o programado no cronograma 
físico-financeiro. 

ALTERAÇÃO DE PREÇO 

17.1. O preço global somente poderá ser alterado nos termos da legislação em 
vigor, na hipótese de ocorrência de fatos/atos previstos no artigo 65 da Lei 
8.666/93. 

FONTE DE RECURSOS 

18.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão 
por conta de recursos próprios da CODEMIG. 

19. DA GARANTIA DO CONTRATO 

19.1. Transitada em julgado a homologação da licitação, além das obrigações 
legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e seus anexos, 
obriga-se, ainda, a licitante vencedora e adjudicatária a prestar a garantia de 
cumprimento do contrato, mediante recolhimento do equivalente a 5% (cinco por 
cento) do Preço Global do Contrato, conforme § 2° do d. 56 da Lei n° 8.666/93. 
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19.2. Caberá à empresa a ser contratada optar por uma das seguintes 
modalidades: caução em dinheiro ou título da dívida pública negociável na Bolsa de 
Valores, certificado por Corretora, contendo valor facial do título e custodiado na 
CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos; seguro-garantia ou 
fiança bancária (§ 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93). 

19.3. A garantia prestada em dinheiro será restituída atualizada monetariamente 
pelo índice da caderneta de poupança, aplicando-se subsidiariamente o Decreto 
Estadual 43.635/03 e não contemplará remuneração pro rata die. 

19.4. O prazo de validade da garantia de que trata esse item deverá abranger todo 
o período de vigência contratual, e estender-se por mais 30 (trinta) dias após a data 
prevista para o seu encerramento. 

19.5. A garantia deverá ser apresentada no mesmo prazo de assinatura do 
contrato, sendo pré-requisito para a assinatura do mesmo. 

19.6. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações 
assumidas, sem prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da 
execução do contrato; 

19.7. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no 
contrato. 

19.8. A recusa de prestar garantia à execução ou de assinar o contrato implicará 
automática suspensão do licitante no seu direito de contratar com a CODEMIG. 

19.9. A garantia prestada pela empresa contratada será liberada ou restituída após 
a execução e cumprimento integral do Contrato e lavratura de Termo de 
Recebimento. 

20. DA FISCALIZAÇÃO 

20.1. A CODEMIG exercerá supervisão técnica, administrativa e financeira do 
contrato cabendo-lhe acompanhar, fiscalizar, receber e atestar a qualidade dos 
serviços efetuados, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis. 

20.2. Os serviços executados, recebidos provisória ou definitivamente, não 
excluirão a responsabilidade civil pela segurança, nem ético-profissional pela 
perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei e no 
instrumento contratual. 

20.3. O recebimento definitivo dos serviços desta licitação se dará mediante Termo 
Circunstanciado firmado pelo representante da CODEMIG, responsável pelo 
gerenciamento do contrato, na forma do artigo 73 da Lei 8.666/93. 
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lidas e aprovadas, serão assinadas pelos seus membros e pelos representantes 
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20.4. A CODEMIG poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em 
desacordo com os termos do contrato ou instrumento equivalente, sem que caiba 
qualquer indenização à contratada. 

DA POSSE DO EDITAL 

21.1. O Edital de CONCORRÊNCIA 08/13, encontra-se à disposição dos 
interessados na sede da CODEMIG, no endereço caracterizado na introdução do 
Edital e será entregue mediante a apresentação do recibo do pagamento na 
Tesouraria da CODEMIG do valor de R$ 30,00 (trinta reais) e fornecimento dos 
dados da interessada (nome, CNPJ, inscrição estadual, endereço, telefones, fax, e-
mail e contato) para os fins de cadastramento e recebimento pelos interessados 
dos esclarecimentos adicionais porventura existentes. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Integram o presente: 
Anexo I - Minuta de Contrato; 
Anexo II — Carta de Credenciamento; 
Anexo III — Modelo de Termo de Compromisso da empresa acerca do(s) 
Responsável(is) Técnico(s) pela execução dos serviços; 
Anexo IV — Modelo de Relação de Equipe Técnica; 
Anexo V — Modelo de Declaração Pessoal dos Técnicos indicados; 
Anexo VI - Modelo de declaração de conhecimento dos termos do edital; 
Anexo VII - Modelo de declaração (ausência de impedimentos); 
Anexo VIII - Modelo de declaração (inciso V, art. 27, Lei 8.666/93- menores); 
Anexo IX — DVD contendo: TERMO DE REFERENCIA, PROJETOS, 
MEMORIAIS, ORÇAMENTO (Planilha Orçamentária com e sem preço) E 
DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES À OBRA A SER 
SUPERVISIONADA. 

22.2. A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos 
especificados, desclassifica o interessado que não participará das fases 
subseqüentes desta licitação. 

22.3. Na contagem de prazo estabelecido neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o dia do vencimento. 

j  22.4. Ultrapassada a fase de habilitação, não mais caberá desclassificar os 
licitantes por motivos relacionados com sua capacidade jurídica e regularidade) 
fiscal, capacidade técnica ou idoneidade financeira, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após a qualificação dos interessados. 
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das licitantes presentes. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo 
da licitação. 

22.6. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.7. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor, desde 
que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte integrante do 
contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do contrato. 

22.8. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital 
e seus anexos, pois a simples apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS submete a licitante à 
aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como 
representa o conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de 
desconhecimento de qualquer pormenor. 

22.9. No caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 

22.10. É facultado à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, sendo, no entanto, vedado á licitante a inclusão posterior de documento 
ou informação que deveria constar originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO, ou das PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS. 

22.11. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes a presente licitação, 
serão disponibilizadas a todos na Sede da CODEMIG. 

22.12. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital, ou 
o contrato vinculado a esta licitação, a empresa licitante deve se subordinar ao foro 
da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Belo Horizonte - do Estado de Minas 
Gerais, com exclusão de qualquer outro foro. 

22.13. Os documentos e a proposta, apresentados pelo licitante vencedor, desde 
que não contrariem disposição deste edital, constituirão parte integrante do o P e(  
contrato. No caso de divergência, prevalecerão os termos do contrato. 	 .1 

22.14. Qualquer declaração nesta Licitação será feita pelo titular da empresa, 
através de seu representante legal ou pessoa devidamente credenciada. O 
representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar 
munido de Carta de Credenciamento, conforme modelo constante deste Edital, que 
lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive 
quanto à desistência de interposição de recurso. 

22.15.0 licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
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DENISE LOBATO DE ALMEIDA — Presidente 

ANA 	 RABE 

ovt; A- 
MARIA ADEL DE ROCHA LOPES 

ICapEMIG 
22.16. A CODEMIG reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões 
de interesse público ou anulá-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem 
como prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO ou das PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇOS, desqualificar 
qualquer licitante ou desclassificar qualquer proposta, caso tome conhecimento de 
fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante sem que 
isto gere direito a indenização ou ressarcimento de qualquer natureza.  

22. 17. O licitante ou contratado ficará sujeito às penalidades conforme Artigo 87 
da Lei n°8.666 de 21.06.93. 

Belo Horizonte - MG, 20 de junho de 2013. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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ANEXO 1— MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS-CODEMIG, CNPJ/MF n° 19.791.581/0001-55, com sede em 
Belo Horizonte/MG, à Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, neste 
ato representada por seus Diretores Presidente Oswaldo Borges da 
Costa Filho, de Obras Luiz Augusto de Barros e de Administração e 
Finanças Bruno Silveira Kroeber Volpini, denominada CODEMIG, e a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ/MF xxxxxxxxxxxxx, endereço à Rua 
xxxxxxxxxxxx, número, bairro, Cidade de CEP 	,neste ato 
representada por xxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada 
CONTRATADA, celebram nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93, com 
as modificações posteriores e em decorrência da licitação, 
CONCORRÊNCIA n° 08/13, Processo Interno 166/13, o presente 
contrato, conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a prestação dos serviços técnicos de 
consultoria em engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico no 
acompanhamento da execução das obras de implantação do Centro de Exposições 
— Expominas São João Del Rei, adjudicados à CONTRATADA em decorrência da 
CONCORRÊNCIA 08/13. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
A CONTRATADA executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 
8.666/93 e suas alterações e nos termos do edital e demais documentos vinculados 
à CONCORRÊNCIA 08/13, bem como da proposta apresentada datada de o P 
xx‘xx‘xxxx e anexos, especialmente o edital da licitação, a proposta vencedora e (a 
sua planilha de quantitativos e custos unitários, que passam a fazer parte integrantêch 
do contrato, independentemente de sua transcrição, desde que não contrariem as 
disposições licitatórias e contratuais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As especificações técnicas dos trabalhos 
a serem executados estão indicadas nos Anexos do Edital de 
Concorrência, que constituem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de transcrição, e que a CONTRATADA se obriga 
a obedecer. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Na hipótese de manifestar a divergência 
entre as disposições desses documentos e as deste Contrato, 
prevalecerão sempre as disposições contratuais. 

CLÁUSULA TERCEIRA — GARANTIA 
A CONTRATADA, em cumprimento ao disposto no Edital de Concorrência, 
apresentou garantia de execução do contrato na modalidade de 
	 , no valor de R$     reais) 
para a execução dos serviços contratados, correspondente a 5% (cinco por cento) 
do valor do Contrato, conforme § 1° do art. 56 da Lei n° 8.666/93, representada 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A garantia prestada visa garantir o pleno 
cumprimento das obrigações estipuladas neste Contrato, ressarcir a 
CODEMIG de quaisquer prejuízos decorrentes de sua rescisão 
unilateral e injustificada; cobrir multas que vierem a ser aplicadas em 
decorrência de rescisão contratual ou aplicadas por descurnprimento de 
quaisquer outras obrigações contratuais ou, ainda, cobrir perdas e 
danos causados à CODEMIG, bem como responderá pelas multas 
aplicadas ao CONTRATADO, podendo ser retida para satisfação de 
perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, 
dolosa ou culposa do CONTRATADO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não ocorrendo a hipótese prevista no 
inciso anterior, a garantia será liberada até 60 (sessenta) dias após a 
data da emissão do "Termo de Recebimento Definitivo das Obras e 
Serviços", mediante requerimento do CONTRATADO e, desde que, 
cumpridas todas as obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Havendo alterações no Contrató, que 
venham a interferir nas condições da garantia, a CONTRATADA terá 
que adequá-la às novas condições mediante complementação. Assim, 
na hipótese de aditamento e acrescido o valor inicial do Contrato e/ou 
prorrogado o seu prazo, o CONTRATADO apresentará garantia 
complementar, no mesmo percentual e/ou prazo, como condição para 
assinatura do correspondente Termo Aditivo. 

PARÁGRAFO QUARTO - Ocorrendo a rescisão unilateral e 
injustificada do Contrato, nos termos ajustados no subitem precedente, 
a CODEMIG reterá a garantia prestada e, após o competente processo 
administrativo, para apuração dos danos e prejuízos que sofreu, 
ressarcir-se-á do valor correspondente apurado, inclusive o pertinente a 
quaisquer multas aplicadas. Caso o valor da garantia prestada seja 
insuficiente para cobrir os danos, os prejuízos e as multas, a diferença 
será cobrada judicialmente. 

PARÁGRAFO QUINTO - A garantia prestada em dinheiro será 
restituída atualizada monetariamente pelo índice da caderneta de 
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„ 
poupança, aplicando-se subsidiariamente o Decreto Estadual n° 
43.635/03 e não contemplará remuneração pro rata dia 

CLÁUSULA QUARTA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços objeto desta licitação a CODEMIG pagará à 
CONTRATADA a importância total de R$ xxxx (xxxxxxxxx), em pagamentos 
mensais correspondente a cada mês civil, contados da assinatura deste 
instrumento, após comprovação pela fiscalização da CODEMIG da medição da 
equipe alocada naquele período e apuração do serviços efetivamente prestados, 
que deverá corresponder ao período do primeiro ao último dia de cada mês. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA realizará ao final de 
cada mês civil as medições mensais dos serviços executados que 
servirão de base ao cálculo e emissão do Boletim de Medição 
Financeira e Nota Fiscal/Fatura, hábil para pagamento após aferição 
por representante designado para este fim e que deverá ser entregue 
pela CONTRATADA à CODEMIG até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao da realização dos serviços. Cada medição será 
formalizada e datada no último dia de cada mês civil, tendo por base as 
quantidades efetivamente executadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As medições serão sempre feitas no 
período de 30(trinta) dias corridos. A periodicidade poderá ser inferior a 
um mês-calendário na primeira e última medição, quando o início ou 
término das etapas das obras e serviços ocorrerem no curso do mês; 
neste caso o cronograma será ajustado à situação. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pagamentos serão efetuados até o 30° 
(trigésimo) dia do mês subsequente ao da medição. As Notas Fiscais 
deverão obrigatoriamente ser emitidas até 5 (cinco) dias úteis após a 
certificação por representante da CODEMIG designado para esse fim. 

PARÁGRAFO QUARTO - Somente serão pagos serviços efetivamente 
executados e cujas condições previstas nos cronogramas estejam 
cumpridas e após a verificação da regularidade fiscal da 
CONTRATADA. 

PARÁGRAFO QUINTO - A recepção dos serviços de cada medição 
será precedida de uma verificação por parte da CODEMIG, necessária 
à comprovação da perfeita execução de todos os serviços contratados, 
para o que a CONTRATADA deverá acompanhar e facilitar, por todos 
os meios a seu alcance, referida verificação. 

PARÁGRAFO SEXTO - Na forma da legislação aplicável, os 
pagamentos serão efetuados com retenção de 11% do valor de 50% 
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, 
cujos valores serão recolhidos à Previdência Social em Guia da 
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Previdência Social (GPS) identificada com a denominação social e o 
CNPJ da empresa contratada 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O preço contratual é independente de 
qualquer encargo ou tributo, cabendo à CONTRATADA o pagamento 
de todos os impostos, encargos ou custos, diretos ou indiretos, que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como 
todos os pagamentos das despesas decorrentes da execução deste 
Contrato. 

PARÁGRAFO OITAVO - Para composição dos preços unitários foi 
considerada uma jornada de trabalho de 160 (cento e sessenta) 
horas/mês, e para efeito de medição e pagamento serão computadas 
as horas efetivamente trabalhadas. Quando se fizer necessária a 
alocação de mão-de-obra não prevista para realizar os serviços 
contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovada pela 
CODEMIG. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
Os Preços contratuais serão reajustados com periodicidade anual, pela variação de 
índices Nacionais calculados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e publicados na 
Seção de índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela 
seguinte fórmula: 

—10  
R = 	 x V 

lo 
Onde: 

R = Reajuste 
= índice do mês do fato gerador do evento do faturamento 

lo = índice do mês da apresentação da proposta 
V = Valor da fatura a ser reajustada 

Ii e lo = fornecidos pelo INCC da Fundação Getúlio Vargas, Coluna 39 (trinta e 
nove)] 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo a hipótese de alteração legal do 
prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente 
desta Concorrência, se adequará de pronto às condições que vierem a 
ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à 
política econômica brasileira, se delas divergentes. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de atraso na execução dos 
serviços atribuível à CONTRATADA, prevalecerão os preços vigentes 
nas datas em que as etapas das obras e serviços seriam realizados de 
conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA V GÊNCIA 
O prazo de vigência do presente contrato é de 19 (dezenove) meses, com vigência 
a partir da data da publicação de seu extrato na imprensa oficial do Estado — "Minas 
Gerais", sendo que o prazo de execução é de 18 (dezoito) meses, com vigência a 
partir da emissão da Ordem de Serviço, prazos estes que poderão ser prorrogados, 
através de termo aditivo, a critério da CODEMIG. 

PARÁGAFO ÚNICO - A prorrogação do prazo somente será admitida 
nas condições estabelecidas no parágrafo 1°, incisos I a VI, Art. 57 Lei 
Federal 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e 
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, 
obriga-se a CONTRATADA a: 

7.1. Garantir que os serviços objeto do contrato sejam prestados pessoal e 
diretamente pelos membros integrantes da equipe técnica indicada e pelos 
técnicos que qualificaram técnico-profissionalmente a CONTRATADA no 
procedimento licitatório. 

7.2. Na hipótese de necessária a substituição de quaisquer membros da equipe 
técnica e profissionais que comprovaram a capacitação técnico-profissional 
da CONTRATADA, submeter previamente à aprovação a CODEMIG, 
indicando profissional de experiência equivalente ou superior. 

7.3. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, o cronograma físico-financeiro e as 
obrigações contratadas. 

7.4. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o 
respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda, com as 
instruções emitidas pela CODEMIG. 

7.5. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes 
técnicos e ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, 
executando com a melhor técnica os serviços contratados, obedecendo 
rigorosamente às normas da ABNT. 

7.6. Obedecer integralmente às normas legais de proteção ambient 
responsabilizando-se por quaisquer penalidades decorrentes da via:,  
inobservância. 

7.7. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo a equipe técnica indicada para 
qualificação e pontuação técnica na condução dos serviços. 

7.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, 
previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação dos serviços objetor 
deste contrato. 

7.9. Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 
contratados, em quantitativo e especificação que assegurem o cumprimento 
do cronograma, a qualidade e especificação técnica dos trabalhos. Os 
veículos a serem fornecidos pela Contratada deverão estar devidamente 
emplacados e segurados. Todas as despesas •nerentes ao uso dos referidos 
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veículos, tais como: combustível, lubrificantes, manutenção, reparos,etc., 
correrão por conta da CONTRATADA. 

7.10. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 
apresentada, observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

7.11. Participar à fiscalização da CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou 
condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo 
ou em parte, de acordo com o cronograma físico, indicando as medidas para 
saneamento da questão. 

7.12. Afastar do local dos trabalhos e substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas do recebimento da solicitação escrita e devidamente 
justificada pela CODEMIG, qualquer empregado ou contratado, cuja atuação 
ou permanência prejudique o prosseguimento regular dos trabalhos ou cujo 
comportamento seja julgado inconveniente pela fiscalização da CODEMIG. 

7.13. Permitir e facilitar à fiscalização da CODEMIG a inspeção dos trabalhos, em 
qualquer dia e horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos 
solicitados; 

7.14. Não prestar informações a terceiros sobre a natureza ou andamento dos 
serviços, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los através da imprensa 
escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de divulgação pública, 
salvo autorização expressa da CODEMIG, 

7.15. Não autorizar a visita ao local de execução das obras e serviços de pessoas 
estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da CODEMIG, 

7.16. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 
quaisquer ônus trabalhistas e previdências. 

7.17. Dispor e obrigar seus empregados ou contratados a usarem os 
equipamentos de proteção de uso recomendados ou obrigatórios pela 
legislação de higiene e segurança do trabalho. 

7.18. Toda movimentação de materiais e equipamentos pelo CONTRATADO, seja 
a partir do local onde os trabalhos estejam sendo executados, de 
estabelecimentos próprios, da CODEMIG ou de terceiros, deverá 
obrigatoriamente estar acobertada por Nota Fiscal específica, conforme 
determina a legislação vigente, sujeitando-se aos ônus resultantes em caso 
de descumprimento; 

7.19. Inteirar-se, junto à CODEMIG, com a assistência da fiscalização da 
CODEMIG, dos detalhes de entrada e saída, na área de execução das obra ci  
e serviços, de seu pessoal, equipamentos, materiais e demais pertences de \Q/) _Cy 

sua propriedade, adotando as medidas de segurança exigidas. 
7.20. Apresentar as guias quitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por 

tempo de Serviço — FGTS e do Instituto Nacional de Seguro Social — INSS, 
relativas ao mês anterior da execução das obras e serviços, acompanhadas 
da relação de empregados e da respectiva folha de pagamento, específica 
do contrato firmado com a CODEMIG. 

7.21. Responder administrativa e civilmente pelos eventuais danos causados à 
CODEMIG e a terceiros, decorrente de culpa ou dolo seus ou de seus 
prepostos na execução dos serviços contratados cumprindo-lhe, quando 
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7.22 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou 
incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização, nos termos do artigo 
69 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. 

7.23 Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica, referente ao Contrato, de acordo com o disposto 
na Lei n°6.496, de 07/12/77, e Resolução n°257, do CONFEA, de 19/09/78. 
Ao término dos serviços, deverá ser providenciado o encerramento da ART 
naquele órgão, sendo que a comprovação do registro da Anotação de 
Responsabilidade Técnica deste Contrato no CREA é condição 
indispensável à liberação do primeiro pagamento e seu encerramento à 
liberação do último pagamento. 

7.24 Cumprir fielmente as disposições legais e contratuais pertinentes ao 
contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DO CONTRATADO 
A direção técnica e administrativa das obras e serviços, objeto deste Contrato, cabe 
à CONTRATADA pela equipe indicada para capacitação técnica operacional, a 
qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada 
na sua execução. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A omissão, ainda que eventual, da 
fiscalização da CODEMIG, no desempenho de suas atribuições, não 
eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução 
das obras e serviços contratados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA será representada na 
obra pelo Coordenador Geral indicado na proposta, o qual dirigirá os 
trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para 
decidir, em seu nome, nos assuntos relativos às obras e serviços 
contratados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A substituição dos membros da equipe 
técnica indicada pela CONTRATADA far-se-á em observância do 
estabelecido no §10 do artigo 30 da Lei de Licitações. 

CLÁUSULA NONA — DAS RESPONSABILIDADES FISCAIS E 
TRABALHISTAS 
Constituem ônus de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todos os 
encargos tributários, obrigações trabalhistas, cíveis e previdenciárias decorrentes 
da execução do presente contrato, bem como os atinentes a seguro com acidentes 
de trabalho. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Compete à CONTRATADA como única 
empregadora, exclusivamente e a qualquer tempo, o cumprimento de 
todas as obrigações impostas pela legislação trabalhista e de 
previdência social pertinentes ao pessoal contratado para a execução 
dos serviços objeto do presente instrumento, não existindo nenhum 
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vínculo empregatício entre referidos empregados e a CODEMIG, à 
qual fica reservado o direito de regresso, na hipótese de assunção de 
alguma responsabilidade e/ou ônus, por decisão administrativa ou 
judicial decorrente do descumprimento das obrigações referidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CODEMIG 
Compete à CODEMIG: 
10.1. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos nas condições estabelecidas neste 
Instrumento. 
10.2. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio 
de prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA deverá 
facilitar o exercício de suas funções, e que deverão notificar a CONTRATADA, por 
escrito, sobre providências a serem tomadas para a sua correta execução ou sobre 
irregularidade constatada no cumprimento de obrigação contratual. 
10.3. Prestar os esclarecimentos e fornecer as informações indispensáveis à 
realização dos serviços, fornecendo todos os elementos à compreensão dos 
"Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, 
no estudo e interpretação dos mesmos. 
10.4. Designar a equipe técnica para acompanhar e fiscalizar a execução dos 
serviços contratados, que será denominada simplesmente FISCALIZAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Toda e qualquer comunicação, ordens de serviço, reclamações, imposição de 
multas intimações e outras, entre a CODEMIG e a CONTRATADA, serão sempre 
transmitidas por escrito e devidamente registradas, devendo ser protocolizadas as 
correspondências encaminhadas pela CONTRATADA, pois só desta forma 
produzirão efeito. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CODEMIG poderá, em qualquer época, 
suspender ou paralisar temporariamente, no todo ou em parte, a 
execução dos serviços, hipótese em que a CONTRATADA receberá 
os valores dos serviços aceitos e realizados até a data da suspensão 
ou paralisação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica expressamente pactuado que, se 
porventura a CODEMIG for autuada, notificada, intimada, citada ou 
condenada, em razão do não cumprimento em época própria de 
qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, originária deste 
Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja de 
qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos 
devidos, até que a CONTRATADA satisfaça a respectiva obrigação, 
liberando a CODEMIG de eventual autuação, notificação, intimação ou 
condenação. 

X.W 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO 
Sem prejuízo da exclusiva e plena responsabilidade da CONTRATADA na 
execução do objeto contratual, a CODEMIG poderá fiscalizar e acompanhar o 
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cumprimento das obrigações reciprocamente assumidas mediante solicitação de 
informações, realização de vistoria e inspeção e exame de documentos e contratos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As atividades de acompanhamento e 
fiscalização da CODEMIG serão desenvolvidas por pessoal próprio, 
podendo realizar-se a qualquer momento, obrigando-se a 
CONTRATADA colaborar para sua realização, sem qualquer ônus 
adicional. • 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA declara aceitar, 
expressamente, as atividades de acompanhamento e fiscalização da 
CODEMIG, obrigando-se a contribuir para a manutenção de ambiente 
de harmonia e cooperação necessário ao cumprimento do objeto deste 
contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A atividade de acompanhamento e 
fiscalização é exercida no exclusivo interesse da CODEMIG e não 
exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer 
dano ou irregularidade, inclusive perante terceiros. 

PARÁGRAFO QUARTO - Todas as ordens, comunicados, instruções, 
reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a 
FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, serão realizados por escrito, 
devendo ser anotadas em registro próprio, onde deverá constar o 
ciente das partes, nas ocasiões devidas, assim como as providências 
tomadas e seus efeitos, não sendo levadas em consideração quaisquer 
alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DO INADIMPLEMENTO 
A parte que der causa à resolução deste ajuste, por inadimplemento 'de cláusula 
contratual, pagará à outra multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do 
Contrato, independentemente das demais cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado sujeitará cada uma 
das partes à multa moratória de 0,067% (zero vírgula zero sessenta e 
sete por cento), por dia de atraso, sobre o valor dos serviços não 
realizados, bem como do pagamento não efetuado, até o limite máximo 
de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Após o trigésimo dia de atraso da 
CONTRATADA, poderá ser rescindido o Contrato por ato unilateral e 
escrito da CODEMIG nos casos enumerados nos incisos de I a XII, e 
XVII, do Art. 78, da Lei federal 8.666/93, como também, as sanções 
previstas no Art. 88. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO 
A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão pela parte 
inocente e acarretará as consequências previstas neste Instrumento e na legislação 
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— - 
pertinente. O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das 
partes mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 60 
(sessenta) dias, podendo ainda, ocorrer: 

por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incisos 
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei 8.666/93. 
amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de 
licitação, desde que haja conveniência para a CODEMIG. 
por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 
CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o 
Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contrato, seja decretada pela 
CODEMIG ou pela CONTRATADA, não impedirá que a CODEMIG dê 
continuidade à execução dos serviços, mediante contratação de 
terceiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão fundamentada por razões de 
interesse público ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior 
dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao 
recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos serviços executados e 
aceitos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo licitatório, mantendo as 
mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e qualificação no processo 
licitatório, inclusive a sua situação de Regularidade Jurídica e Fiscal, comprovando, 
sempre que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação aós encargos 
legais e previdências. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A não apresentação de algum documento de 
obrigação da CONTRATADA, na data aprazada, não desobriga esta do 
fiel cumprimento e nem a desonera de qualquer obrigação 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DA NOVAÇÃO 
A abstenção, pela CODEMIG, do exercício dos direitos que lhe são assegurados 
neste contrato , ou a tolerância no cumprimento de qualquer obrigação contratada, 
não será considerada novação, renúncia ou extinção da obrigação, que poderá ser 
exigida a qualquer tempo. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se qualquer das partes contratantes relevar 
alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal 
fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o 
cometimento de outras. 
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CLÁUSULA -DÉCIMA SÉTIMA— DA SUBCONTRATAÇÃO/CESSÃO 
A CONTRATADA obriga-se a não subcontratar os serviços objeto do presente 
contrato. Na hipótese de fornecimento e serviços que, por sua natureza, reclamem 
execução por terceiros, a CODEMIG poderá autorizar a subcontratação, ficando a 
CONTRATADA, relativamente ao objeto subcontratado, direta e solidariamente 
responsável, técnica e civilmente, devendo promover a cessação imediata das 
atividades da subcontratada, quando solicitado pela CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional , para os efeitos legais, o valor de R$ 
xxx (xxxxxxxx). 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DOS RECURSOS FINANCEIROS 
As despesas decorrentes do contrato, correrão por conta de recursos próprios da 
CODEMIG. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA — DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS E GERAIS 
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a 
legislação pertinente à espécie e a Lei Federal n° 8.666 de 21.06.93 e alterações 
posteriores. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os efeitos deste Contrato se estendem 
aos sucessores de ambas as partes, que se sub-rogarão em todos os 
direitos e obrigações dele decorrentes, sendo admitida, também, a 
associação da CONTRATADA com outrem e a cessão ou 
transferência do objeto contratado, desde que a sucessora, associada 
ou cessionária preencha todas as condições exigidas da 
CONTRATADA de origem e que ocorra autorização prévia e por 
escrito da CODEMIG. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os casos omissos serão resolvidos por 
entendimentos diretos entre as partes e por mútuo acordo, podendo 
ser firmados, se necessários, termos aditivos que passarão a fazer 
parte integrante deste Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso, durante o prazo de vigência do 
Contrato, sejam criados tributos novos ou modificadas as aliquotas 
dos atuais de forma a, comprovadamente, majorar ou diminuir os ônus 
das partes, serão revistos os preços a fim de adequá-los a essas 
modificações, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer 
diferenças decorrentes dessas alterações. 

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar 
em garantia, a qualquer titulo, no todo ou em parte, os créditos, de 
quaisquer naturezas, decorrentes ou oriundos do presente Contrato. 
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CLAUSULA VIGÉSIMA- bos CASOS OMISSOS 
Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à 
espécie. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA— DO FORO 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência 
relativa a este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Se qualquer das partes tiver de ingressar em 
juizo para compelir a outra ao cumprimento de quaisquer condições 
contratuais, a parte vencida, além de suportar com os encargos 
judiciais da sucumbência, responderá por perdas e danos à parte 
prejudicada. 

Estando justas e contratadas, as partes, assinam o presente contrato, em três vias 
de igual teor e forma e para um só efeito e na presença de duas testemunhas. 

Belo Horizonte, 	de março de 2013 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-
CODEMIG 

CONTRATADA 

Testemunhas: 

2. 
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ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pela presente carta, credenciamos, junto à COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, para efeito 
de acompanhamento dos trâmites da CONCORRÊNCIA n° 08/2013, o senhor 
	 , brasileiro, identidade n° 	 , expedida pela 
	 em 	/ , que representará esta Empresa 
estabelecida 	em 	 à 	rua 

	 n.° 	e inscrita no CNPJ/MF, sob o número 
	 , como única pessoa a representar ativa e 
passivamente a Outorgante e que poderá ser contatado, no horário comercial, no 
endereço acima ou pelo telefone ( 	) 	 , Fax ( 	) 
	  o(a) qual está autorizado(a) a requerer vistas de documentos e 
propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor recursos, rubricar 
documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Belo Horizonte 	 de 	 de 2013. 

(Assinatura dos responsáveis legais sobre carimbo) 
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ANEXO III - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) 
RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Empresa 	  participante da Licitação CONCORRÊNCIA 
08/2013, destinada à contratação dos serviços técnicos. de consultoria em 
engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da 
execução das obras de implantação do Centro de Exposições — Expominas São 
João Dei Rei, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) dos 
mencionados projetos, até a sua conclusão, o Arquiteto (s) e o(s) Engenheiro(s) 
que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. 

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) .do(s) referido(s) 
profissional(is) somente será(ão) possíveis), se previamente autorizada(s) pela 
CODEMIG, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) 
Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos na habilitação técnica do Edital 
e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará -  desobediência ao 
§3° do artigo 13 e §10 do art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, com as respectivas 
consequências previstas no art. 88, da referida Lei. 

Local, data, identificação e assinatura do representante legal 

Estou ciente e concordo com a indicação; 
Nome, CREA (ou CAU), data e assinatura do(s) responsável(eis) técnico(s) 
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ANEXO IV - RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA 

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

OBSERVAÇÕES: 

Local, data, identificação e assinatura do representante legal 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO PESSOAL DOS TÉCNICOS INDICADOS 

Ref.: CONCORRÊNCIA 08/2013 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a inclusão do meu nome como integrante da Equipe Técnica que 
participará da execução dos serviços técnicos de consultoria em engenharia para 
supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento - da execução das 
obras de implantação do Centro de Exposições — Expominas São João Del Rei, 
com a função de 	 , comprometendo- me a participar 
efetivamente dos trabalhos, caso venha a ser adjudicado o Contrato com a 
Empresa 	  CNPJ 	 , endereço 

Belo Horizonte 	de 	 de 2013. 

Nome, registro profissional e assinatura do técnico 
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ANEXO VI-MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO 

EDITAL E ANEXOS 

Belo Horizonte - MG em Data: 	/ / 	 

Assunto: CONCORRÊNCIA 08/2013 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI 

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

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

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

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

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA 08/13, e 
concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da 
mesma. 

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

Local, data, identificação e assinatura do representante legal 

Assinatura da proponente ou do representante legal 
Proponente: 	 CNPJ/MF: 
Endereço: 	 Cep: 
Telefone: 	 Fax 

CONCORRÊNCIA 08/2013 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467- Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



Sr./CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econõrnico de Minas Gerais 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO (ausência de impedimentos) 

DECLARAÇÃO 

A empresa 	  CNPJ n.° 	 , sediada 
	 (endereço completo) 	 , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) 	  portador(a) da 
Cadeira de Identidade n° 	  e do CPF n° 
	 , DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que não se encontra inscrita no Cadastro de 
Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Estadual — CAFIMP, instituído pela Lei Estadual n° 13.994/01 e regulamentado pelo 
Decreto n°45.902/12. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 
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.4113r. -CODEMIG 
Canada de Desenvolvimento EcordmIco 6> 10~ Ceda 

ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO (INCISO V, ART. 27, Lei 8.666/93) 

DECLARAÇÃO 

A empresa 	 , CNPJ n° 	 , declara, 
sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por 
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei. 

Data e local 

Nome e assinatura do Representante Legal 

CONCORRÊNCIA 08/2013 

Companhia de DesenvoMmento Económico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467- Santa Efigênia -Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350- Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemigtom.br  
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ANEXO IX - DVD CONTENDO: TERMO DE REFERENCIA, PROJETOS, 
MEMORIAIS, ORÇAMENTO (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM 
PREÇO) E DEMAIS DOCUMENTOS REFERENTES À OBRA A SER 
SUPERVISIONADA. 

CONCORRÊNCIA 08/2013 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467- Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 8273-3060 - www.codemig.com.br  



ICÇPPRYMP. COMUNICAÇÃO INTERNA DATA 

20/6/2013 

PARA 
	

UNIDADE 

OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO 
	

PRES 

UNIDADE 

SAJUC 
PROTOCOLO 

641/13 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

[DE 

ASSUNTO/REFERENCIA 

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA 0812013 

Senhor Secretário Assuntos Jurídicos: 

Solicitamos autorização para publicação nos jornais MINAS GERAIS e O TEMPO, o aviso de edital 
Concorrência 08/2013: 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA 08/2013 - PROCESSO INTERNO 166/13 
MODALIDADE - TÉCNICA E PREÇO 
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, através da Comissão 
Permanente de Licitação e Subcomissão Técnica (Portaria PRES.07/13 de 11.06.13), torna público 
que fará realizar CONCORRÊNCIA, para contrata* de serviços técnicos de consultoria em 
engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da execução de obras 
de implantação do Centro de Exposições - Expominas São João Dei Rei. 
Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições estabelecidas no Edital, que 
se encontra à disposição dos interessados na CODEMIG, na Rua Manaus, 467, Bairro Santa 
Efigênia, Belo Horizonte,/MG, a partir do dia 25 de junho de 2013, podendo ser adquirido mediante 
pagamento na Tesouraria da CODEMIG, no valor de R$30,00 (trinta reais). 
Os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preços serão recebidos até as 10 
horas do dia 09 de agosto de 2013, na portaria da CODEMIG, no endereço mencionado. 
Belo Horizonte, 20 de p.,nho de 2013, 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atenciosamente, 

DENIS LOBATO DE ALMEIDA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 







CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: 	 terça-feira, 25 de junho de 2013 14:34 

Para: 	 Charles Albert Corrêa Gonçalves 

Assunto: 	 Publicar o Aviso de Licitação 

Controle: 	 Destinatário 	 Entrega 

Charles Albert Corrêa Gonçalves 	 Entregue: 25/6/2013 14:34 

Charles 

Gentileza publicar no site da CODEMIG, o Aviso de Licitação Concorrência 08.2013, a saber 

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA 08/2013 - PROCESSO INTERNO 166/13 

MODALIDADE - TÉCNICA E PREÇO 
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG, através da Comissão Permanente de 

citação e Subcomissão Técnica (Portaria PRES.07/13 de 11.06.13), torna público que fará realizar CONCORRÊNCIA, 

para contratação de serviços técnicos de consultoria em engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico no 

acompanhamento da execução de obras de implantação do Centro de Exposições - Expominas São João Del Rei. 

Poderão participar da licitação empresas que atenderem às condições estabelecidas no Edital, que se encontra à 

disposição dos interessados na CODEMIG, na Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, a partir 

do dia 25 de junho de 2013, podendo ser adquirido mediante pagamento na Tesouraria da CODEMIG, no valor de 

R$30,00 (trinta reais). 
Os envelopes de Habilitação, Proposta Técnica e Proposta de Preços serão recebidos até as 10 horas do dia 09 de 

agosto de 2013, na portaria da CODEMIG, no endereço mencionado. 

Belo Horizonte, 20 de junho de 2013. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Obrigada. 

Conceição Sales 
Comissão Permanente de Licitação — CPEL 

41) CittEMIÕ 
Rua Manaus, 467, bairro Santa Efigênia 
Belo Horizonte/MG - Cep: 30.150-350 
IT (31) 3207.8955 / Fax: (31) 3273.1331 
E-mail: coelacodemiq.com.br  



/CCODEMIG 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Del Rei - MG. 

RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Concremat Engenharia e Tecnologia S.A 

;NPJ/CPF: 33146648002092 

IE: 06217267101-30 	 IM: 302618002-7 

Endereço: Rua Euclides da Cunha. 106 

Complemento 	 Bairro: São Cristovão 

CEP: 20940060 	Cidade: Rio de Janeiro 	 Estado: RJ 

Telelone: (21) 3535-4211 Fax:(31) 3116-4460 

E-mail: murilo.camposaconcremat.com.br:  suelen.barrosaconcremat.com.br:  silvia.lealaconcrerm 

Contato: Murilo de Melo Campos 	 Celular:(31) 7811-8196 

retirou este Edital de licitação e deseia ser informada de gualauer alteracão do edital. 

Tm: 25/06/2013 

Assinatura: 	lie Cr  

Identificação - Nome: Marco Antonio Candido Lopes 

Identidade: M5667209SSPMG 

Observação: 



RECEBEMOS 

25 JIM 2011 , 
a C 

MIer 

Belo Horizonte, 25/06/2013 

Cia de Desenvolvimenlb « Cimico-cle-  mas Gerais 

-\\ I ÍCCODEMIG 	 RECIBO AVULSO 
~Met de DeMmehlmet ~to d. Ma, Gera 

Rua Aimorés 1697- Lourdes - Cep: 30.140-071 
PABX (031) 32138880- FAX (031) 32733914 
CGC -19791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL - 062.001.081.0047 

R$ 30,00 

Recebi(emos) do(a) CONCREMAT ENGENHARIA E TECONOLOGIA S.A CNPJ 33.146.648/0001-20 o 
valor de R$ 30,00 (Trinta reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 



RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Central de Editais Ltda - ME 

..:NPJ/CPF: 09171829000121 

IE: Isento 	 IM: 72050147-0 

Endereco: Avenida Pedro Olimpio da Fonseca, 689 

Complemento Sala 101 	 Bairro: Sta. Cruz Industrial 

CEP: 32340250 Cidade: Contaaem 	 Estado: MG 

Telelone: (31) 2566-7777 Fax:(31) 2557-1312 

E-mail: cenedltdaCterra.com.br:  cenedltda10.terra.com.br  

Contato: Reainaldo Rodriaues Soares 	 Celular: 

retirou este Edital de licitação e deseia ser informada de aualauer alteração do edital. 

Em: 25/06/2013 

Assinatura: 	  

Identificação - Nome: Geraldo Luciano Padilha 

Identidade: M4119110SSPMG 

Observação: 

ACC9DEMIG 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Dei Rei - MG. 



ÏCCODEMIG 	 RECIBO AVULSO 
COlintte ominam* falo...mima mu. Calls 

Rua Aimorés 1697- Lourdes - Cep: 30.140-071 
PABX (031) 32138880- FAX (031) 32733914 
CGC - 19 791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL -062.001.081.0047 

R$ 30,00 

Recebi(emos) do(a) CENTRAL DE EDITAIS LTDA - CNPJ 09.171.829/0001-21 o valor de R$ 30,00 
(Trinta reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

RECEBEMOS 

25 JUN. 2 013 

CO  

Belo Horizonte, 25/06/2013 

Cia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 



RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Ductor Implantacão de Proietos Ltda 

'NPJ/CPF: 47096581000685 

IE: Isento 	 IM: 273053001-5 

Endereço: Rua dos Timbiras. 1754, 7° andar 

Complemento Sala A 	 Bairro: Lourdes 

CEP: 30140061 	Cidade: Belo Horizonte 
	

Estado: MG 

Telelone: (31) 3274-3928 Fax:(31) 3274-3928 

E-mail: fernando.salesaductor.com.br:  cristiane.oliveiraaductor.conn.br:  fernanda.lovolaCductor.cc  

Contato: Fernando Sales 	 Celular: 

retirou este Edital de licitação e d seia ser informada de qualquer alteração do edital. 

Em: 27/06/2013 

Assinatura: 

Identificacão - Nome: Maurici Ribeiro da Silva 

Identidade: M7124065 

Observação: 

CCODEMIG 
RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção 'do Expominas São João Dei Rei - MG. 



Belo Horizonte, 27/06/2013 

CC9DEMIG 
Rua Aimorés 1697- Lourdes - Cep: 30.140-071 
PABX (031) 32138880- FAX (031) 32733914 
CGC -19791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL - 062.001.081.0047 

RECIBO AVULSO 

R$ 30,00 

Recebi(emos) do(a) DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA - CNPJ.47.096.581/0006-85 o valor 
de R$ 30,00 (Trinta reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

Cia de Desenvolvimento on 	o de Minas Gerais 



RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: CEMARQ CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO LTDA 

:NPJ/CPF: 04312915000193 

IE: Isento 	 IM: 1636220018 

Endereco: RUAAGENA 146 

Complemento 	 Bairro: SANTA LUCIA 

CEP: 30360730 	Cidade: BELO HORIZONTE 
	

Estado: MG 

Telelone: 
	

Fax: (31) 3296-7067 

E-mail: iacemaraavahoo.com.br:  thalestrailComail.com  

Contato: José Geraldo Maraues 
	

Celular:(31) 9972-0774 

retirou este Edital de licitacã 

Em: 28/06/2013 

Assinatura: 

e deseia ser informada de qualquer alteracão do edital. 

Identificacão - Nome: Thalès de Araúl arlos 

Identidade: M3307062SSPMG 

Observação: 

ACC9.  DEMIG 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Dei Rei - MG. 



Belo Horizonte, 28/06/2013 

ICCODEMIG 	 RECIBO AVULSO 
1~1,11101Ikandbeli E artn:0, 004w Uri 

Rua Aimorés 1697- Lourdes - Cep: 30.140-071 
PABX (031) 32138850- FAX (031) 32733914 
CGC -19791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL - 062.001.081.0047 

Recebi(emos) do(a) CEMARQ CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ 
04.312.915/0001-93 o valor de R$ 30,00 (Trinta reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

Cia de Desenvolv 	 ico de Minas Gerais 

R$ 30,00 

136`, 
%P\Y 



Estado: MG 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Era Engenharia Ltda 

NPJ/CPF: 00209792000109 

IE: 001219291-0193 	 IM: 112311001-5 

Endereco: Rua Mato Grosso.960 

Complemento 	 Bairro: Santo Agostinho 

CEP: 30190081 	Cidade: Belo Horizonte 

Telelone: (31)3327-5384 Fax: (31)3327-5384 

E-mail: renatoaerabh.com.br  

Contato: Warler. Renato 

retirou este Edital de licitacão e dese.  

Em: 01/07/ 

Assinat 

informada de qualquer alteracão do edital. 

Celular: 

RECIBO 

Identifi cão - Nom 	o Grania 

Identidade: M10.456.663 

Observacão: 

CCODEMIG 
Crcerfli*DeemaMnenn Emante de iltmtemb 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Del Rei - MG. 



ICCODEMIG 	 RECIBO AVULSO 
Rua Aimorés 1697- Lourdes - Cep: 30.140-071 
PABX (031) 32138880- FAX (031) 32733914 
CGC -19791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL - 062.001.081.0047 

R$ 30,00 

Recebi(emos) do(a) ERG ENGENHARIA LTDA - CNPJ 00.209.792/0001-09 o valor de R$ 30,00 (Trinta 
reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

Belo Horizonte, 01/07/2013 

Cia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais • 



RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: CGP Consult., Gerenc. e Planei. Ltda 

:NPJ/CPF: 22640932000131 

IE: Isento 	 IM: 3506750013 

Endereço: Av. Brasil. 248 

Complemento Sala 501 	 Bairro: Santa Eficiênia 

CEP: 30140001 	Cidade: Belo Horizonte 

Telelone: (31) 3241-4043 Fax:(31) 3241-4043 

E-mail: ccipCcailena.br:  comercialaccip.enabr 

Estado: MG 

Contato: Roqério Antônio de Medeiros 	 Celular:(31)9952-3058 

retirou este Edital de licitação e deseia ser informada de qualquer alteração do edital. 

Em: 02/07/2013 

Assinatura:  S See-wiré,  glea,z2  

Identificacão - Nome: Carlos Eduardo Custodio 

Identidade: MG605355755PMG 

Observação: 

CCODEMIG 
CGVOÈS 	titr,.tGee* 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Dei Rei - MG. 



ICCIDEMIG 	 RECIBO AVULSO 
Rua Aimorés 1697- Lourdes - Cep: 30.140-071 
PABX (031) 32138880- FAX (031) 32733914 
CGC 19 791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL - 062.001.081.0047 

R$ 30,00 

Recebi(emos) do(a) CGP CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA - CNPJ 
22.640.932/0001-31 o valor de R$ 30,00 (Trinta reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

CHEQUE BANCO/AGÊNCIA 	 PRAÇA 
005305 	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S 	 Belo Horizonte 

Santo Agostinho 

Belo Horizonte, 02/07/2013 

Cia de Desenvolvimento Econômico de IlicaçaDsg------1 

JEET7,7\g^0 

02 JUL. 2013 



RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Consmara Encrenharia Ltda - ME 

CNPJ/CPF: 05133376000198 

IE: 151130647 	 IM: 301984 

Endereco: A Folha 30, Quadra 1. Lote 13 

Comolennento 	 Bairro: Nova Marabá 

CEP: 68500000 	Cidade: Marabá 	 Estado: PA 

Telelone: (94) 3322-1465 Fax:(31) 2514-7092 

E-mail: thiaqoaconsmara.com.br:  oeter.ludvicaconsmara.com.br:  contatoQconsmara.com.br  

Contato: Thiacio Bomiardim Porto ou Peter Ludviq 	 Celular:(31) 8825-8708 

retirou este Edital de licitação e deseia ser informada de qualquer alteração do edital. 

Em: 02/07/2013 

Assinatura: 	  

Identificação - Nome: Peter Ludviq 

Identidade: RNEV549507-L 

Observacão: 

ICC9DEMIG 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Dei Rei - MG. 



iCCODEMIG 	 RECIBO AVULSO 
Damen, &Rate Icce~ 0. ~gani. 

Rua Aimorés 1697- Lourdes Cep: 30.140-071 
PABX (031) 32138880- FAX (031) 32733914 
CGC -19791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL -062.001.081.0047 

Recebi(emos) do(a) CONSMARA ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ05.133.376/0001-98 o valor de R$ 
30,00 (Trinta reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

    

    

Belo Horizonte, 02/07/2013 

   

  

Cia de Desenvolvimento Eco 	 Gerais 

R$ 30,00 



RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Direcão Consultoria e Enaenharia Ltda 

CNPJ/CPF: 32963001000128 

IE: Isento 	 IM: 156651-0012 

Endereco: Avenida do Contorno. n° 9636 

Complemento SI 705 	 Bairro: Prado 

CEP: 30110068 	Cidade: Belo Horizonte 

Telelone: (31) 3298-6900 Fax:(31) 3298-6902 

E-mail: iussaraCdirecaobh.com.br:  direcaoOdirecaobh.com.br:  

Estado: MG 

Contato: Jussara de Fátima 	 Celular:(31) 9314-0863 

retirou este Edital de licitacão e deseia ser informada de aualauer alteracão do edital. 

Em: 03/07/2013 

Assinatura: 

Identificacão - Ng e P lo lzidoro José da Silva 

Identidade: MG8144723SSPMG 

Observação: 

pcopjm i2 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Del Rei - MG. 



.412CIDEIVPG 	 RECIBO AVULSO 
Rua ~ores 1697- Lourdes - Cep: 30.140-071 
PABX (031) 32138680- FAX (031) 32733914 
CGC -19791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL - 062.001.081.0047 

R$ 30,00 

Recebi(emos) do(a) DIRECAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ 32.963.001/0001-28 o 
valor de R$ 30,00 (Trinta reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

Belo Horizonte, 03/07/2013 

CEBEMOS 

03 JUL. 2013 

CODEMIG 

Cia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 



ICC9DEMI.  G 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Dei Rei - MG. 

RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Secretaria de Estado de Defesa Social 

CNPJ/CPF: 05487631000109 

IE: Isento 	 IM: 183608/001-5 

Endereço: Rodovia Pref. Américo Gianetti. s/n 

Complemento 30 EdMinas 	 Bairro: Serra Verde 

CEP: 31630900 	Cidade: Belo Horizonte 	 Estado: MG 

Telelone: (31) 3915-3075 Fax: (31) 3915-3075 

E-mail: auilherme.torresadefesasocial.ma.aov.br:  hellen.freireCdefesasocial.ma.aov.br  

Contato: Guilherme Saanserla Torres 	 Celular:(31) 9926-6153 

retirou este Edital de licitacão e deseia ser informada de aualauer alteracão do edital. 

Em: 03/07/2013 

Assinatura: 	Atif  

Identificacão - Nome: Guilherme Saanserla Torres 

Identidade: MG123548175SPMG 

Observacão: Edital liberado para SEDS, com autorização da Dra. Denise, Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, sem custo. 



Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE.DEFESA SOCIAL 

CNPJ: 05.487.631/0001-09 

Cidade Administratkia Presidente Tancredo Neves 

Rodovia 'Pref. Américo Gianetti s/n 

Edifício Minas 32  andar 

CEP 31.630:900 

Telefone: (31) 3915-3075 

E-mails de contato: guilherme.torres@defesasocial.mg.gov.br  

hellen.freire@defesasocialmg.gov.-br 

Contato: Guilherme Sganseria ?Torres (31) 3915-5523 

Hellen Freire (31) 3915-5523 

Cr: /AG- rssi-i. 	SsPrm G 

( 54) 77,26 — o/ 53 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELO HORIZONTE 

FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL 
	

TIC 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
183.6d8/001-5 

• CNPJ/CPF DATA 
05.487.631/0001-09 

DE INICIO 
03/01/2003 

PROCESSO 
01.079703.03-68 

DATA DE VALIDADE 
... 	 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
8411-6/00-00 ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIAS 

DE ACORDO COM INSTRUMENTO CONSTITUTIVO E/OU ALTERAÇÕES: 

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a 
Alvará de Localização e Funcionamento. Não faz prova de regularidade fiscal qué por sua vez deve 
exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND e só fará prova de Inscrição no Cadastro Municipal 
Tributos Mobiliários - CMC quando' acompanhado:do respectivo Ato Constitutivo ou alterador registrado 
competente. 	 _ , 

• 
k 

. 	• 

concessão ou não do 
ser feita mediante 
de Contribuintes de 

no órgão • 

• 

. 

ÁREA ÚTIL 
10 f112 	. 

ÁREA TFS 
U m' 

DATA EMISSÃO 
03/05/2012 

REGIONAL CPF po RESPONSÁVEL 
816.282.857-53 

LOGRADOURO 
ROD PREFEITO AMERICO GIANETTI 	 . 

NUMERO 
0 

COMPLEMENTO 
EDIFICIO MINAS;ANOAR 

CEP 
31.6'30-901 

Ni l liIIL 
SERRA VERDE BELO 

MuNIcIPI0 
HORIZONTE 

U.F. 
MG 

CAIXA POSTALJFAX/CORRE10 ELETRÔNICO/TELEFONE 	, NATUREZA JUR DICA 
ORCA° PUBLICO DO PODER EXECUTIVO 

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do 
Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo 
de 30(trinta) dias após ocorrido o fato, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letrat do inciso I, art.7 da Lei 7.378/97. 

• 
- Os procedimentos para efetuar a báixa ou atualização dos dados cadastrais será através do aplicativo CNPJ-WEB do 
Cadastro Sincronizado Nacional que poderá ser acessado no endereço eletrônico www.receita.fazendaclov.br. 

- A 2° via dessa FIC e demais informações sobre o Cadastro Sincronizado Na.ciónal poderão ser obtidas no endereço ' 	• 

eletrônico vkiww.fazenda.pbh.00v.br. - 	- . 

http://www.fazenda.pbh.gov.brific/emissao.asp7requerimento=2012.832.285 
	

3/5/2012 
• 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCR/ÇÃO 
05.487.631/0001-09 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 3/01/2003 

I 

D 
0

ATA DE ABERTURA 

NOME EMPRESARIAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

84.11-6-00 - Administração pública em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

102-3 - ORGAO PUBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL 

LOGRADOURO 

RDV PREFEITO AMERICO GIANETTI 
NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 

ANDAR 3 EDIF MINAS 
CEP BAIRRO/DISTRITO 
31.630-900 SERRA VERDE 

MUNICIPIO 

BELO HORIZONTE 
UF 

MG 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/01/2003 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 03/07/2013 às 14:29:25 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
Voltar 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aqui. 
Atualize sua página 

. 3/7/2013 

Page 1 of 1 



RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: ARCADIS LOGOS SA 

CNPJ/CPF: 07939296000150 

IE: 145.071.983.114 	 IM 3.351.626-8 

Endereco: Rua Libero Bararo . 377 

Comolemento 6° andar 	 Bairro: Centro 

CEP: 01.009.90‘ 	Cidade São Paulo 

Telelone: 31. 31152536 	Fax: 

E-mail: 

Estado: SP 

Contato: 	 Celular(3,1/429 ta- 1014 

retirou este Edital de licitacão e deseja ser informada de aualauer alteração do edital. 

Em: 05/07/2013 

Assinatura: 

Identificação - Nome: Eduardo de Souza 

Identidade: • M.110.009 SSPMG 

Observacão: 

" C-ODEMIG  

rai-DE
erMitnaflo

MIG E EDITAL DE LICITAÇÃO 
Cwça't 

   

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Dei Rei - MG. 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Page 1 of 1 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
07.939.296/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
10/04/2006 

NOME EMPRESARIAL 
ARCADIS LOGOS S.A. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 

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

LOGRADOURO 
R LIBERO BADARO 

NÚMERO 
377 

COMPLEMENTO 
6 ANDAR, CONJUNTO 605 

CEP 
01.009-906 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICIP 10 
SAO PAULO 

UF 
SP 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
10/04/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
........ 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
...nes 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 05/07/2013 ás 15:16:58 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
Voltar 

 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso. clique aqui. 
Atualize sua página  

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovant... 5/7/2013 
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Belo Horizonte, 05/07/2013 

Cia de Desenvolvim nto 	 e Minas Gerais 

CCIDEMiG 	 RECIBO AVULSO 
Rua Manaus 467- Santa Efigênia - Cep: 30.150-350 
PABX (031) 32138880- FAX (031) 32733914 
CGC -19791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL -062.001.081.0047 

R$ 30,00 

Recebi(emos) do(a) ARCADIS LOGOS S.A. 	- CNPJ 07.939.296/0001-50 o valor de R$ 30,00 (Trinta 
reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 



icC9, DEMIG 

RECIBO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 

Concorrência: 8/13 - Processo interno: 166/13 

Tipo de Licitação: Técnica e Preço 

Objeto: Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as 
obras de construção do Expominas São João Del Rei - MG. 

RECIBO 

A Empresa 

Razão Social/Nome: Diefra Encienharia e Consultoria Ltda 

CNPJ/CPF: 17579459000194 

IE: 0010363670009 	 IM: 3280580015 

Endereco: Anel Rodoviario Celso Mello Azevedo 1000 

Complemento KM 01 	 Bairro: Olhos D' Água 

CEP: 30390085 	Cidade: Belo Horizonte 
	

Estado: MG 

Telelone: 31 3319 6600 	Fax:(311 3319-6627 

E-mail: comerciaiadiefra.com.br:  secretaria0diefra.com.br:  diefraadiefra.com.br  

Contato: Antônio Chalfim/Geanete Bizon 	 Celular:(31) 8761-8160 

retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteracão do edital. 

Em: 23/07/201 

Assinatura: 	 1494~0  

Identificação - Nome: Luiz Henrique Cardoso dos Santos 

Identidade: MG13443225SSPMG 

Observação: 



ROTEIRO 

Retirar edital Concorrência 008/2013 CODEMIG no valor de R$30,00 
Endereço: Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia 

Dados da Empresa:  
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
(C.N.P.J.) n° 17.579.459/0001-94 
Inscrição Estadual n°001036367.00-09 
Inscrição Municipal n°328.058/001-5 
Rod. Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, km 01, n° 1.000, 
Bairro Olhos D'água — Belo Horizonte/MG — CEP: 30390-085 
Telefone (31) 3319-6600 e fax. (31) 3319-6627 
E-mail — diefraOdiefra.com.br  



ACCODEMiG 	 RECIBO AVULSO 
Rua Manaus 467- Santa Efigênia - Cep: 30.150-350 
PABX (031) 32138880 • FAX (031) 32733914 
CGC -19791 581/0001-55 
INSC ESTADUAL -062.001.081.0047 

R$ 30,00 

Recebi(emos) do(a) DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA - CNPJ.17.579.459/0001-94 o valor de R$ 
30,00 (Trinta reais) referente a: 
CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/12 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

  

Belo Horizonte, 05/07/2013 

CEBEMOS 

3 JUL. 2013 

CODEMIG 

Cia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
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FAC SÍMILE 
Número: GEACO - 13- 028 
Data: 5 de julho de 2013 

CONCREMAT 
engenharia 

Hora:10:55 	 n° de páginas (incluindo esta):01 

Para: Comissão Permanente de Licitação 
Empresa: CODEMIG 
N° de Fax: (31) 3273-1331 

-61.12uu 

De: 	Marcos Barreto 
Empresa: 	CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 
Endereço: 	Rua Fonseca Teles n° 40, São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ — CEP20940-200 
N° de Fax. 	55 (0xx21) 2585-3697 	 n° de Telefone: 55 (0xx21) 3535-4027 

Ref.; Concorrência N° 0812013 Processo Interno 166/12 

Objeto: Contratação de Serviços Técnicos de Consultoria em Engenharia para 
Supervisão, Fiscalização e Apoio Técnico no Acompanhamento da Execução 
das Obras de Implantação do Centro de Exposições — EXPOIVIINAS São João 
Dei Rel. 

Prezados Senhores 

Vimos por meio desta, solicitar esclarecimentos relativos ao edital da Concorrência em 
referência, conforme questionamento abaixo: 

— De acordo com o Item 3.4 do Edital, entendemos que "não será permitida a 
participação em consórcio". Nosso entendimento é correto? Favor confirmar 

2 - Na Planilha de Custos (constante no Anexo IX do edital), o valor total apresentado 
de R$ 2.900,500,00 (Dois milhões novecentos mil e quinhentos reais). Após conferência 
constatou-se que foram excluídos da sorna total os sub itens 2.2 — Laboratorista e o 2.3 — 
Auxiliar de Laboratório, o que elevaria o valor a um total de R$ 3.275.500,00 (Três 
milhões duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais). Nosso entendimento é 
correto? Favor confirmar. Caso contrário, esclarecer. 

Agradecendo a atenção de V.Sas. para o solicitado, subscrevemo-nos 

Atenciosamente, 

f 

Marcos Barrett 
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia SiA 
Fone: (21) 3535-4027 
Fax: (21) 2585-3697 
marcos.barreto@concremat.com.br  



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Fabio Rocha <fabio.rocha@concremat.com.br> 
Enviado em: 	 segunda-feira, 8 de julho de 2013 11:08 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: 	 'Marcos Barret o' 
Assunto: 	 Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

Att.: Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Contratação de Serviços Técnicos de Consultoria em Engenharia para Supervisão, Fiscalização e Apoio Técnico 

no Acompanhamento da Execução das Obras de Implantação do Centro de Exposições — EXPOMINAS São João Dei 
Rei. 

Prezados Senhores (as), 

CONCREMAT engenharia e Tecnologia S/A inscrita no CNPJ sob o n2  33.146.648/0001-20, visando sua participação 
na licitação em referência, solicita os seguintes esclarecimentos: 

I — De acordo com o item 3.4 do Edital, entendemos que "não será permitida a participação em consórcio". Nosso 
entendimento é correto? Favor confirmar 

2 - Na Planilha de Custos (constante no Anexo IX do edital), o valor total apresentado é de R$ 2.900.500,00 (Dois 
milhões novecentos mil e quinhentos reais). Após conferência constatou-se que foram excluídos da soma total os 

subitens 2.2 — Laboratorista e o 2.3 — Auxiliar de Laboratório, o que elevaria o valor a um total de R$ 3.275.500,00 

(Três milhões duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais). Nosso entendimento é correto? Favor confirmar. 
Caso contrário, esclarecer. 

Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de uma breve resposta. 

Atenciosamente, 

EMP.RESAS 

CONCREMAT 
te. Met Integtad;s de entenhorb 

Fábio Rocha 
Analista de Proposta - SAPRJ 
fabio.rochaQconcrematcom.br  
Tel + 55 21 3535-4158 
Fax + 55 21 2585-3697 

eàcto.44424.4~LA4t O 
.01.1~1~"Maddiliallialie~e~ 

Antes de imprimir pense no seu compromisso com o meio ambiente. 

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário, não está autorizada pelo remetente e, 
portanto, não deverá, em nenhuma hipótese, usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer agão baseada nessas 
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail, e em seguida 
apague-o. Esclarecemos que a leitura, exame, retransmIssão, divulgação, distribuição, cópia ou outro uso desta mensagem por pessoas ou 
entidades que não sejam o destinatário, constitui obtenção de informação por meio ilícito e configura crime previsto na legislação brasileira. 



Analista de Proposta - SAPRJ 
fabio.rochaaconcremat.com.br  
Tel + 55 21 3535-4158 
Fax + 55 21 2585-3697 

Antes de imprimir pense no seu compromisso com o meio ambiente. 

Esta mensagem pode conter informação confidencial &ou privilegiada. Se você não for o destinatário, não está autorizada pelo remetente e. 
portanto, não deverá, em nenhuma hipótese, usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas 
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail, e em seguida 
apague-o. Esclarecemos que a leitura, exame, retransmissão, divulgação, distribuição, cópia ou outro uso desta mensagem por pessoas ou 
entidades que não sejam o destinatário, constitui obtenção de informação por meio ilícito e configura crime previsto na legislação brasileira. 

2 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

-De: 	
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

r.  Enviado em: 	 segunda-feira, 8 de julho de 2013 11:19 
Para: 	 Denise Lobato de Almeida 
Assunto: 	 Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

Controle: 	 Destinatário 	 Entrega 

Denise Lobato de Almeida 	 Entregue: 8/7/2013 11:19 

Dra. Denise, 

Para conhecimento e esclarecimento. 

Atenciosamente, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPEL 

MARIA DA CONCEIÇÃO S. BATISTA 1 Assistente Administrativo 
;pel@codemig.com.br  I + 55 31 3207-8955 I + 55 31 3273-1331 

CODEIVIIG 
piemos  Rua Manaus, 467 I Santa Efigênia 

30150-350! Belo Horizonte - MG 
www.codemig.com.br  

De: Fabio Rocha [mailto:fabio.rocha(aconcremat.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 11:08 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: 'Marcos Barret o' 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

Att.: Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Contratação de Serviços Técnicos de Consultoria em Engenharia para Supervisão, Fiscalização e Apoio Técnico 

no Acompanhamento da Execução das Obras de Implantação do Centro de Exposições — EXPOMINAS São João Del 
Rei. 

Prezados Senhores (as), 

CONCREMAT engenharia e Tecnologia S/A inscrita no CNPJ sob o n° 33.146.648/0001-20, visando sua participação 
na licitação em referência, solicita os seguintes esclarecimentos: 

1— De acordo com o item 3.4 do Edital, entendemos que "não será permitida a participação em consórcio". Nosso 
entendimento é correto? Favor confirmar 

2 - Na Planilha de Custos (constante no Anexo IX do edital), o valor total apresentado é de R$ 2.900.500,00 (Dois 

milhões novecentos mil e quinhentos reais). Após conferência constatou-se que foram excluídos da soma total os 

subitens 2.2 — Laboratorista e o 2.3 — Auxiliar de Laboratório, o que elevaria o valor o um total de R$ 3.275.500,00 

(Três milhões duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais). Nosso entendimento é correto? Favor confirmar. 
Caso contrário, esclarecer. 

Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de uma breve resposta. 

Atenciosamente, 

EM PE SAS 

CONCREMAT 
váltnies Integradas dt engenbith 

	Fábio Rocha 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 Denise Lobato de Almeida 
Enviado em: 	 segunda-feira, 8 de julho de 2013 11:19 
Assunto: 	• 	 Entregue: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

Sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários: 

Denise Lobato de Almeida (DeniseAlmeidacodemie.com.br] 

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - 

CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 08/13 - PROCESSO INTERNO: 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES — EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

ESCLARECIMENTO 01  

Questionamento encaminhado via E-mail pela interessada CONCREMAT 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A 
De: Fabio Rocha [mailto:fabiosochaRconcremat.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 11:08 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: 'Marcos Barret o' 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

Att.: Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Contratação de Serviços Técnicos de Consultoria em Engenharia para Super-visão, 
Fiscalização e Apoio Técnico no Acompanhamento da Execução das Obras de Implantação-  do 
Centro de Exposições — EXPOMINAS São João Dei Rei. 

Prezados Senhores (as), 

CONCREMAT engenharia e Tecnologia S/A inscrita no CNPJ sob o n°33.146.648/0001-20, 
visando sua participação na licitação em referência, solicita os seguintes esclarecimentos: 

I — De acordo com o item 3.4 do Edital, entendemos que "não será permitida a participação 
em consórcio". Nosso entendimento é correto? Favor confirmar 

2 - Na Planilha de Custos (constante no Anexo IX do edital), o valor total apresentado é de 
RS 2.900.500,00 (Dois milhões novecentos mil e quinhentos reais). Após conferência 
constatou-se que foram excluídos da soma total os subitens 2.2 — Laboratorista e o 2.3 — 
Auxiliar de Laboratório, 'o que elevaria o valor a um total de RS 3.275.500,00 (Três milhões 
duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais). Nosso entendimento é correto? Favor 
confirmar Caso contrário, esclarecer. 

Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de uma breve resposta. 

Atenciosamente, 

rânio Rocha 

0,PRESAS 	(Ikaltr 	
Analista de Proposta - SAPRJ 
fa bio.roch a(&co ncremat. com. br 

CONCREMAT Tel + 55 21 3535-4158 
el*.e.•• ietnridne• 

Fax + 55 21 2585-3697 

Companhia de DesenvoMmento Econômico de Minas Gerais -'Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia -Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350- Tel.: (31) 3207-8900- Fax: (31) 3273-3060 - wrow.codemig.com.br  

Rua Manaus, 467 - Sar-151figenia - BeIcTlionzor—r&MGCEP 30150350T1-el.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.triderrag.com.br  
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Denise Lobato de Almeida 

De: 	 Luiz Fernando Butakka de Menezes 
Enviado em: 	 segunda-feira, 8 de julho de 2013 13:40 
Para: 	 Denise Lobato de Almeida 
Assunto: 	 ENC: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 
Anexos: 	 PLANILHA GERENCIAMENTO DA OBRA - EXPO SJR_maio 2013 - SP.xls; 

PLANILHA GERENCIAMENTO DA OBRA - EXPO SJR_maio 2013.xls 

Denise, 

Esclarecimento n° 02: 

Item 1- não será permitida a participação em consórcio 

Item 2— por erro de fórmula, não foram computados os valores de laboratorista e auxiliar de laboratório. Assim, o 

valor correto deve incluir estes itens, resultando em R$ 3.275.500,00. Encaminhamos as planilhas já devidamente 
corrigidas. 

Atenciosamente, 

iCCÇXEM143 
Luiz Fernando Butakka de Menezes 

Gerente de Projetos 
Arquiteto urbanista 

(31)3207-8972 

De: José Machado Lopes Cançado 
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 12:02 
Para: Luiz Fernando Butakka de Menezes 
Assunto: ENC: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

Butakka, 

Favor atender. 

Grato. 

losé Machado 

De: Denise Lobato de Almeida 
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 11:23 
Para: José Machado Lopes Cançado 
Assunto: ENC: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

Prezado José Machado, 

Fineza responder ao questionamento n202. 

 

Att., 
DENISE LOBATO DE ALMEIDA I Advogada 
denisealmeida@codemig.com.br  I + 55 31 3207-8958 

P.021105 Rua Manaus. 467 1 Santa Efigênia 

CCODEMIG 30150-3501 Belo Horizonte - MG 
www.codemig.com.br  



De: Fabio Rocha [mailto:fabio.rocha@concremat.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 11:08 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: 'Marcos Barret o' 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

Att.: Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Contratação de Serviços Técnicos de Consultoria em Engenharia para Supervisão, Fiscalização e Apoio Técnico 

no Acompanhamento da Execução das Obras de Implantação do Centro de Exposições - EXPOMINAS São João Dei 

Rei. 

Prezados Senhores (as), 

CONCREMAT engenharia e Tecnologia S/A inscrita no CNPJ sob o n2  33.146.648/0001-20, visando sua participação 

na licitação em referência, solicita os seguintes esclarecimentos: 

- De acordo com o item 3.4 do Edital, entendemos que "não será permitida a participação em consórcio". Nosso 

entendimento é correto? Favor confirmar 

2 - Na Planilha de Custos (constante no Anexo IX do edital), o valor total apresentado é de R$ 2.900.500,00 (Dois 

milhões novecentos mil e quinhentos reais). Após conferência constatou-se que foram excluídos da soma total os 

subitens 2.2 - Laboratorista e o 2.3 - Auxiliar de Laboratório, o que elevaria o valor a um total de R$ 3.275.500,00 

(Três milhões duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais). Nosso entendimento é correto? Favor confirmar. 

Caso contrário, esclarecer. 

Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de uma breve resposta. 

Atenciosa mente, 

EMPRESAS 

CONCREMAT 
sonn0e, mt,g,s~de.he,i, 

Fábio Rocha 
Analista de Proposta - SAPRJ 
fabio.rochaaconcremat.com.br  
Tel + 55 21 3535-4158 
Fax + 55 21 2585-3697 

ites de imprimir pense no seu compromisso com o meio ambiente 

Esta mensagem pode conter informação confidencial elou privilegiada. Se você não for o destinatário, não está autorizada pelo remetente e, 
portanto, não deverá, em nenhuma hipótese, usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas 
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail, e em seguida 
apague-o. Esclarecemos que a leitura, exame, retransmissão, divulgação, distribuição, copia ou outro uso desta mensagem por pessoas ou 
entidades que não sejam o destinatário, constitui obtenção de informação por meio ilícito e configura crime previsto na legislação brasileira. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:33 
Assunto: 	 Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 
Anexos: 	 PLANILHA GERENCIAMENTO DA OBRA - EXPO SJR_maio 2013 - SP.xls; 

PLANILHA GERENCIAMENTO DA OBRA - EXPO SJR_maio 2013.xls; 
Concorrencia 08 13 ESCLARECIMENTO 01.pdf 

Senhores Licitantes, 

Estamos encaminhando em anexo, em arquivos pdf e excel, o Esclarecimento 01 e planilhas, referente a 
Concorrência 08.2013 

Atenciosamente 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPEL 

IIARIA DA CONCEIÇÃO S. BATISTA I Assistente Administrativo 
cpel@codemig.com.br  I + 55 31 3207-89551+ 55 31 3273-1331 

C Eaanoscom 	Rua Manaus, 467 I Santa Efigênia " 30150-3501 Belo Horizonte - MG 
~.. 	........ www.codemig.com.br  
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Denise Lobato de Almeida 

Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:28 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Assunto: 	 ENC: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

Anexos: 	 PLANILHA GERENCIAMENTO DA OBRA - EXPO SJR_maio 2013 - SP.xls; 
PLANILHA GERENCIAMENTO DA OBRA - EXPO SJR_maio 2013.xls; 

Concorrencia 08 13 ESCLARECIMENTO 01.pdf 

De: Denise Lobato de Almeida 
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 16:53 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: RES: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

Conceição, 

Segue o Esclarecimento 01 da Concorrência 08/13 respondido. 

Você deverá enviar, além do ESCLARECIMENTO, AS DUAS PLANILHAS que estão em 

anexo. 

Obrigada, 

DENISE LOBATO DE ALMEIDA I Advogada 
denisealmeida@codemig.com.br  I + 55 31 3207-8958 

 

anos 
3 
Rua Manaus, 467 !Santa Efigênia
0150-350 I Belo Horizonte - MG 

www,codemig.com.br  

  

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 15:14 
Para: Denise Lobato de Almeida 
Assunto: ENC: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPEL 

MARIA DA CONCEIÇÃO S. BATISTA 1 Assistente Administrativo 
cpel@codemig.com.br  I + 55 31 3207-8955 I + 55 31 3273-1331 

toanos Rua Manaus, 467 1 Santa Efigênia coDENG  30150-3501 Belo Horizonte - MG 
www.codemig.com.br  
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De: Denise Lobato de Almeida 
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 14:41 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: RES: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

Conceição, 

Fineza enviara formulário. 

Att 

Denise 

De: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 11:19 
Para: Denise Lobato de Almeida 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

Dra. Denise, 

"ara conhecimento e esclarecimento. 

Atenciosamente, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPEL 

MARIA DA CONCEIÇÃO S. BATISTA 1 Assistente Administrativo 
epel@codemig.com.br  1 + 55 31 3207-89551 + 55 31 3273-1331 

tin 	
roanos Rua Manaus, 467 I Santa Efigênia ihr coDevuG  30150-3501 Belo Horizonte - MG 

C•••••••••••••••~1••••11110. www.codemig.corn.br  

De: Fabio Rocha [mailto:fabio.rocha@concremat.com.br]  
Enviada em: segunda-feira, 8 de julho de 2013 11:08 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Cc: 'Marcos Barret o' 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

A.: Comissão Permanente de Licitação 

Ref.: Contratação de Serviços Técnicos de Consultoria em Engenharia para Supervisão, Fiscalização e Apoio Técnico 
no Acompanhamento da Execução das Obras de Implantação do Centro de Exposições — EXPOMINAS São João Dei 
Rei. 

Prezados Senhores (as), 

CONCREMAT engenharia e Tecnologia S/A inscrita no CNP) sob o n.9  33.146.648/0001-20, visando sua participação 
na licitação em referência, solicita os seguintes esclarecimentos: 

1— De acordo com o item 3.4 do Edital, entendemos que "não será permitida a participação em consórcio". Nosso 
entendimento é correto? Favor confirmar 

2 - Na Planilha de Custos (constante no Anexo IX do edital), o valor total apresentado é de R$ 2.900.500,00 (Dois 
milhões novecentos mil e quinhentos reais). Após conferência constatou-se que foram excluídos da soma total os 
subitens 2.2 — Laboratorista e o 2.3 — Auxiliar de Laboratório, o que elevaria o valor a um total de R$ 3.275.500,00 
(Três milhões duzentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais). Nosso entendimento é correto? Favor confirmar. 
Caso contrário, esclarecer. 

21 



Desde já agradecemos a atenção e ficamos no aguardo de uma breve resposta. 

Atenciosamente, 

Fábio Rocha 
Analista de Proposta - SAPRJ 
fabio.rochaconcremat.com.br  
Tel + 55 21 3535-4158 
Fax + 55 21 2585-3697 

EMPRESAS 

	

tr 
CONCREMAT 
soluções inteCr4t1 de tntIhflhl 

Antes de imprimir pense no seu compromisso com o melo ambiente. 

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário. não esta autorizada pelo remetente e, 
portanto, não deverá, em nenhuma hipótese, usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas 
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail, e em seguida 
apague-o. Esclarecemos que a leitura, exame, retransmissão, divulgação, distribuição, cópia ou outro uso desta mensagem por pessoas ou 
entidades que não sejam o destinatário, constitui obtenção de Informação por meio ilícito e configura crime previsto na legislação brasileira. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 postmaster@arcadislogos.net  
Para: 	 eduardo.desouza@arcadislogos.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34 
Assunto: 	 Entregue: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

Sua mensagem foi entregue aos seguintes destinatários: 

eduardo.desouza@arcadislogos.com.br  

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

13 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 cgp@cgp.eng.br; comercial@cgp.eng.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34 
Assunto: 	 Retransmitidas: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 

cqp@cgp.eng.br  (ccip@ccip.eng.br)  

comercial@cgp.eng.br  (comercial@cgp.eng.br)  

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

14 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 thalestrail@gmail.com  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34 
Assunto: 	 Retransmitidas: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 

thalestrail@gmail.com  (thalestrail@gmail.com) 

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

15 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 cenedltda@terra.com.br; cenedltdal@terra.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34 
Assunto: 	 Retransmitidas: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 

cenedltda(ffiterra.com.br  (cenedltdaterra.com.br) 

cenedltdal@terra.com.br  (cenedltdal@terra.com.br) 

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

16 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0018.correio.bin 
Para: 	 jussara@direcaobh.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:33 
Assunto: 	 Retransmitidas: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 

jussara@direcaobh.com.br  

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

17 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@arnie0018.correio.biz> 
Para: 	 direcao@direcaobh.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:33 
Assunto: 	 Expandido: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

A mensagem foi entregue aos seguintes grupos: 

direcao@direcaobh.com.br  

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

P3`d  
18 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 Fernanda.loyola@ductor.com.br; Fernando.sales@ductor.com.br; 

Cristiane.oliveira@ductor.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:33 
Assunto: 	 Retransmitidas: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 

Fernanda.lovola@ductor.com.br  (Fernanda.lovola@ductor.com.br)  

Fernando.sales@ductor.com.br  (Fernando.sales@ductor.com.brl 

Cristiane.oliveira@ductor.com.br  (Cristiane.oliveira@ductor.com.br) 

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

19 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 

Para: 	 jgcemarq@yahoo.com.br  

Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34 

Assunto: 	 Retransmitidas: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 

jgcemaro@yahoo.com.br  (jocemaro@yahoo.com.br) 

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

12 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 peter.ludvig@consmara.com.br; contato@consmara.com.br; 

Thiago@consmara.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34 
Assunto: 	 Retransmitidas: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 

peter.ludvig@consmara.com.br  (peter.ludvig@consmara.com.br)  

contato@consmara.com.br  (contato@consmara.com.br)  

Thiago@consmara.com.br  (Thiacio@consmara.com.br)  

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

11 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@concremat.com.br> 
Para: 	 suelen.barros@concremat.com.br; murilo.campos@concremat.com.br; 

silvia.leal@concremat.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34 
Assunto: 	 Expandido: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

A mensagem foi entregue aos seguintes grupos: 

suelen.barros©concremat.com.br  

murilo.carmoos@concremat.com.br  

silvia.leal©concremat.com.br  

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

10 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 hellen.freire@defesasocial.mg.gov.br; 

Guilherme.torres@defesasocial.mg.gov.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34 

Assunto: 	 Retransmitidas: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

A entrega para estes destinatários ou grupos foi concluída, mas o servidor de destino não 
enviou uma notificação de entrega: 

hellen.freire@defesasocial.mg.gov.br  (hellen.freire@defesasocial.m.gov.br)  

Guilherme.torres@defesasocial.mg.gov.br  (Guilherme.torres@defesasocial.mq.gov.br)  

Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO no 008/2013 

9 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Guilherme Sganserla Torres (SEDS) 

<guilherme.torres@defesasocial.mg.gov.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:35 
Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 
Enviadas: terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34:37 (UTC-03:00) Brasília 

foi lida em terça-feira, 9 de julho de 2013 17:34:31 (UTC-03:00) Brasília. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CENED <cenedltda@terra.com.hr> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:33 
Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

Your message 

To: 
Subject: Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 
Sent: Tuesday, July 09, 2013 5:36:35 PM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Tuesday, July 09, 2013 5:32:39 PM (UTC-03:00) Brasilia. 

7 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CENED <cenedltdal@terra.com.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:33 
Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

Your message 

To: 
Subject: Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 
Sent: Tuesday, July 09, 2013 5:36:36 PM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Tuesday, July 09, 2013 5:32:39 PM (UTC-03:00) Brasilia. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Murilo Campos <murilo.campos@concremat.com.br> 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: 	 terça-feira, 9 de julho de 2013 17:38 

Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

Your message 

To: 
Subject: Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 
Sent: Tuesday, July 09, 2013 5:37:45 PM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Tuesday, July 09, 2013 5:37:46 PM (UTC-03:00) Brasilia. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Péter Ludvig <peter.ludvig@consmara.com.br> 

Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quarta-feira, 10 de julho de 2013 08:06 
Assunto: 	 Lida: Confirmação de Leitura (exibida): Solicitação de Esclarecimento - CO n° 

008/2013 

Your message 

To: 
Subject: Confirmação de Leitura (exibida): Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 
Sent: Wednesday, July 10, 2013 8:06:20 AM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Wednesday, July 10, 2013 8:05:35 AM (UTC-03:00) Brasilia. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Cristiane Oliveira <cristiane.oliveira@ductor.com.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quarta-feira, 10 de julho de 2013 08:10 
Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

Your message 

To: 
Subject: Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 
Sent: Wednesday, July 10, 2013 8:10:15 AM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Wednesday, July 101  2013 8:10:22 AM (UTC-03:00) Brasilia. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Eduardo de Souza <eduardo.desouza@arcadislogos.com.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quarta-feira, 10 de julho de 2013 08:29 
Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 
Enviadas: quarta-feira, 10 de julho de 2013 8:28:47 (UTC-03:00) Brasília 

foi lida em quarta-feira, 10 de julho de 2013 8:28:38 (UTC-03:00) Brasília. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Jussara de Fátima Ferreira <jussara@direcaoengenharia.com.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quarta-feira, 10 de julho de 2013 10:34 
Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

Your message 

To: 
Subject: Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 
Sent: Wednesday, July 10, 2013 10:32:29 AM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Wednesday, July 10, 2013 10:33:56 AM (UTC-03:00) Brasilia. 

32 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 thiago@consmara.com.br  
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quarta-feira, 10 de julho de 2013 09:02 
Assunto: 	 Lida: Recibo de leitura: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

Your message 

To: 
Subject: Recibo de leitura: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 
Sent: Wednesday, July 10, 2013 9:02:17 AM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Wednesday, July 10, 2013 9:02:04 AM (UTC-03:00) Brasilia. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Hellen Almeida Ribeiro Freire (SEDS) <hellen.freire@defesasocial.mg.gov.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quarta-feira, 10 de julho de 2013 10:08 
Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 
Enviadas: quarta-feira, 10 de julho de 2013 10:08:13 (UTC-03:00) Brasília 

foi lida em quarta-feira, 10 de julho de 2013 10:08:10 (UTC-03:00) Brasília. 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Jussara de Fátima Ferreira <jussara@direcaoengenharia.com.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quarta-feira, 10 de julho de 2013 10:34 
Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n° 008/2013 

Your message 

To: 
Subject: Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 
Sent: Wednesday, July 101  2013 10:32:29 AM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Wednesday, July 10, 2013 10:33:56 AM (UTC-03:00) Brasilia. 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Hellen Almeida Ribeiro Freire (SEDS) <hellen.freire@defesasocial.mg.gov.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 quarta-feira, 10 de julho de 2013 10:08 
Assunto: 	 Lida: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 

Sua mensagem 

Para: 
Assunto: Solicitação de Esclarecimento - CO n°008/2013 
Enviadas: quarta-feira, 10 de julho de 2013 10:08:13 (UTC-03:00) Brasília 

foi lida em quarta-feira, 10 de julho de 2013 10:08:10 (UTC-03:00) Brasília. 
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CONCREMAT 
engenharia 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pela presente carta, credenciamos junto à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

DE INAS GERAIS — CODEMIG, para efeito de acompanhamento dos tramites da 

CONCORRENCIA N°08/2013, a Sra. Suélen Magalhães Barros, Brasileira, portadora da Carteira 

de Identidade n° 11.106.697, expedida pela SSP/MG em 19/12/1996 e/ou o Sr. Henrique Tanajura 

Sepulveda, Brasileiro, portador da Carteira de Identidade n° 12.764.909 expedida pela SSP/MG 

em 13/12/1999 e/ou o Sr. Vinicio do Carmo Alves da Silva, portador da Carteira de Identidade 

n° 85251/D, expedida pelo CREA/MG em 28/01/2005 e/ou a Sra. Angela Barbosa da Silva, 

portadora da Carteira de Identidade n° 10.613.895 expedida pela SSP/MG em 09/12/2002, que 

representará esta Empresa estabelecida na Cidade do Rio de Janeiro, à Rua Euclides da Cunha, 

106, São Cristóvão, inscrita no CNPJ/MF, sob o n° 33.146.648/0001-20, como única pessoa a 

representar ativa e passivamente a Outorgante e que poderá ser contatado, no horário comercial, 

no endereço acima ou pelo telefone (21) 3535-4027, fax (21) 2585-3697 o qual está autorizado a 

requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir e interpor 

recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo daremos por firme e valioso. 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013. 

Atenciosamente, 

Pr- 
Aldo az ta paio 
Dire c-  • peracional 
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A. 
CNPJ: 33.146.648/0001-20 
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PRÓLOGOS SA 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÜRUCOS 

DE ÁGUA E ESGOTO 
CHP.MUF rd 02-381.07310001-10 • NFtE rr 33.300.157215. 
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PLANUREW 5. A- PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO 
MIPJ: 13.061.537/11001-95 

fana de Azevedo; e Adota leis Pita Frangia Velasco Cardoso In 
amarraria do Esprie do Dr. Robeno Velam Cardozo. Rb de Ja-
nela 17 de negrita de 2011. Presidente da Mesa: Da. José Hen-
rique Velam Cardoso - Secretário da Mesa; Dr. Ary Triano de Ara-
- (MIRE 1310012034.3 / JUCEFUA) 

TaIL PCSSIA 
CNN Pe 04.154616/000149 

NIRE 3330026725-5 
ATA DA 136i REUNIÃO DE DIRETORIA DA TM. PCS 	REAU. 
ZAGA EM 14 DE DlaE/ABRO DE 2011. I. DATA„ HORA E LOCAL 
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presente loi embrido sob e tf 2272069 e date da 111/12/2011. tra. 
Ioda G. M. Sare - Secretária Cena 

Malga RNITY S.A. 
CNPJIMF asa 13280.126/0001-77 - RIRE ne 23200.297.103 

ATA DA ASSITÁSLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, Data, Local e 
Nora: 17/112011, às 15A no Rb do Janela RJ. Av. Mandai 1.130, 
ri arder, Copacabana. aroma Preferia de.  adalleri Mearia 
do a totalidade do capitel set. contorno ariarinenlos mana 
do Um de Prmerlça do Moder. Prigeradem Ramada na la-
ma do arL124, Maria Ld 6.404/76. Mese Piediente: Welter fiar 
Carina Secretile: Cardina Malas Casta 13100. Ordem do Mu 0) 
deterei sobre o Notado e Jusricedio de Grifa Pedal da Sana 
Aritraseadlo e Partriperies SA, abobo quariade, caia vazara, 
Perca do asa P 	Lao pare Cb. Miado em 11/11/2011; (ia) da-
linear sobra n Intacera. pele adrreklaanceo da Cla. da price ias-
radiais para amaria do patirnado verUcia 111) daria saia o 
laudo de mati-Ae elaborrie e valor carii peies pertos enfiada 
res; (IV) deltbener sabre a tia da Peei Administraria • Pariria-
da S.A iodando antr. com  seda no Ria da Janeiro. RJ. rei 
Pre Unigualeta. 55. 4. cri% Centro; com seus ahrs segalarlae ah 
Medre no JUCERJA sob o HIRE 33.100030.453 e C.NRUMF 
30.455.091/001140 rslik.3 e a vadio da pariria abalo ria 
a Cio; a fri delibera acaso e mima da dido seettl da Co. N. 
egarizeDe Medita par urinária% (I) Aperreara% bagre-
manta e sem reM95.4 riebego Jourrdeflio de Mr3o Pariri 
da Salma Admiritrario • Penritriges SÁ, com vario ra Parcela 
de ice Pairaria para abria Redly S.A.' faiado em 11/11/2011 
FEratatrial, nos termas dl desabas' (1) rafar a bota% e me 

met" Pela sintstresno das Cias, as contadores Ceda Aberto 
balneia. babeiro. arrio. CACAU 081.135/0-7, CAP 351522.681-
04; Malta das Sant Santiago. bastei% asada CRUA/ 
091514/0.7. CPF 011.5.10.817-25; a Mamara da SM Cerva 
Maca arida. CRC-FU 0513.676/0.5. CPF 718.678.647•20, lodos 
oca eaderea prolrislonei ne Av. Mi/intlea, 1.130, 04  anda a Co-
pacabana Na de Janeiro. RJ. para abrem teme pega amadores 
do men ~ia daria de Sita o vett para • Cla. Mn ba-
se no balanço apaga levantado em 31/102011; (111)nPararaR 
roP^M•mte • ono_rearbbes. e laudo de Aviltaria' Meado pela 
peba ~dote' aça aferia, que 'mearam, e valor conta* a 
parede do aceiro perinatal drildo 8 SIM • veado em e Ela. 
em R3 1.427.907.00. cern ~Mb ao bana medrio Metade 
em 31/102011; (P/) Sob cenaleragio das eprovaplar de Protocolo 
(lrin I) • do lado de Amaça Dem RD bani mo da cauteberba 
de ter sido a epeneri 1.1 açama rice Maria da Ma. m-
irada nede data. aproaram a IricôrpOraane da -acme perienal 
criado da Silins. consoaste o dzposle no Probcob, teddrando que 
Na arvora Cerziria no cariai miar ra rim W1 Concederam leda, 
ia estlortrest aos adetstradoiss da 0Ja pos praticarem es atos 
tercessários 6 tens& das medidas ora tett ()1) aprovas. 
por untreklad• • ellen* do celejab teclai da 	Sanas pio- 
rar expressamente a niaviende de compra e 
sendo o EM' do ~ato Socar da ria e 	 a Maria 

rega da projetos da eareencritentes 	 a Marie ra- 
(9 o frenda- triario: 	Os tam per oblato nata e 

par objeto soda ~ride 8 	 ernareencarnen
" toadas 

no- 
Usas, Muda, envés de parkamil 

inaggries de qualquer reluta • 	 e arida de imards 
e a incrieradlo Irrobearri. 	 ride mab havendo que 
riba dama por encarna e 	da qual ri amada a ia- 
atole ala que. Ida esto. 	 lutara por todas os pio- 
traias. Mesa: Nadare 	 Oacrin; Samba Carola 
Mate Costa MN. 	 1 Fundo de Inverinente ais 

2e112/2011. Vaga G.M. Sena 
Parackiaçat%Seratária Genilateln' 

ri rima 

azes101 

no Vi•Ous OU. Wellner ria Mudando, Me Calca de acanhe Via 
rpm Alain ries Manais Na. Femando Jardim Menbrre, %ri AS 
Indo Noronha Mem% ~Me dee Serdes, Antonio Carne lamal 
Dela, Md Frandeco Couve, Varri. Artedvada na Maria sob n• 
010022/36319 ern 27/01/2012. riba G. At Sera - Sedaria Geri 
ESTATUTO SOCIAL CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
SIA Cep. Loa Oenorgruçan. Sede. Fina • Ouriçai da Seriedade. 
A/1_12 Sela a danamento tate ESMOLARIA e Trama 
SIA. fica oanattria ma sociedade enrima. ern vidshe de rimam 
rarie de sociedade dal DONCRENAT - Mde CM de Coari. 
de Ensaio' de Maria, • ata aa regerá px Mo estale e pela 
Mario agente relathre á marro. Art.2 - A Podengo terá sua 
rede na cidade do RJ, no Rue Eska da Na, 104 Sio Cito-
abato. enquanto arear • podai cair ou supdnir riais e cumula 
ern outras ddadee • no Saar o cetra da Dribria. %Lr - A So-
ciedade teso por objete a prataria de mim de ccentitria na 
Aras de arahlone. Mio ambiente. enregela chl, ~ha a meri• 
na, Inchada • elaborai* de pianos ericem estria de ablikla-
de, anleprcfebt Ittes titoze. e DOM tatuam; •••"3°  Pce  
eririderegio. imprerida as subemperrada, de rim de constaria 
cht e prestigio de "erige de rangeria ama% pariri e Re-
rinria da Miam naturezaz.0 torto de qtrolklade de aderi; e 
acararia e esmeris% de obmm o gerendamento de oba e en- 
pearimentes, 	tmria de tales tantas 111~ do matada 

produtos. industv• tapado a ceetrie d• qualidade; e exemple de 
"erige de topografia, sondaria • ançanerix a azecurio do cotas 
e serviços de escormanto, (galeria e estribaria a mesta: a 
execurio da obraa e marcer de recuara:1e OU rebrço Magat de 
earapris. pentes • cariam a pariri de seria de ama. 
cada. pentrubmento. talzasto, ansutbra. ~mera e capeei- 

nas áreas sedai a ~tent% a apeaça e manriendla da era 
prandmentes olivedos e pateias em gerei consultada erregmbl. 
perdendo gagelper de cubes sociedades no interessa da seus oplem 
rios. a.C. A duraria de sociedade zerá par prazo MAMEI% 
Cap. IL Da Capital Sedei • das Aças. ri-2 - O eadri da ser 
dedada é cle R5713.909.31400. tetriments Integrei/rade% cl'4dtots as, 
210011100 Ma ordinalaz • rearanallm ara valor nata. &Ler 
- Cada aoto dará dIreba a orn vota nas dellterories das Asseririas 
Geras Cap. 14 Das risembiala Grata 	- As Assembléias 
serio enfeada' e extmardhadarc es Maris, reabria era 30 de 
aba de aia ano dri. para apreciar o rebata, o Etalaçori n oan. 
as da administrario Mem ao exercido anteder e para eleget ao 
ri o casa te membros Mace e adentes de Conselho Facat. 
xandolhes a fernunerario. m_a: e As Asseririas eantordbárlas 
sego rabadas pare Pelar das acantos que careadrem Meta de 
tua convocaria Ad_.2 Az Ancor:riba Geleia sege praldides pe-
io presidente da CoreeN de rinilarierio. Cap. W. Da Adminis-
traria. Art-lri - A sibledarle será Marina par um Constava da 
Adraratrario e por ume Dimtorlar cube esmera seeto leira prers. 
brio 8 cavalo. tendo tedos residentes neste pala elam de um 
Conselho Rwet de lee~ nas  'enumeres. 33_1: - Para presume*, 
de cervas de eripenheda • arriaria e sriedade letà ritittalo-
Maleta Es, departernenbe Mia da erienharla e arquitetura, cuja 
rezponfatedede caberá e proesslenel dIpbmado em Orbr arroabr. 
Melada a forma do otadm.ei rd U569 de 11/12/133 a da Ler er 
5194 de 14/12166; 1-4 - A parte Mosto, dos referias sendas de 
engenhar!' e emularia da Medule Ecerá e remo das responsa 
yds lérias dendsmenle levaria na Constata Redrai' do 
Engenhe,. Multam a Agraria,  e ao esmago a drogo, ele-
cago e %cagaria de Mo os riMas contriadoz, cana plena e 
btol strionorria Dr • O Cansado de rimas:radio terá constRuldo 
per 5 fiambres deltas pele AsSareirra GAIO pies urn maniate de 03 
eus, podendo se remam. Os men.os do comei% tato el.-
gania clesignadies Posse In de Narra. Presidente e COMCPrerrin. 
LÁ* O menina nweberto a remuneraçbr Que for delem-aedo pe- 
la Asseria,  Gemi. 	- O Conselho de Administrara retas% 
orribriamerte, pela mera uma aer ao ano 'e, oneram:Patente 
quando convocado pç. seu PreskS46. por Inklaba pite mi me. 
tete serenaste do> 'fiambres do Coada, dando modos dm tal 
5-11C - As rietiga Maris seio rabadas ern tas a amem fi-
xadas pria Retarde do Caneta gir Os Inembrof do Cambo 
designara entre si• um menta que arará as ala cio Ceada a 
livro amante, devendo tais abs segam assadas par todos es 
prizattes. 5-12 - O avlso pai as reunias devera ser dado ace a-
rilo pelo menos 5 ragr ages da data cla tal muni% a mus que 
todos os membro, renutris, por ereto, e em sstno PMa SM - 
A fim de que o Canstao da Adiria:Mo possa ri mure da ma-
seri vade soei necessédo a pot... da =Mn da em ma 
trina aletria O Cemente deitesda par rroiode da nau. O Presiden-
te dam de riu voto amai terá o voto de deierepate. 5-11C - Can-
pele ao Casa% de Admiraria% a) FM as aram listas das 
atMdades aaadate. mripanhanda a ..,e,nse des Mata de soda-
dto: IS Aprovar a pioro ansil de tosarnenks • de trobiexageo 
financera da sceetedado: c) Aprovar o regamera anual da sociedade 

raerribrihar dee excarrici dl Eleger e desata cra ambas da Sn- . 
dedada, trandories gribulages apedra em riegarla ao Esta-
ria a)Pricare a sociedade a errem bens ee silve e codetlede ou 
ate 	ccettufr eus, quando e Mor as bens meder de 10%. 
de capitel eadri I) Matar a seriedade a presta/ cauda. aval,.;-5 
riria e a mandar dritre. cria valores excedam • 10% do ca-
PS sedei g) Meg/estante sobre o ~Mo da Angariado e as 
contas de Pretores; h) indicar e destilub os Auditores Independentes: 
I) Menreshvier *oba atroa azaria da Medido. esporado sare 
os mear*, Iratrup5ea @Camboas; g Cariar • ~embala Geat 
Faie( clamadas da apare %rape mediante carrizakto da As 
sambara Geral Emordindria pari aze ibi emalla. • &SM 
antecipada de ~Mos. %LSI: - A Irintoda net marido de 
medas em padeces eribeleddos pelo Camilo de Admriatterie 
e por este GRUO* Sodel. e que brio •1 Marta depararia 
~man Estar:No: Vice-Presidente; Diria Adria:abo Ruas-
ceia IAM de Frine(emento. Sistemas e Corada; arab? de Rb 
comas Flutraner, Obter de Maria% Maiores Executivos Diabra 
Comenda% dein Técnica: Matem Operaria% • Dimana 
RegMab rina marna pesem paia acumular doa ou meb carga 
na Diretor% S_It- Os Maria ara abas aná, 0211.110 de Are 
mintstraçto pelo pado de 03 aras, podendo se arriba 4-2 - 
Oleaste á Diretor% a) Execrar os peseta &tete • aceram ti - 
dto o atukfles que n kl Ine cortem no casado de assegurar o 
Oniebramento regular da sociedade: b) Ettabelecer a riria geral da 
operários da sodecirrie. aluava d• aderi exaddal a /bamba, 
deParina de sua ~ia a cdebrerie da oanhtcri Que. de 
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Avisos, Editais e Termos 

Associaçcies, Sociedades c Firmas 
CR2 EMPREENDIMENTOS SPED, LIDA 

CNPJ PP (19.3032100001-00 PIRE Nt 33.2_0e0050-2 
AVISO DE C011VOCAÇÂO 

A CR2 Fabrandimonters SPE431 LIda,, recnarada peba um AO-
nalstraderes. consoe ce s.fincen abala para a Mela de Sa-
cros, a mapa. na rode nal da Sociedade, na Avenida Eram 
de Medem et 633. sabe 033 • 608 (parte). Labs 6 1520 hora 
do da IA de bambo de 2012 e Cm de drainem soba (I) a te-
veramenlo da baleei. Intemiedikto referente ao mas de dezembro 
de 2011, bem como • distas/0o do dMardasá anta de lucros 
auferidas no realdo balancete, nos Moas do Paráprab Segundo de 
Artigo 13 da Centre% Sedai de Sociedade. no galar tal de RS 
12253.758E4 (ante e dela alam dama e cinquenta e bis MI 
getagenka • cinquenta • seis roas e menta coma arinved, a 
~ala pagos aos aras quotstrur parodadanantg. na papam% de 
asas perfidgewiles na Sociedade, até 31/12/2014, com • ragfIceolo do 
imanente de RS 18.403.009.00 (dezena raras e quatrocentas 
na refila), fea ern 03/02.12012 (II) e frdiaga do 'Mal Miraria 
em 010112011, a% pagenercto kl raleado na ~3 de Sdcke 
reatada eu 15/11/2911; e (110 a renada dos admiram/laca Luta 
Canoa Garcia de Souza e Marcetra Nom Mu Coa. Podado par- 

ar rte Reurao de Sécbs os Senhores Clualtstas nus detenhas% 
rle lahlaie• 1 Ca") iluda me,- leen de Cereal &CU& miado 
er ortaantadas por procuradores que alerdarn me remida le-

gas. Rio da Japara, O de remeto de 2012. CR1 EMPREENDIMEN-
TOS SPE41 IEDA. 

• 
1c21134724 

CONSTRUTORA AL OLIVEIRA LTDA 
CNPJ 07.030.992/0001-10 

REQUERIMENTO DE LICENÇA 
CONSTRUTORA 14. OUVEIRA LTDA brim prIbla que requereu e 
Smertarb da Mele Ambiente. Agriculta • Peara de aguai • SE-
MAM - aravas do Processo ne 111912 a atenta de 1116.162. LI 
para a corrsaçáo de malas reskleadals mullartaams com hbl 
abades, na Anona Sanar Durma Lote 1 da Cuadra 102 e Lato 1 
da amen .1134,- ino Babo Vila ithapilings 	- RJ. 	. 

• 	a muni 

UTC ENCERRARIA SOA 
. 	•  

kt 155/712 

CONS1RUTORA METROPOUTANA SOA 
CNPJ: 33.049.5010001.00. 

UCENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO.  

CONSTRUTORA LiErRoDoLITANA SOA tom Nitha que 
Secreala Municipal-de Mele Artrite este Desama= 
arei de Gualdrla atrasa de Param Mrankinlho )9.514/1 
Licença Maickal de Cpirigab - LMO pois radias adalan 
00 de Miada. na Ouso de Conseard(o•e MenuteMo d 
citada na etre' doam 1415 da Moda CIR.116114.1, beba 
Medeie. amaram, FLL 

• kt imma 

esse peasse Insinates • orienbaes de como proceda 9_Llaba - 
E vedado á Direta% antes Ma prestar lanças cru assará oarn-
acabam Manhas aos obteria» edals. 0.012 - A Diretoria se 
reuna sempre que os amam soda cagarem. reedlanta rano-
calo de Oalor Praldent• ou do ta abala% eventual. A FUMA° 
Instalar-se-á e delbered com a puma de quakmar número do Di-
reitas. Az datas deparado de vaio da mala dos presentes, 
beciusbe dos Datares representara por oda. Ao ardor Nadin-
e terá Mexido além tuas ato dr:gulas o de desempate. 641.-It 
A sociedade se Moia nos atas em pane ~Me eandwee der 
) 04 caibrem O) Um catar e um procurada, c) Dra przeoratb-

res; d) É oabebrla e amimem do Cede Presidenta 6o etc, que 
men as letra T, T. o e V" do et 11. do Estatuto Social rrt A 
abertura de canana bencarin ern nome de vadeada deperderá de 
antnituni d• dera Oram ou da atambaz de procurado can per-
deres exprettee • aspederse parra lanes 5_2A A eanstura dos peu-
cumba temed por váld• dentro eles podem pare as mials la-
nham culacra eXPressa) 5_2 • Bade! • ~agre iscada de qual. 
per draw ou procurador nos Mos que Manem: a) Endosse de 
'cheques para depara ein oba da sociedade; b) Representaaa da 
sociedade Perante aparara Federia; Esteara e Munkbak. 
atida zulaterka • parmantale. empresas Palas e de economia 

Josienultoden .12.)..Cadas_de_Nenta_Ngim ezdo-lees-EizoMis 
Dada. Mamo ornam soam  Milz_MIcedationganidem As 
boaulasSadon Medo  rasem lemmd gala  Ambas na Meia 
sob rt• 00002244341 em 21101/2012. Varra G. M. Sare • (Rareais 
Geral 
ESTATUTO SOCIAl. CONSOLIDADO DA CONTEMAT ENGENHARIA 
E GEOTECNIA RA CAP. I-Da Denominnato, Saci, Fl 	D 
ao da Sociedade. Act_thab a dererninaale de CONTEMAT EN-
GENHARIA E GEOTECNG O.k. ta oansiltuba uma &dedada Are5 
rima a: ~a da trandarmagio da Seelerdede per Quota de Res-
~abafa/e Limada CONTEMAT ENGENHAMA E GEOTEOMO, LT-
DA.. • (Mal se regerá por edes Estalam e pela baba, apara 
Malha à meais. Act,ta Sociedade lerá suo erxtg I Na Euddra 
de Cunha. tio- parle. Ser Cdstérda, RJ/RJ. Ar1-0A Sociedade fun-
doará par Íamo indetermina) e poderá estabelece cada be Ca,-
vier. no pab ou no exterla fiab, evada aram% esalidtes ou 
manar empresas tubsicildaa, tem corno. pardaet martarlamon-
te ar na, de outras sacheiadeg. Az14.50 odeio da Sociedade ao 
ozakde de Gerattualo Cal em para( Restaao de Senta Espa-
dai. de Engenharia nas aparta ela/Medes • oba: estudos ao,  
acalma e rebates. Musas sondmens, emala da campe, e la 
boratab e toperznarks. impes e budes Mortos. Insamenteple par 

. 	 bota e acoitam: esmago do obras geotranalk aka fundações 
qualquer ao de date; e) Representava da sociedade ern Foces- nperldals e pofurdas. escorartalo e mima de encostes e b- 7  . da Idb$14 0004  ou Piada am Pedem Para spresentagb %da reabamen do Impol fretam am.a de Mede; se 
da propostas, outono de ecaredlo e rodersaanto do pessoas agia de carts cla arre aterros de drenagem Mango, santa- 

saltar a ~amada nspresersteale. ArLat • Da memtece da mento • sbortecksente d'água. uebergnas. avissenbak Caca iro 
elrelarto ledo tidbulota previam neste An. 11_12 • Ao Presidente 	atum enterradas a rocup•ratdo astraureé adendo ainda participar 
Esmaga compete: a) Represenbr • Sedara empam eu fora de- de outras soadados no Intoresse de seus obleiva, apeaça e a-
le: 0) Calva-ar rentes em ma da Datada. e presidias em tua mana° de aquIpernenlos lados a mi atialade. CAP. ti .. Do Ca-
lada*: c) Ccerdenar a superationar e anato das dernik Oiro- Fm social . Das Aças. ArIL-.2.- O Cada Social r: de RS 
terias: a d) Responder pelos encargos a elo Mega pelo Contato 12.025.553,0 lealmente cubada a blegrelzan dada, em 
de Ade:atraio e pelo regulamento iam 9_2 .. Aos Vbe-Pred- 5.029.554 ações calados sem valor aorta Aci:JOIncunthe ft As-
avas rompale: a) StmervIdenar e Moderar az evidees  carme amada Geai • Nuga de preço de waslo doe artes. CAP. 111-0a 

- Ovas  da Sociedade: e In Prencar ougas elos que venham e ser em 	AdmInlaração: Ati._.2.0. Sociedade será administrada Gr urna Olm- 
pedrarias no narkensabs inana; LÀ: - Compete ao Dlealor Add. %d. composta de Ursa Predica. Dato VicaPreadeets Coseu. 
nballvo Financeiro: e) Supera:bom a pratico financeira da Sciciede 	evo e Diretores eleita oda prazo de 03 ame. podendo aer.reeleites. 

.de; b) SUperabnar • Maiglio da contabilidade fixe da Sociedade; 	E ordacc O andado da Obstada se estenderá Má e Irrecadum doa 
e e) Praia astros atos que latam o ter' rspechardos em remi- - seva mama 291-10A Paia Mota dos  eavkes d Engenhe..a 
lamento tramo: 5-41. • Cama ao Diretor da Panebnanich, Sblefará a cago dos ringonsáveis deadamenta legnIarlas IeneOrme 
moa o Controle: o) Carda./ e go:manhas ar canasta • a oca-t Los Regional, de Emalaia e:Arquitetura e que esarddia.• da- 
cralo dos Planos de Meara; b) Dearmiven Mana nhar Plena ao. execteirm facazaçáo sie traem os aram mareada carn 
de infommaada; c) Super/ter o opaba de cusba da sedede plena e total aukanomla. tart-Em faao de tapa de Dita Pra- 

	

. 	4 e d) Miar outros aia rpm venham a ser espedicedoe em rer- denb, a Assembléia Geai, cavacada knectleta :e ablatorfernenta 

	

' 	Warren% Interne: 5_51 - Carpete aa Cem de Recurvas HuMara: demo da Mb Ma% elegerá o substituta. crue exercera o mandato 
e) Bebeu e Implementar Oillare de mama amem de Socle- pelo temiam faltat ao tumido. a-Compete á Diabra a) 
dada; e b) beber abas ebe que venFmin a ser espadados em- "Emular a presente. Esbata e exercer. podara e atrbelaes que 
remernato inferna CS • Compbto ao DIreteede marating; e i Cle• 	e Lei Use cantem. no acara de ~auras o tundonerrento moam da 
senvolver o Implementar o Mano de Modeling da Sociedade; e b) 	Sociedade; b) Estabelecer. pallicnoeral de operaras da Sociedade 
Praticar outra ata que anilam cear e:pedi:mitos em realabenio 	indudve de adem cubadal e Inerceirm c) Infamar-se rabeai. 

. brommill-12. • tomada asa [Mem Executam e) Ccadenar • a- monto quinto 0$ diAisda da Sociedade; crt abam mutuam:a 
patim as alleades Mica da empresa; 5) CO011ialllf • etua no osedriao•obJunts deberateree toda: 'e) Regulamentar as ed. 
abam ambas de' Operreao, dos Diretores Comandais a da Dl- Marta adels..crlando.tm Moa namba. carpas e Lmera ara me-.  
rara Recionab se) Praticar outm Mos que sanam e sir tape,  teu adrakiror a SodedadMig Remetente a sociedade em Jaze cai 

' décadas erss fcbManatib ~O: LIZ <Canal! aos Dtrébres Co- .fora dele ji perante Maldades ...Reparada Federacks..Estaluab e 
metal,:.) Prospectar aportadades de negtei5; O) Supeivbaar n Mutua q; Dada= Maitacas •e'Paraeslatas. Empresai PebOrla 

' elaboraria de proposta corneralk ra Prega-aba. Mos que ve- 	Sociedades Ne EcOnCeas LOslá e %nanar g) Agsbar alas tais, otd-• 
asam n ser esPedMadal.e% reabra* tape §-9E -. ampare puem • Sagrado edorarmentadebalbler ala" Calaras P3 

	

- 	ode  Diretores Técnicas: •) Coordenes o dama:MN% doa armeeMa e lostrumentos Poraculme h) Podar aba de Comércio e de •. 
.43 arecuban; h) 5 ,-)-bloar IsqualMed• der sanbassprestados; thrbko: I) Compa e ama; auckem. constitui  Mia Mar re 
c) Coordena &de...troam-Eito de minta podam Ta :1) PralLear ou- duderlemente ledos e bas érterts ao gen% ft Comprar, vender e 
Creta -que venham a ser ciptedeadei isn retrasado lotem § Rédea Mais: I) -Oir gultraM. constatoa %Men Caramminal i•  
ICC - Compete ata Drama OpeatranishVg) Rimada peio plane- para dedeira de arblearnenle; m) Enthi ratar. man. Mostar che-

- drnento ariantsr,aa. Menta cconádordsi. addades operado, ques, cambiaIn'nelat prodsoldes, alddita e. MIM% 0-eadd 
nais do Sociedade a éntro•dag convem ete Ore:taça de sendas toada; e) Markmatai aras em Man ou em Inagalgoes. finam 
Po/ cala firmabg: ir, h) Falas Outros ata que amam e tal es-' celra o) Narrar pracaadords •33 Ne906....-e .54,1  judiejel P) Be- 

	

. 	adilmod% Cm regutarrato banal Alllt. .'Compele 1,65 Datam 
Reg-balda) Peader e crwidar Meada de desenat(tnato ca-
nse:dal da bradai ha sua rimai da 'abarcam b)Carldentr is. kg-

. • Abades lécnIcasida ~Medo na fedia e c) Piaba canarakm 
- qui ardiam a ser espedSzidda eneregulamerdaikedina. Are= - O 
:Mima Presidente será arbaltriaa em sues eusenclaCerrImpearen- 
. ias- ocalonele por Datis aro derterodo pa'Coniedi >dadas-

dro: ern caso be ocorravacinda de Uma proddate pna ama 
ceda a 'Assernbléla Gera:Para akar de ...eu abalitutd pelo UM% 
dm lenta Para o macere mandato, 541terts'Oudemais &Mores te 
substitutas maprocentenb. Art-1M - 13 Laureis floral terá tern-
lituldo da 3 Membros afeara e p %plata .odonL-urs crina com 
na %Ma estadeara per lel 431:1m - O lunzawneao:do'Clan- 
sebo Face-ocaierd ,n% 'exercidos Baias ensrque foebstelPdo e ' déo da Sociedade ParaGe 6‘091Pabric°''Fktdangs• Catildkiartk e iltu" • aos neodeberfeempeem c) Aetnage da coreadeçao da Coreu% 
pede: das oradas. Coa V Do EarcieloiSodal. AcL_Ilt - Eia:11.4bn; abales' anámáces e paradatals. entornas,Padare ou mic„. ca,50 reste 4,....a. ordooso do orddoo, dos oco., do odto, • 

Ido 1112700 

balear no Parra no Marcel% AM% AgMbi. Suma ar 
EG15807GA) Sualltave %ata. ou Mas Ot ou•ans sociedades; 
Cbattnar Duma Para representar a Sonledéde eis iAssenbialaS Go.' 
oitos clarosialas que Ogamaspallo Is Sociedades do cpre-Gralia, 
ai) CanvecarlAmSelablalfl ~MC Declarar dadalos Inamedla-
don §1 AlSocledede 441-se etrovdi da .eginetste 'de Dlaco- • 

.1•211,-OU.de  1 Diretor d'li Cpeoaredãr anditcrtia Oela %Mede 
cem 'podara emir:ma 'E obdintada 'a asskiatori da Dieta, Par-

' safa 'na Obos de que Ma as lama 'T. 	(-do GIM 
%Me are. ri Baga a embata beladete rica nalor ou 
Procurador nos elos Atte ImPortemtalEcdom de cimas, parra de-
Feldb eris ~abaria% da Sodedale: b).Repreekrealeda asai-
dade perante adis' cotantates Obram ou privada. c) .Rekezentn• 

arredei es dernonstrepter rearreeka do nadde %cid. qtro com- de economia' mIsta; leddilve oi deblea manam asma enatam; 
megneitrá e perlado doei de ladro a -I ck dezeharede cada ano, diblepasentridio da Eededede cota leneaga de Ldbakaibta OU 
-atas no ajeitem á. dama' da Asambléia. Ida= - Nast 	pando caro podara G:n.3M e antena premas:bem amo • 

, 	-qualquer parabaga, cedo alteada ai veibas pai Sathrfaalotele .• ougara( mo:orlai a credeadmardo•de pasma pois osadar! 
erfeall2j15 flaltibba arievadosa 11) Cora:~ de Proas% di 	mendonada ropresenta00:M.113A Dieloda radmeri senxe ala 
podo .6 661.. AL= - Do luder Na% aparbinielice vertas dee • lar camada por um dal Diabra Inalam de aia mino a 

•' • pada '5 •441000 de Rasem lerpt ia bus. ia prelemd 1% ' oeoiar2v ala N. aro-de °Ata. das Reunbes da bireoarla". As da-
:(ca" Plif cala) do kedu~nté *agir 2214 (Me par anta) do aeragla mão Muda Pre ~Me de aalah aa-lr"Oa 

CEOU,.  •CCIadl Rasem de abnitraça tetnalétaa para • qual á Mentes dce CbatoremeMo.ltradte polo Mama% Geral que os 
datará .ab 10% (dez por cento) do luso aula como objetivo da elepet CAP. ibla Cansam Moi: at_LY4EGorrsither Flmat soa 
mime Pernementerrenta Compiderel bom e mobresse denlinco os • • conatuf do do 3 suplente, . nelontrz ()noa, coro fundas ertabk 
equipamentos e btorsaa da Emmen% 21) FlêSeVa de masa. 1666 par ml. 5 ENIF-0-0  Lamizeramato fm Cansem% ébad oldeak 
asseptanderecums pao'llnendar Clairaçae5 aldeia de papal- Nal exerdcb• =da em que for Macio a peado doa abatas. 
Soa e Man% bdusinepre melo da subsolo% de amenos da ca- CAP. VCia Assembleia. Ati_Itta Assernbléb Geral reunireaa re-
ptai ou criação de novos empomba:asa resmas matas nás dlnatarnentec nce quatro primata meses apta a arrama do eras- 

- Faros (II) e (IS) desbart. ledo cano asite e Me do cada coa% 	calo tocai interior, e. canortberiaments sempre que as Inierems 
Arlit - Aos acionista • meguradm readimento em cada mo miais edgain. Art__52-A %zimbra Gerai má ~Ida psb 01-
Mo 441, de atando Mala e carbsiddo.correepandente • 25% relor Presidente, que pedra ~adagas abala para Anue* a di-
(vite e -doa por cedo) da boro grade corno definido na LeL Ad_ . rega das abam e mata • mesa. escolhendo um Sedaria. 
2CC 7  Aos admInbtradom da seldedede pata ger cubada parta- CAP. W-DGEnerciclo Soda,. rteL45C-Elaboradas as denbramera 
pada dos resultadas em valor mamata a tios atino dos lumes, " fnancelms do azerddo add. qtra te encerrará • lide riezernbo de 
adiando-a esse valer tio lotai da sua vernmerado anui: Cap. VI. cada arortivii. raia se regisbateedelfilaga ta Acra 

ispara. Goras. 5/122. - O Direta Presidente o as denude 	proposta da DIrelarbs aleila a ame0a rt A  mver41. ft 
Men, a critério do Caneta de Adobar." tern acaro os rnerb Antes de quelques peralpealo acra atacadas verbal Sagui-Sias-
tas da Comas, %cid mie emassados em ate canga, medem Inflo de eartais delubas amada 11-Conalle14 de Pomba 
te miam d• lera lavrado em Caro própria Ai= - A sacieciade de impas de Rene AcLinDo bem atqita repartereada verta 
easuli em Mata,  por casos pealos eis lei comando á As- destinadas á cminuldia de I) mares Mal • que ee prelevará 5% 
rembléla Geral Manear o modo d• MAIO% o doge a liquidara ' do boo %Mo eia aliste 20% cb Capeai meia reseva de 041:- 

o Canelo 0.41 que bambará durante o pedalo da liqtridaalo. • Meias bondada para • qual se desfará da 10%4 lacre Nabo 
com MIJEM da marres-se ce eralamenta da Catem permarkenr 

123/145 temente campalNels core a MOR= dentitica II» lanan de carkl- 

	

- ' 	 elo, assegurando remonta parafinada aplicações nabal, de Ca- 

	

CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA SOA 	 MIM Ilso e circulante Indusins por aio de soa:~ de aumentos 
'CUPI DO MF EP 42464.4/9/0001-6145RE II' 22100022193 	• de Capita ou abao de novos em 	sMcsnioa. As =leal] pie- 

ATA DA AGE: I - Date  11 	1 I d A 	Wh.  27117J2011 ás Netas me Mai (0) e (M) desta a teto corno Mie o valor do 
11hs, na arle da &alteia Mede na Rue Bales da Gata. 106- Capara acelet 60.-112•Ace Mata é gasearia e Mahar.% 
partes Sio Cale" KARI: 11-M-n Data  O SC Metro Rbeins eis creibeko, en ceda marido social, de ~dento Mime obrl-
Vlegas Fito. ema Prestara, a o Sz boa Carla de Manha V% gata% carresandenta o 25% do lucro avido corro defini% na Lei. 
pee, ametertado ee abaeta 	 okpe666. pubb CAP. 61-D. Uquidaam Art-Ife-A as enema em Nada" ara 
caças de Edil*. de Convoczak natforrne do Aja, 124, 5 C, da Lel casta lega, campeado Mamais COM estabelecer a asada de 
tIA04/76; afama Ralado das Montan com callo a votan/ • auldadio, age e Midenb • o Commai na* que dervrà 04-

. Nara ta Asee~  Esearanára VI-Damobbt_lazadan doa durante o podada da Nublada CAIS VoiSamesloSes Gm 
ttecAlltagénds_de-Ware Sol amorado o aumento do Capta ao tas. ALL2Z-0 abra% prodeletárlo de ações orzedebe que desdre 
*Ida Sodadade beta CaplIatiaclio pardal da Resma da Alue- venda-Ias, tardalksb OU do riva4er ama acanbize a brecara rio 
nana TecnOlOga e da Resma de Expensa. e e oceseganie 0 alo ou Mn pele, derma entes, colensarkes ão, danas ~anos 
ternao do Art 57 de Estatuto Seda que passa a vigora com • ao- do etahal ordbádas) que Mo deferende para  erkadaba  te  balar 
pante maçam 'Ari b: 0.0spital Social é do RS 12.020:833,0.4- ça das que .pesalrent. Ceio 6 PM de 20  cle corada do te- 

- toada'a cbtainto e bardado divichle em 6.025.004 nalés oidl- calmem da dela, es deitaIs edcnbbs mardesim sus Meça 
narbs gani vabr arribar; b) Fal emunda e coreoldação o publ. de nib mama vela dna de Fteeiênda cra debiall da  ae 'moa-
coça da Earlia Social di Se:dedada VikEargasnuma Mela mais federem abra • oferta metida e abasta proprietário ida optes 
havendo ase tratado. Id amuada • resma, e lavrada e presente poderá delas asai ara della! • termas mas dertre ulb  den-
ota quê Ida e aprovada par ledos 'as alma. da Sociedade pae• to de st:metal-as mas expirado optara de 30 dias acima referido 
sentes ás Anseentala. loi por estes assinada RJ, 27/1207011. Mala ta a pana de. na o fazendo. kat Obrigada a o1erear nomente 
Elbarblamableap Predderde da man,  lahl fadai de ?Lama as mas em apreço era demais Malas. 
arab - secretaria. mimai= MAVP mama  .22015m 

' Oen-RA- Maracc_Straalsim MasaanAtaro_Steins_ElustWaM 	 a uma 

. Mo soca edma Morbos- Rio de >MIN. 02/02/2012 Marca Wek• 
trole% Presidente do Centelho de Admtatado. (0.21)12/2012) • 

me umbu • 
" 	' 

cum0A MEDICA ORA. 0415244G Ni. Duma EINEu AIE ' • 
. 	. 	". EM coNiSTrrurcAo 	

. 

&Mo-. CAREORs0 DO Oricio-LLIDERtAtEND2 PAROCULAR DE 
CONSTITUIÇÃO DA GilitiCA-MED/CA DRA. CIUSTIANE M. COUTO. 
SEDE NA RUA GORDURAS; 104: OUITANDINHA PE1ROPOUS4U: 
'25550.200; "OBJETO SOCIAL • SEFOAÇOS MÉDICOS ASIBULATO-
RINS, CLINICA MEDICA E.TERAPIA INTENSIVA; CAPITAL SOCIAL' 

-RI 01200copRA.20 INDETERAIMOORTULAR GRISTLANE 5. 
COUTO. 

Peic3prés. 31101/2012 .. 

OÁSIS CLUBE RIO DE JANDRO 
CNPJ o 30.417.14810011-35 

COMUNICADO: O Canse% Direta do 054 Clube Rio de Janeiro, 
comuna es quadro social que %aia eia aia O resobtio na reimbo 
do do 02/01/2012 deadameMe matado á keer 29 e 29 vasa do 
Ihro 2, resolve careza o Talo de Secie Prtalearle Numera* No-

' va, obedecendo no Mino rio Artigo 39, Capeta 5° do cosas-Es-
nabos em viga cama rebdonacke ebabe Nome . Hum. Nova 
Aba abati - 315; Manda Miar da Veta - 314: Ana Pauta do Ro-
das Rapas • 24% Carlos Abasto Ganes Ferrara -1095; Caiba M-
arte R. de Sem Viam - 957; Caia Nada Gama - 133: Eduardo 
Fernanda Berram - 209: bico Falario Soarei - lahlt Feta TO-
dola Massena - 225: Fdpe Mareara Rolado -210; Fernanda de 
Barros Pazsardl - 858: betam LInbalm 4 Sai .113; Men da 05. 
vdrir Coei% -131: boaS Pede* de Camba Filho - 292 JIM UM 
flemeiz de Meto - 281; José Varde Alvez Mordni - 159; Lutr-Fer-
salda [Maca - 39; LM 04% Lerda - Illesarceiro 146616 Ilc. 
tenger Vlanne 854. Morcela dos Senta - 611: Medo Porto de An-
drade -335; Maria Cabia do Gervelha - Marta Cama, Buem 
Catita - 1115% Matiro3adre alto-lá,. 162 Rateio de Holland; C-
Ramada - 101; kaphaol Carde Cepa • 707; Renal Sana CO•1110 
de Sais. - 306; RaPorb Matiflood de S. Filio-- 103 Será% Fiando 
Madrid% - 232. tern da Sentar • Presidem do conselho Oiro'  

AUDITORIA ALISIENTAL 	• 

UTC ENGENrIARIA ROA- torria talco que.enapou e, Irsaluto Es- 	' 
'dual rici ~Mn% - (MEÃ; em 1E012012. ?aluado 	.AutIllarta 
Ambiental de ano de 2011 referente ás nakiedea de febra* e 
aramem dg oanspononter moduladas para Fiatstemsa et- ebdre, 	• 
oan operaao poriukia -de ao pata° e brama que esta gstarg 
ramblo para ansultaci Rua Manará& Paeder,•273/275 - Bar- • 
retomo municIplo.k. Nana nearykke L10'24.01.2012 • 24.11E011, 
so berba. das 0803 Os 1503 horni'Intboric ainda; que-.o referido 	• 
detidotambém •eslare aponta are ccataa• no adelece.Ão 

11145A.-no  Rua Foracas,Teb• ria 121, agnado da 0'30 ia 15E0 ' 
tom. 	• 	• 	 • 	.. • . ." 	" . 	*. 

120/42 • 
• 

	

' 	. 	• " 	• 
Camara 	broaasseÃ Ecológicos 'e Sustentfals Sa, • 	• 

CNPJA.F 1266.059/000-1-72 • MIRE If 33.3.072_9531-2 ' 
. 	EdliatasConvocalo • Ailsembili Geral Earaordlrolda 

Man orr Sm ~ratas deLb sochadade a'rekaos.• maca em 
Anatam GerkEskaorcadatt a em.nuazadis em 15/2/12. és 141a, 
li cada Dedal. a RuiMara% de EM VIM% GO, M. Riam Pio da • 
Jenelaall, para delberarem crebra a acrted Ordem deDb; alai-

. braça do•Artr ls do caba soai. :face: allermlloail mai gociat• 
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NARREM COMPANHIA FINANCEIROS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 
C5IEJ: 03.144.817/000421 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas, as dem:lotações coniabeis da Harbln Companhia Securitizadora de Créditos Mnanc aos relativas ao exercido findo em 31 de dezembro de 2010. 
Rio de Janeiro. 30 de março de 2011 	 A Administração 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Em biltres de Reais) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO' EXERCICIO5 MEDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Em milhares de Reais) ATIVO 	 2010 	2009 

Circulante 	 - 
Disponibitiedes 	 - 
Títulos e Vai. Mobiliados 	 581 	540 

Colas de Fundos de Investimentos 	 ; 	RN 	840 
Créditos Seouritlzados 	 1.086 	1.1E 
Diversos 	 1.0B5 	1.196 

Outros Créditos 	 1.935 	1.793 
Crédilos Tdbuládos 	 1.752 	1.708 
Opções por Incentivos Fiscais 	 25 	25 
Diversos 	 155 	60 

Total do Circulante 	 3.602 	1529 
Não Circulante 
Realqivel a Longa Prazo 

Depósitos Judiciais 	 457  2.5, 
Total do Não Circulante 	 _52à 	.,= 
Total do Ativo 	 4.1213 	4.286 

PASSIVO 	 2510 
CirculaMe 
Outras Obrigações 

Fiscais e Previdendarias 
Diversas 

Total do Circulante 
Patdmõnio Líquido 
Capital 	 4.290 

Capliat Social 	 4.295 
Reserva de Lucros 

Rescrita Legal 
Reserva Estatutária 

Lucros/Prejuízo. Acumulados 	 (no) 
Prejuízo Acumulado 	 a 

Total do Património liquido 	 4.a72.4_,LT 

Total do Faceiro 	 Ata 

2050 

10 	8 
46 	41  
56 	__22 

4.295 
4.296 

- 	- 
- 	- 

- 
(59) 

i.4 )  

2010 	2009 
Remitas Operacionais 	 147 	167 
Recaias Financeiras 	 147 	157 
Outras Receitas Operacionais 	 - 
Despesas Operacionais 	 (312) 	(349) 
Despesas TribUládas 	 - 
Despesas Administrativas 	 (312) 	1349) 
Resultado Operacional 	 S.5  
Prov. Mima Renda e Cot Social 	 - 
Lucro (Prejuízo) do Exercicio 	 (165) 	(182) 
OUaritidade de Ações 	 4.297.079 4.297.079 
Lucro por Ação 	 (0,04) 	1504) 

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA' EXERCICIOS FINDOS 
FM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 (Em Milhares de Reais) 

4286 OPeracoes 	 2011) 	2009 
Lucro Liquido do Período 	 (165) 	(182) 
Lucro Liquido Aiuslada 	 (165) 	182) 
G tição (Aumento) de Contas do AlNo 'ELI) 	9 

Emprésilmos • Contrato de Mito 	 109 	28B 
opposilos  Judicia 	 (59) 	(161) 
Impostos a Compensar 	 (44) 	(70) 
Outros CrédIl 	 (Sn 	(301 

Aumento (Redução) de Conlas do Passivo 	 7 	12 
imo st 	Taxas e COntribU(çõea a Recolher 	 1 	5 
Outras Conlas a Pagar 	 6 

(a) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 	"(259) 	(16-77) 
(A) Rimo de Caixa das Atividades de Invesdmentos 	- 
(4) Fluxo de Caixa das Atividade, de Financiamentos 	- 
Movimentação do Rum de Caixa 	 (259) 	(161) 
(4) Disponibilidades no Inicio do Exercício 	 040 	1.CS 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇOES DO PATRIMONIO LIQUIDO. EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE2010 02009 
(Ern tilar s de Reais) 	 • 

Reservado Lucros 	 Lucros os 
os 	Total Capital Social 	Reserva 	1 	Reserva Estatutária 	Total 	Rreluiros Acumula 

Seletos em 31 de Dezembro de 20013 	 4.296 	 El 	 62 	123 	 - 	£222 Resultado do Exercricio 	 1 
Competação da Prejuízos 	 (61) 	 (62) 	JI22) 

821 	(182) 
23 	- Saldos em 31 de Dezembro de 2009 	 4.299 	 - 	- Sal 	4.237 
52) 	102 Mutações no Periodo 	 - 	 61) 	 62rija) 

Saldos em 31 de Dezembro de 2009 	 4296 	 - 	- 59) 	4237 
Remia*, do Exercido 	 - 	 - 	- 	 ( 
ComPansação de Preitos 	 - 	 - 	- 

6E) 	1M) 
- 	- 

Saldos em 31 de Dezembro de 2010 	 4,296 	 - 	- 	 (165) 	4.672 
Mutações no Período 	 - 	- 	 106 	165 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS (Ern rnitharas de maré) (o) Dispontlicbdes no Final do Exercido 	 581 	840 
1. Objeto Social:Asociedade Iam par objelo social a aquishRie de créditos 
odiando. 	da 	°perfaçam 	praticadas 	por 	bancos 	múltiplos, 	bancos 
comerciais, bancos de Investimento, soõedadas de crédito, financiamenlo 
a 	inVestimentO, 	sociedades 	de 	crédito 	imob(ário, 	companhias 
hipotecárias, associações de poupança e empréstimo e pala Caixa 
Económica Federal. 2 Sumário das Prindpais Práticas Contada As 
práticas contabsis mais relevantes adotadas peta sociedade são as 
seguintes: (i) O regime de apuração do resultado é o de compelancia: 
(b) Os saldos realizáveis e exigíveis, com vencimenlo em ali 12 meses, 

(o) Os ativos e passivos, são demonstrados pelos valores de realização e 
exigibilidade, resoeclivarnenle, e contemplam as variações monelarias OU 
mrribials, bem como es rendimentos e encaroces auferidos ou Incorridos 
afê a data do balanço, reconhecidos ern base pro rata dia. Guando 

cremada ou provável de realização. 2. Capital Social: Em 31 da dezembro 
de 2010 e 2099, o capital da Sociedade, lotairneme substiito e 

Diretores 	 I 

apírásreb são constituídas provisões para recluçãO dos ativos OS valor de  

i 	.. 
Luis António Lassa 

Raimundo Gomes Viana 

Contador 	 . 
integrafizado, pardalmante 	 era 	represenbdo 	por 1.432250 apões 

owinadas e 2.864219 ações preferenciais. Iodas nominativas e sem mlor 
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DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ATAS, CERTIDÕES E 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Associações, Sociedades e Firmas 

CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA 5/A 
CNPJ DO MF N• 42464.479/00131.67 FURE E' 333000291393 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: I - Datairiam_e_Lacal 
da:Assembléia: 14/04(011. ás 11:005 na sede da Sociedade situada 
na Rua Eudides da Cunha oro  108 - parte, São Cristóvão, RJ(RJ: II - 
»Isca Modo • O Sr. Mauro Ribeiro Vegas Filho, corna Presidente, e 
o Sn João Carlos de Noronha Vingas, secretariando os trabalhos; III • 
Consiormirt: Por cartas dirigidas a lodos os acionistas; IV - Ci=um: 

Totalidade dos acionistas com direito a voto; V - Naberieza_t_Assat 
biela: Ordinária; VI 	 T moto oo Ó maneio de V  
los: a) Apem lerem sido examinadas, foram aprovadas, sem ressalvas, 
as Demonstrações Financeiras, e os demais Documentos da Adminis. 
fração. referentes ao exercito social encerrado em 31/12/2010, como 

nitradas e publicadas hoje, dia 14/042011, no jornal Monllor Mer. 
e no Diário DEdal desle Estado. Foram arquivados na Soda-

-vde os exemplares dm jornais onde constam as Demonstrações R-
nenceiras; b) Foi deliberada a distribuição de dividendos aos acionis-
tas no valor RS 643.57E1,77 (seiscentos e quarenla e bis ml, qui-
nbentos e selenta e oilo reais, e selenla e sere centavos); c) O saldo 
do lucro liquido apurado e não distribuldo a dto de dividendos lerá a 
seguinte destinarão: R5503.869,52 (quinhentos e três mil, oitocentos e 
sessenta e nove reais, e cinqbenla e dois centavos) foram destinados 
O reserva legal, RS1.007.739,04 (um milhão, sele mi, setecentos e 
Nela e nove reais, e qualro centros) foram destinados para e re-
serva estatutária de atualização tecnológica, R57.922.203,10 (sele mi-
lhões, novecentos e vinte e dois dl, duzentos e trés reais, e dez ren-
ovos) foram destinados à reserva estatutária de expansão: VII - Eov 

c=lo: Nada mais havendo a ser tratado, fol encen-ada a reunião 
e arreda a presente ala que, fida e aprovada por Iodas os acionistas 
da Sociedade presentes à Assembléia, foi por estes assinada. RJ, 
14(04/2011. MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO - Presidente da Mesa, 
JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS - Secretário. ACIONISTAS: 
M.M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, MARCELO 
SILVA NETO. MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO, ALAIN YVES FRAN-
CO/5 DAVID, JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS, WALMOR JO-
SE PRUDENCIO, ARIOVALDO DOS SANTOS, ANTONIO COSME IA. 

I DELE, FERNANDO JARDIM MENTONE, JOÃO ALFREDO 
NORONHA VIEGAS. CONVOCAÇÃO: São convidados os senhores 
acionistas para a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 
141042011, às 11:00h, na sede da Sociedade, situada na Rua Eudi-
des da Cunha n• 106 . parte, São Crislavão, RJ/RJ, para a seguinte 
ordem do dia: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Aprovação das 
Demonstrações Financeiras, e dos demais Documentos da Adminis-
tração, referentes ao exerctio social encerrado em 31/12/2010; b) 
Delliera0o quanlo à distribuição de dividendos. RJ, 25/032011. 
MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO - Diretor Presidente. RECEBIMEN. 

SUMÁRIO 

Atas, Certidões e Demonstra;Bes 
Associações, Sociedades e Firmas 	 1 

Avisos, Editais e Termos 
Associaçães, Sociedades e FinnaS 	 52 

TO DE CONVOCAÇÃO: Recebemos, em 25/0312011, a carta convo-
cação, para a Assembléia Geral Ordinária da CONTEMAT ENGENHA-
RIA E GEOTECNIA SÃ., a ser realizada no erra 14/042011 as 11:00h, 
na sede da sociedade, escada na Rua Eudides da Cunha M 106 - 
parte, São Cristóvão. RJ/RJ. RI, 25/03/2311. ACIONISTAS: M.RM 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A MARCELO SILVA NE 
TO, MAURO RIBEIRO VIEGAS MLHO. ALAIN YVES FRANÇOIS DA-
VID, JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS. WALMCE JOSÉ FRU. 
DEMO°, ARIOVALDO DOS SANTOS, ANTONIO COSME Raiam 
DEU& FERNANDO JARDIM MENTONE, JOÃO ALFREDO NORO-
NHA VIEGAS. Jucerja n• 03002174065 em 28/04/2311 - Vaiaria G. M. 
Serra - Secretária Geral. 

1d: 1123327 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A_ 
CNPJIMF n• 13.146.640101301.211 WIRE n• 3330006631-4 

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E SETRACEDINA• 
RIA: 1 - liAta hora o 1 1 d.,- As mim a: 14/04/2011, às 15:000, 
na sede da Sociedade, situada na Rua acides da Cunha n• 105 
São Ciitivão, RJ/RJ; II .1.5eaq_Dko_teet O Sr M 	Ribeiro 'Negas 
Filho, como Presidente, e o Sr. João Carlos de Noronha alegas. se-
cretariando os trabalhos: III - Entruaçairz Por casta dirigida a todos 
os acionistas; IV - nuns Totalidade dos acionistas com direito a 
MO: V - Nalivvvs da Amonthialoi Ordintria; LI - P•IlberoM., 
cindo- min re 	ioda do Vrene: a) Após lerem sido eXaminadas, 
foram aprovadas, sem reservas, as Demonstrações Snanceleas, e os 
demat Documentas da Administração, referentes ao exercido social 
encerradb em 31/1212010, como cerlamdas e publicadas hoje, dia 
14/04/2011, no jornal Monter Merrantli e no Nado Oficial desie Es. 
lado. Foram arquivadas na sede da Sociedade os exemptares dos jor-
nais onde constam as rereddas Demonstrações Financeiras: b) Foi 
delroerada a não distobulção de dividendos; c) Foi deliberado que O 
lucro liquido apurado terá a seguinte destina0o: RS965.25434 (n 
vecanlos e sessenla e oilo mi. duzentas e sessenta e um reais, e 
trinta e quatro canavial foram destinados É reserva legal. 
R12_780271.03 (dois milhões, setecentos e ollenta mi, duzentos e 
setenta e um reais, e rés centavos) foram destinados para e reserva 
de lucros a realizar. RS1.936.522,38 (um milhão, novecentos e Mola e 
seis mi, quinhenlos e vinte e dois reais, e oitenta e oito centavos) 
Coram destinados a reserva esialultia de atualização tecnológica, e 
0013.680.173.57 (treze milhões, seiscentos e piaria mi, cento e se-
tenta e três reais, e cinqUenta e sete centavos) foram destinados para 
a reserva estatutária de expansão; VII - Norma da A ss 	hl" ' E - 
Iraordinária; VIII - Derh ça T nyvir GP ir 	teria/rui  

a) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um man-
dato de Vãs anos, lendo cole hido no dia 02/05/2011 e término no 
dia 02/05/21114. O Sr. Mauro Ribeiro Viegas, brasileiro, casada, ar-
quiteto, C.I. n' 4.208-D eXpedida pai CREMR-1, e C1C n' 
003.055857-91, domiciliado na Rua acides da Cunha n' 106. São 
Cristóvão, RJ/RJ, foi recriei° para o cargo de Presidente de Honra do 
Consetho de Administração: o Sr. Mauro Ribeiro Viegas Filho, bra-
sileiro, casado, economista, Ct. n' 2173779 expedida pelo IFFYRJ. e 
CIO n' 216,6513.017.34, domiciliado na Rua Eudides da Cunha n' 
105. São Ladeai°. RJ/RJ. foi reeleito para o cargo de Presidente do 
Conselho de Administra*: O Sr. Reitor José Prudência brasilei-
ro, casado, arquiteto. C.L n' 7840-D expedida peio CRENRJ, e CIC 
n' 003.057.07747, domiciliado na Rua Bulidas da Cunha n' 106. 
Sã C " tóvão, RJ/RJ, fo1 reeleito para o cargo de conselheiro: a Sr. 
Marcelo Silva Neto, brasileiro, casado, engenheira eive, C.I. n• 
1.851.541 expedida peio IFP/RJ, e CPRMF n• 052.254 687-49, domi-
ciliado na Rua Eucãdes da Cunha e' IDO, São Cdslóvão, RJ/RJ, foi 
reeleito para o cargo de Conselheiro; o Sr. Alain Yves François Da. 
vid: naturalizado brasileiro, casado, engenheiro dali, Cl. n M-172.586 
expedida pelo SSP-MG. e CPF/MF n' 236.5658154)0, domiciiado na 
Rua Eudides da Cunha n' 106, São Cristóvão, RJ/RJ, rol reeleito pa-
ra a cargo de Conselheiro: e o Sr. José Francisco Gouvea Vieira, 
brasileiro, casado, advogado, Cl. n 21.284 emitida pela OAS/R.I. e 
CPF/MF E 011.531.10748, domiciliado na Rua Fonseca Teles rC 40, 
São Distarão, RJ(RJ, foi reeleito para o migo de Conselheiro. A re-
muneração Mensal global dos membros do Coruelho de Administra. 
ção sarà de até RS 100.000,00 (cem mi reais); VII - Encerramento: 
Nada rrtals havendo a ser tratado, rol encerrada a reunião e lavrada a 
presente ata, que ida e aprovada por Iodos os acionistas da Socie-
dade gestões às Assembléias, rol por estes assinada. RJ, 
14/042011. MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO - Presidente da Mesa, 
JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS Secretário, ACIONISTAS: 
M.R.V. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SÃ., MARCELO 
SILVA NETO, MAURO RIBEIRO VEGAS FILHO, WALMOR JOSÉ 
PRUDENCIO, JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS, ALAIN YVES 
FRANÇOIS DAVID, FERNANDO JARDIM MENTONE, JOÃO ALFRE-
DO NORONHA VIEGAS, ARIOVALDO DOS SANTOS, ANTONIO 
COSMO IAZZETTI O RUA, JOSÉ FRANCISCO GOUVF-A VIEIRA. 
CONVOCAÇÃO: São convidados os senhores acionistas para as 
AGO E AGE a serem reatadas no próximo dia 14/04/2011, As 15:00 
horas, na sede da Sociedade, situada na Rua Eudides da cunha, 
105, São Cristóvão. RJ/RJ, para a seguinte Ordem do dia: AGO E 
AGE: a) Aprovação das Demonstraçães Financeiras, e os demais Do-
alimentos da Administração, re(erenles ao exercício social encerrado 
em 31/12/2010: h) DefiberaGt quanto É distribuição de dividendos: c) 
Eleição dos membros do Conselho de Administração para Emanas-
dolo de 3 anos. RI, 25/03/2011, MAURO RIBEIRO VEGAS FILHO' 
Presidente do Conselho de Administração. RECEBIMENTO DA CON• 
VOCAÇÃO; Recebemos, em 25(03/2011. e carta convocação para as 
ARO e AGE da CONDREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SÃ, 
a serem reatadas no dia 14E4/2011, ás 15:00h, na sede da Socie-
dade, situada na Rua EUdides da Cunha, 105, SSD CriSlóvãO, RJ/RJ. 
RJ, 25/032011. M.RV, EMPREENDIMENTO E PARTOPAGÓES DA, 
MARCELO SILVA NETO, MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO, MAL. 
MOR JOSE PRUDENCIO, JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS, 
ALAIN YVF_S FRANÇOE DAVID, FERNANDO JARDIM MENTONE. 
JOÃO ALFREDO NORONHA VIEGAS, ARIOVALDD DOS SANTOS, 
ANTONIO COSME IAZZET11 FOLIA, JOSÉ FRANCISCO GOUVEA 
VIEIRA. Amada n• 00002174877 em 28/04/2011 - Valéria G. M. Serra 
- SecreLáda Geral. 

Ie. 112.13Sli 
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Jandle. 04 de leserelne de 20II.Au750io MOIA. de Abneda Pie. 
*dar Glacie Cavalem/ Saio Mude.. Semeia*, 

et toare • 
CEMP S.A - BALCÃO OSGA/IMMO DE ATIVOS E DERIVA-Eros 

CNPJ n 03.150.105,13001411 • HIRE 2.1.300.225.101 
ATA DE REMI-Mo DO CONSELHO DE AOLIMISTRAÇAo 
03/M3011, Realhadi em 21 do março de 2011. Fusa 29 de março 
de 2011, ás 0903 heem ardam o Cena?* da ~ração da 
CRT* SA BALCÃO ORGANMADO DE AMOS E DERIVA-111os, sob e %deidade do 51. Ed... da Sim Rum" meada pelo St. 
Liz Emundo Vendramid ReurY. na oltmedede de dea&Ma. ta • 
profana doe Sm. Edgs da Sim Rama, Mar* Dera Escobad 
Unem Robe* de Jesus Pads, Mama /Moa &dano, Gemem 
Zuno,,,,, Maura. Pedro Poda Mio Neea, Rebatia Pena da 
Coda Mar Ra* Rent* Jansen Fesnalra, Rebarbai.. Grade • Re-
ad Tett gemera. Comecei]. Convemoio Idt• ror melo *015-
.o na forma pedala no parágrafo quedo, do Moo 25, de Edeato 
sedai de Campana, Pee tareldade de eras dm presentes ld au-
torizada e Iteres deis Me em !orna de suado As ~bermaro 

aproadu par unanknidado de suem dos M.a, ca baia 
noa decurnena de siou* (Aracu) na estio enshadca ia seda 
dar 	O' GolazattIta.LIs: Pauta I. Abertura e Introdução 2, 
Dementam!. Ebanceher e. Arredar • deitar acta as dm 
ormsnaap5. Oranceues do trelefela coei Indo me 31/12/10 e mi-
arem eneambhmerenlo pare *abem* da AGO; k Arredo e de-
ntear sobre e pana da dialdbuliào doa nanados do exercido 
social Irda ern 31112/10 e rancei.° encurlrimmento pena dei-ben-
ção da AGO. 3. Audllerle e Controle+ botemos: o Medar o de-
ntear sito o Plano Amai de Aueloia bera da ~Me de no. 
Odes GSM b. Apiedar e *bento mire Relatada de Carda M-
iemos e Rh:coa Operedertals do sernestr• thtla em 3012/10. 4. Au-
borregai*: e. Amada' e defberau sobe o Retal* de MAIS. 
da Gral. de Autorregação de *moeda dado em 31/12/10, eus. 
Lado pela RPM* b. Adrede/ e deite. zebre o Plano de AdAdreas 
de DIrelerla *Autorregulação para e arredo de 2011: c. Aireciar e 
delambe zebre o Ormardo da Obeba de Auteneguted* Pa. o 
iteentido de 2011. 5. Esclarecimento. min 03 Audher. Indere* 
dem. da Cempanida (KPRIGI: 5. Reeemendmdes do Gond* de 
Remteler1C11.: a. Apreder e deiberar adbea • Pmpesta de limiled de 
Retratada, da Aderira-Me pára o exerddo social de 2011 e a-
pedre encaminhamento Pue delbarria de AGMb Alard. • da-
Fberw sobre os alletacte• ora Plano de OPSe de Ca." d. A.3",  amada na AGE de 29)12/10 ?Mane 2010 Min o empam e* 
caninhamenlo pane ~ção da AGE: c Apiedar • delibero abre 
e Quedo Pregara de Ourem d• 12.8e• "mame min T...-
eeMedaine de Comité de Geando. a. Apreciar e deitar sobre e 
Orçamento da Canana raios arrede social de 2011 (Propeala 
Orçamentária .2011), n. Convocação de Amemblela Geral Ordlni• 

e e Enmonnelda (21104/11). n. Malobtaa a urros asam  Bdas_A 
ASCII Piestação do mas da Adminlenação e Demomageet 
nanaras Malhas ao exercido mal Indo em 31/12/10: e. Dell.* 
sebo • desenação do lume Gardo do ardeu lide enteada e. 
31212/2310. Il. Reposta de Rernunailo Polui da Aderis-M*10 
para a exercido tad& de 3011. h. Mated0.31.221-2ifittelltlai~ L 
Antrar,5. no Plano de Opção do Cara de AO. •Pram* na 
AGE de 29212210 ?Plano 2010 GR.1, 0. OulTos Assustem. e. Apre. 
obr e seroar • ornmono d. eneraideseicadea no Solubonento 
e Normas ta Companhia: Ildincraça.: 1. Memora a treirodu0o; 
O Sr. Edgar Ramos /eu pera os demole censeMekee a -a da teu,  
ran ta o lema • ser elscurádo e ler cana bera Cadmia. s. De. 
reenttraçdea rinenee* e. Arredar • *Iberas sobe es dermos. 
baçoes lineneekes do excedo sedai indo em 3102210 e reSpeedvo 
encenishemenle pare Caba-ião de AGO. h. ~tubo e delberar ao. 
Mc • P.Posla de dIshboimla dm ;evitadas do exercido cedei *do 
em 31E2110 e remetem encaminhamento para deliberação et, AGO. 
O Se Prendem Cedes Gome0 apresentou eco Gandhebers as De. 
oconstrap5es Flnameree de Garrana Malas no exercIrJo "dal 
todo en 31 de dezembro de 2010. es mala leram ~ledes pela 
ICPMG Mame, Indoperdenies. Aproemo4 também e remoa de 
destilam/o dos aunada do eemddo eadal *do em 31 de derem' 
tio do 2010. Do Cating000 debateram dobre o ante e, aa 
optaram ee dammeraMes fnenceins retalteas a* meada aerdat 
indo de 31 ee dezembro de 2010. ia prepara de adagio doa 
testadas do cear* rindo em 31112/10, para aparem* em AGO. 
3. Auditoria e Coitas *emes: e, Apeclar • denberee sobe o 
Plano Anual de ~oda lama da L.da* de arara GR V: b. 
*Podar e deberar sebo NOWA° de Cafeles internos . Neta 
Operado:nes do semestre Indo em 31/12/10. Os Cemelbehot ore-
minam o Plano Anue/ de AuMerla ama da unidade de negados 
CRU, sue esbateu e eblvldedo e amaram o mesma eern 
ver Os Consabehre ~Iara o Rdard* de Cotas trotamos e 
Riscos Operacknale de censure *da em 31/121200& e nava/are 
as nabal.= realizado* 4. Auterregolml. a. Apodar • derberox 
obre o Relutada de ~Medes da Data do laorepolaella do 

mento Indo em 31/12/10, eudlecto peio KPMG; is Apiedar e de-
liberar 'obre o Plano de Affiktedes da larelcela de AtilenMplaTio pa-
re o amolde de 2011: c. Nadar e detberer sobe o arpoo,* da 
Decrete de Autinetiaçáo para o nereide de 2111. MS eadoltade 
noa Cometeras e Reabdo das ~dada da Elleeled• de Aulorne. 
goiação e Plano de ANIdedes e e meada de Orçantenln moa o 
exercido de 2011. Os Corneteiros anahmarn o Relata* das ArM. 
*der e Pane da Melada e o °ama' o ama. Me real. 
vas. 5. Eselaretimerdea tomai Abaete. Independentes da Com,  
pada NEMO): Can:mearam a raia, os Sie..Uban Cabo e 
Mim Colmes& da KPMG, que apatetam eu betono, malhem 
odre merca e respondam e reporia quesDanantemos d. Gen. 
acabas, esclarecendo mas ~das_ é. Recomendamlas do Cumba 
de Remenereçied a. Apeada, e danem sobre • Propala de Umbu 
de Remunera-Mo da AdrdristraGlo peta o exercido sede de 2011 e 
remedam mairdornerio pra deterei* d AGES b. Acad. • 
0~ sela es elleremhes no Raras de Opção de Compea de 
.Seen ~da no AGE e. 29/12110 ?libro 20111 EM?I_ e tent. 
tiro enarrinhamento para de:bebi* da AGE: o Ame. • dabnar 
sobre e Gume Resma de autoria de Op.03. - -Program 2010' 
O Ca.." d. ~ação *remou ledas os reeemendaylea. Ienes 
Pele Corra de EtrameRb. (a) Cama • Primada de Undlea de 
Remunariked,r~saiào pela o amido nadei de 2311, • me 
autenende I AGO. (b) quanto os anua*e, prometa.. no Plano de 
Opção de Coaram de Ações aponde na AGE de 29112/10 ?Plana 
2010 GR.), e ter submebdo à AGE. e (c) quente ao Ouado Pio' 
Mn  do  0". do 0•98. - "noana 2011'. 7. Reeomendasào 
do Gano) eo anojei e. Nrodar e data,  onaxe a Carne.. da 
Computa para o emalo sedar d. 2211 (Perra Orameada - 
3011). Os Uns**eo analbasam e amoveram a reamenebao do 
Ca" de Gee* sots• • alada do Orçamente para o cadela 
soda] de 2011. 11. Convenção da Anemblela Gerai 00111árb e 
paceeensTia  sgmum e. MO?, erma mdmendaa.A.AGG 1. 
Presemlo de caiba da Admibleração e Oaanmetboae firmaniase 
rebenta ae emodde iodai Sede em 31/12/10; e, Odiada sobre e 
deseheçie da Moo Okulde do ..traca dedal emendo em 
31112/2010 N. Proposta de PamunmeGlo Global da Administração 
para o eaerekla sadal de 1011. b. !Lerda 	a *te A Are' 1 
Mem!. no Plano de Opção de Corna de AM., emanado na 
AGE de 29/12210 ("Plane 2010 ORV) Os Comadheros Ratam • 
ecnvocaOrr da Aesemblda Geral OrdeMa p.a o mia de Md de 
AM, em *Ia eus dará& ORM." • P.0•13. do  """ da  
Adnérds1•1* e ipreseriendo ries ornasecuses reurvores da 
nenso. mel& *do em 31/12/2010. Rareserafri.  da P.ala de 
dearumia do 'muriqui* da exercido aval mamão ern 31/12/10, 
e a propelia d.• Remuneração Global da AdmInIannfe pra e ar,  
deo modal de 2011. O, Ceniaeleinia KnOTerern • ninmenefle da 
Amembiela Geral Enneedrubla pra a moo de ebri de 2011. em da. Oe  e sou &rede,  ~se e orovação das sena*. Propostas 
no Mem dg Opção de Cama de Aides, agrando na AGE de 
29/12/10 ?Pleno 2010 GRV1, O. Bubas MalliaÇad da coados ira,  
encar e amara drte Mações denudas no Denotada e troo 

TH da Compaidlia. Os Gcnsebela melam am • raticaram es Pé. 
dpah allert01. e Én**. babadas em Nom. da CET0°, oca' 
tida, tante o perima EA,A-0...c. I ananim anonvaile e Md 

Ou/eis oh  Ata; Nada mis bardo • tratar e Se. Palhote de-
rema a *Ma a quem dolo abone lazer Mo. e, ale havendo ma. 
diesbçào, 	 e mano, Imanta esta MA • miai rd 
Ida eprevada e danada peba Censehdna prata Orlphal 
aliado pe. Ccendbelmat Edgar da Sara Rua, Mas* Manam 
Ereta Uilde, Rebolo de Jesus P.& MR. Aniode Sudsos, 
Gude. Summer, Alarquerque, Pedes Paulo Maio Neto, Rebelde 
Pema da Mola Face. Raabe °medo Jansen Pena, Rebelde La 
Oben e Robert Tais Sboyaker Ceilileo ale • asae é mrie ES 
da Ata bade em Inno prdprIa. Sào Podo, 29 de março de 2011, 
le. remende Vendramed Maury • Secreta*, 

es 0150e.. 

ee.Pollia Amou 
GIIP.13.3.597.510k1501.61 

PATO RELEVANTE: A Vale S.A (Vale) Safa que receba an1.-
Poodènela em ato adarlda conuolock• Valepar SA (Valefsm), an. 
Manda a redação de Remi!. Previa de ~Mal e Retiniam de 
Conselho de AdndnblzarAo da Valepar noa Sm 4 e 7' da abril de 
2011, res.danenle. D• morde cem o rato 3', $ 4d, da abar* 
COM n•  35d, edle Ema Malmente encontrae *neer& ern sua ver. 
aOs cargieta, em rem Idéntlea àquele rone4do C074. na reinada 
VALE, no sentas moderei. ireendearn. Fdo de Jambo. 29 de 
rampa de 2011. Collherma Perboym Cavaleardi, Diretor Emadbo 
de Reiam/to em, biorederes 

ic NINO 

Cegais de AraGo, represenuntns da aderia Sm. Tecaelogla - 
Mmenbada, aldslila e Cama* Oda.: Sr. No Lesemos Cias Rute, 
adenga:  & Pedro Dar, adenta; Sr. Eduardo Rue Einput, ao. 
nista: Si, Cale Marcelo de Medefres Md; aderida: Sr. Ricardo Ba-
ta Mendes, aderis* Sr. EM Moeda Feder, adonisia: Sm LM* 
MaAa de Moira Caem adufar Sr. Serra Da*. Rene, deka 
Ia: e St "dm" Sanou  d. Notado. Ganha eu.. ~sac.. 
pua kl da Na bade no Llem de Anemblelon Gerala da Compara 
Mo de AsnorrE Ta de lev•relre e. 2011. Pcdolpo Bernardas age' 
Seael-Mex remia r? 2153335 no 28/03/2011. Valida MAI, lera' 
Somada Oal. 

Ir VII MIS • 

VALE sou/cens EM ENERGIA 5.....var 
Ca•FUMF 09.327.703/091-72 	 V/A E Ame assuansts. 

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE AnmuusTRA-
crio REALIZADA EM 23 DE FEVERM/10 DO 2011, 1, Data, Nota • 
Leen!: Reatada no dla 13 de (inorias de ders ei e mau, de 1420, 
na sede da Vale Sduoperes em Energia SA. VSE ('Coo-pedala'), 
abade na *dada do Rio de Jambo Caiado do Rb do rake, na 
Avenida Rio barco. O& eia 7.02 EmMen 3. Pana:  Marie 
a landade tbs Cceesehdrae. Premie; ainda o Diretor Preedenle, 
5r. MA lanes Mendes Pean, o Certa Administrativo Financeiro 
Sr. Ra** Duette Gadanhara Rb* e Data de Opreides, Si, 
Joaquim Lula Mata d. N.o; Acror e e Catar e. Hvireens e 
Venda; 5r, Mode Nomancalno Banana 3, Ilesa: Cornada e mesa 
pelo St Eduardo Jame Ledeum. %sidero* do C rolho d MT) 
"1"re0.• e aele& Reellge Rema. ivarp. Sedado, 4 amue 
de eu: E.s para derbermer (1) Manto* Ramo GerpeXt (1) 
daçio Oto Renovar,* do Mandato doe Membros das Contas Ti* 
aluo • Firmot Rene para Infonação: Abem. Intensa Capa- 
da 5. Dentas-aça aprovadas per unarthrtIdeda No lee.aria  ao 
nem 2 de pada pne dtellbefaTad. O. medo-idade e sem ressalvas 
Fol apurada • Indicas* dm emes nana dos enatem pare mim 
peabáo dos Ca** Técnico • Emento Flnanceiro, • aatri 01 vr,  
une. corri. Neto, bradem, casado. Poned. da "Mdm de 1.2. 
Idade e* 131E870. Inscrito os CPRMF sob o n• 977.678.24742. 
emn merildolo prensem& na Rua Sapuda{ 383 4' andar lleresta. 
Belo No-tordo-Mel e Adderto IJdo Ralei!, bradei* casado en-
genheiro abaria, podador da Céduria do adentado n• 4.410.0980, 
Insano no CPFAM mis o ra• 750.11150015.71. Cara esovit6rb podaslo- 
mi na Av. Mano Kubèbchel 1327. 15' A. São Modo • SP, aba 
ta pelo idade Vaie 5A, e Juno Ceuta Lelte, braddro. a- 
sado Engenheiro, podada e. cem. do Ide/Idade tf 10.204.413-11 
Imoto nu CPI:NP sob n rf 021.30557740, cern escada molhe* 
net na Av. RePCMIca do Chie,  Oco, Mo do linteiso - RI, alado pela 
arroba BNDES Penldpettee &A , IINDESPAR, que Irdo compor o 
Gambá Temia: (11) Malgha Crema da Silva de Ova. Melro, 
bruildra, casado, remonta. portada da artata de Ideredade n' 
009.107.003.7, Insalb no GPMMF sob o ror 010116,127.10, com es- 
condia poleio.* na Av. Graça Aranha. la, 13' andar, Cena. Mo 
de Janete e Mala Marte de 011velia Castre, brados, casada, RS 
relearlem de empas. peladora da caleira de alertado, or 
07544501.2, hesita no CPFRAI sob o ro.  1305.531.07747, com es. 
ondeio preladenel na Av Graça AZ00h0. 20. Ir andar, Cento, Pão 
do Jambo. antas atadas poda aderir* Vaie SA.., e Viemo Cul. 
Monne Ta, asneiro, casado Emnomisia, ~dor da Chada da 
Idenddade re Traesissel beato ro CPFM-  e* oro' 04.1.575.35. 
8s, ovn malte ou:41*nd na As. Repúdios da Clile 10). PUs de 
Iratim' Ri, laca* pen 'doida ENDES Parelepaçdet SA. 1324. 
DE5PAR. ote Irda caçar o Cumba EcondmIco-Fleanedre. Os no. 
em ratos ora ela. Olaplaae preze de geria de 1 (um) ano • 
contar da mame data, e enão Invearkles nos respeclla =rant 
~denta aidnatur• de lera de palme, lavrado no bifo da Aba de 
Dealbes dm respectivos carena. 6. Encanamento; Nada roes 
vendo a CM, enceno* a mura* da qual IS lavrada a presenle 
AM que. Ru, Arrueo tonlorrne, e amada, kl ouiv.A. peles Cem 
sellokce 0a Campana premas e por an. DMA*. Bernardo, la- 
go S.ta 0..MN que a *Id. Medo que es dei:barbes adere taro 
edraldas da abo fal tino da Aba de Remes do Cmadho de Ad• 
ninam* da Comprei*. Mo d• iambo. 23 do levais* do 2011. 
RedrIgo Serrardes Gaga • Secretário Juraria n' 2153571 em 
22/0322011. ValMa G.M. Sota- Secaria Gemi, 

r a, 1" ou, 

111,VALE 

ESTAMO PASITICIPAÇÕES SA. 
C10.13-.17 e? 06,507.432C001.10 NME 31.3.0025.205.0 

~Mn Aberta de Casal ~atada 
ATA DE RzurnAo oo CONSELHO DE AosorfisTRAçÃo REMAZA 
DA EM 21 DE MARÇO DE 2011. 1. Data, hora e Leal: aos Palia e 
Lm de man de 2911, á. 15 hm., na sede aterro leadlelpaçdes 
S.A. ("Corepaini). 2. Presença: Sn. ata Cedei A. Melro Bar 
~dano. dolo Enata de C. *lado Ferem Lase, Lambrannet 
Meai Cedia. Uchde Cambar" Tear, Sol CenamOne Brom, 
João Cal M•to e Matalote Luis turbo', Npesue..<10. Maldade 
dm membros do Gormenio de AdmIn~o. 3. Mese: Sr. António 
Carlos A. Ribeiro Bendelstlenn (Presidenlerkau, JON, Rapte de Co- -  
valho Mayde Mecorldio). 4. Ordeno de dia (1) Condam o ia, 
Nardo do pardo de medrada apresentado pai  malas do Camila 
de Remoncraçâo e (a) con.kna, o moropo ria ~HEEe d. las-
Pnettea Can.. S. Denberag8es: Os Sm. conarbelree. pie moedor 
dada de tos e use amuas ma amava; Ornaram as *Mona. 
dolbera95er (I) aram apodar!as es bailadas meneada pd. 
Si., Mauricio Late Lichen' • Jao Gol Neto wo cego de mento do 
Cante de Derramam* da Canpmhb. lerdo Oda *Patada 
alias as retido semirelas, bem como mirada e *manto.* 
dm mesmos como membom do ameno Admhistraião da Com. 
ponto& Mr. cone eas andana emetented. peles ex.memtves e 

Lennee de age 16 do [donde &siar, Id apoucada e abração 
da conocalpla de Cara de ilenemeraças, e qual pearri a ser 
cempailn per ate I (queira) membro,. Mitgrenes do Conselbe do 
AdoriGradle da Carmina, da sentiram aro: a) anel de Rm 
amue*. Sor *done Cari. Augueto Mbelm Donchiledano, 
asneiro tarado anemia, Identidade n• 13.07E140 emedde ne-
to DTA!, CM11.-  e' 045223.075-43, nuldrote e dendorado rui 510 
EA.W,  ate emb.* no Au neg. rede Lkee. 3.Eoa, At, 
une . Jose nambu de Carvalha Aum.& badlea, amurado 
ormerumbtente. engenhe* IderOade 011460574, capeta pe-
to DEMANIFLI em 1020542002, CPFK4F 002510•457-53. aldeola 

derrdellado no Rb de Jandroal, sai, endenem na Av. das Aná- 
dea52510. Mirres Toronto 2000, Saia 204, narre da "Illua: 	Os 
Obeba EmemOves da Companhia lora auleakadm e pot leda 
da alas net:nutra es cumprImmie das eldberadees asortardes do 
pata. 4. Eneelnenetilm Inialta• o aprovaçao da ata Nada 
nula banda a ser balado, ide atile ela lanada. NA cenlaida 
e abada por iodos os candhelma pardos e mie mordido. 
Cerra*: °Mb dal da original lavrado em Ino pododo..Ria de Jr. 
neiro, 31 de amo de 2011. João Bapest• de Carvalha Allienle - 
Semeia:In da Reordlo a cense/odre 	 cArATER CONSTRUÇÕES e EMPHEENDIMENLOS S.A 

inem 	 CNBB 052300.0111/300145 HIRE: 113.0027402 I M 
ATA DE AssEvnLEia GERM. EXTIOADRISIIMIIA • Clair bora • 

VALE Bóiam() es Em ENERGIA S.A.. V3 E 	 local: 25 de maço de 2011, 	10203 horas, na sede da iodada* 

	

1VVALE 	Jato  - ru, crAtuocuToso. ConvounNEMoTT.B. 	de 
GNPJOJEM00.327.793/0001.22 	 na FOJO Benedenes n' 	aias 901. 902 e 003 - Centro - Rb de 
ratoen• 33.1s02Os1o-c 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXITIAORDOMRIA REAUZADA EM Loa", Getnerdinerre  "ter d"s  sdetrie",..wane  "2:"Ze"cratt, 
22 DE FEVEREIRO DE 2011. 1. Date ad,a e Locai Dedada na pneu  15 Apodes  e premunia de Inkilridede do Mar de Decai-
°. 22  de Infleo de' da  na e ma. Os 02" h." "."" de  vamo* Meado LUIS Buem da Sana Frear rol cago d• Dat. 

"orie.e.E~e. Rio do nlanàenut Estado da daVSERtere.c"*"".unon.,3 kalfradAve&da P"" ~Íto lava destaire da rd'Iormaaosaimásiki";:"  2nld  O. 	adhaAnind'a Buraco 138, sala 1032, Cedros 3, Ptalalada: Ensaie • Intnidadn 	„..poge d 	ninktid 
de. amen.. °Pedem' -Ude de Pee.e.T. d" 	"ad,  reter de DoampeoMmenton'm"Zodlute nkt trueneS"deatiSmedasa SF-nsr";s3,oereeD‘  Lemeth,Liw,e popt1pliedde..s3..M.ezpialoGranumertodmra nanernae prje....Mtour.aro.dmodo, searJojk: gieurcsirwre,dem,s 	odirs:friassuppet e.ti

elyntee terdes, docas,, 
d4eadsrreittierroner.  

4, conocaore chorosa& a morooçáo laca es que Mana e 14'. se  efusa Iram nea anote:nen!as tegab que e arba  da e.d• do Aria 124, da tad o' MN. de 15 de derrube de 1975. 5. Or. ateie, e eededed, een.,,e0e, Todas e. deisb„egace loas eie., 
deis do dia: Denünda dm Conselheiros Si.. Mis Câmera de Re- 
tmde. Rei" Fremiam Matosa e Medo Klajna do Gabela de As-vadat per unanlmStade. Edaltalltada Apta Ida e achada certa, ri. 

	

b ata vai minada per es presa.. Seguem et padreamos: talamedalhem*, da Capela e eldçde dm seus subida. 	tar e. Den 	naaep sane g„ea, „semeei. e eeknkte. ~de Lss nee..  

AUCTIMell Geral e aprovada a lacraia da mesta ela soba lama „ e, p . ie  e  g. ' 
raç8. apeade• per uneelmIdadc 5.1. rot considerada leatalt/ 	no de Sousa Renda - adota, Lub Cadoz Candde eenetirle. Aar 

ve„ao ee dpee,p das&Mree adpm esPedamerde MM aços 124, 	nNrdM 

eex 

 a„mbo  a2

dm 
 .d o mSaroçbo M

de
I E 

.,
L u

i
b 14. e Lao, gr e. Es n• 5.404116: &a Er. Nor d. reneede na-  ume. cookio - &orai& JUCERJA Noma  wb o re sentada pea Sm Abulo Cf mera de Rext.nde. Renato Frendam 	C0001153808 em 19103/2011. Vai/elo G. M. Sidra • secretária Geri. Herta e Manda Major membros do Coroe% de Artakktliaçáo da 

C 	.. Meço alcOa, 	 • 	tet amena 
winistraçie da Compare (I) o Sr, he Lourmee Dbe Couto, Ora- 
Mem. aedo. mamata, ~abar da carbite de Idengdade n' 	 CONCREMAT ENGENHAPJA E TECNOLOGIA 5-.7e,. 
5.570372.2 - SEP/SP, atrito no CPFMF sob e o" 053.67652544. 	GNP.IMF o?. 13.146.64•1010140 • ume re.. 1330008E414 --) 
cem em:5Mo recOssional na Avenida Presidente ~mo "331 Sabe Ate de Reuni* do Centelho de Adua mi - I • Data_iaeos_e 
1401/1402, Cera. Mo de lemansaal cano membro ebtne, a suba. Rem da linedán do ?ande* 17/03/2011. kl 101, na sede da Se' 
iltd91e ao Sr. Abrir sarna de Retende: PI) e St Cale Idade de • dedide, vivada na Rua Medd. da Cueba  ir, 105, SM Cabida* 
Read..s imo, toraseeho, casado, ertmemble, atada e. oro& 14.151.1: eu. lataaiketec 0 ts M um Melro Meg* moo Presi- 
de Maldade 1,077.107 • SSPIOF, bano no SPER.IF sob o n• 	desce, e 02), Marno Rbelro Reges Abo, coreia/ando os Indaabor 
375.753.691.34, cais maltórb prollodonor na Av. Rept!~ do Chie. II' MareaurAcc Por arta eMidde pelo Paleta do Manam de 
103.13" anda,. Cena, Rio de Janeiro amo ~libre eram em Mmlnhtraali e lcdca os membros do Conselho: IV - Duma. Toa 
substripao ao Sr. Remote Manda Manai e (II} a Sra. LMa Mede ca recaem de Concebe  do Mnirisraci.  V. larehararAms Tra- 
do Oliveira Cintre, bredldra, casada, ndninbadora d era s 	da 	folvrmanda II Wac 1 berro doe membros da Dimied• 
vou.ia da araa e. identidade 070441:05-2, bana na couro Ema imi Temida. do Ta ma, kra este Vide no da 38203/2011 • "1 1 
sob 00' oussaturber, ...a escolto meada' na Av Graça Na. térrnha no da 28,312014. O St Mau 	M Mauro Padre ega,  Moo, ora- 
eira.  2" 13' rido', Cera. Rb da lanem, em mtelittGlo à Sre, 

i 
aleiro casado, emonalsb, C.I. ree. 2.173.779. IFPIRA CPF/MF of. 

Werda Kreim membro açamo% do Sr. Peão Emes Farm coredr 110.603.017.34, demiefilado na Rua Euendes da Cura ir. 105. SIO 
medas ern fon doa Genselhefros renundanler Votos de morada. Obtávle, RIMJ, fel meldo pare o cargo de Enszklealeinculted e 
mentos  pnlcu rrievaMes senAços pmsteded à Capa* 	 ovai* dos Santos, balei* asado, eng. dell, Ci. V. 
Cemehdres ore eldlca, cumprirá° o prato de caule e. seus Nv CoolAse ~ta rôo GSPISP. 0°F  V. 135.955.140-15. donddeado 
lese:non; aja Mano daroad rim 12/04/2012. o. ...bm., vr. na Ar. das Neçõet Dadas IE. 13,771 • ro. 1 '7' anda. 'ChAdE  
ele. *deram, para todos ta Dna, ratarem lebirnerie desuse& birra SP/SP, loi dello paro o ame de Mor-Pre.da  2 o sc AefiPo P 
doa da o ante de moas NrBde,. nea lermos do Artlega 147, d.. 	Cesine Inlettl WEIN, brasadm, cauda, eng. cedi, C.I. nt 7 .1 -8 5.721. 7  
Lei n'  6.404/70. A Reme dca Comadres 	dau dres  dolo,, 	mediante 	SSPISP, 0°F/Aidr E 	. 014.103.328-55, corriola& na Ar d 013015,2 
** 	a naft do empena Termo de Posais 7, Eneenamenio: Nada 	Molda,  n'. 13771 • M. 1 '2'  andar, [Aduam Itero, SP/SP ide eled 
ale havendo II In!ar, encoram • iee.uo da qual Id lanada a Pare e ene do McarMaideald o CG Mamo /nana BITIP.,71eIe. 
presente Na iiir. Ma, amada ~Rui.. rancei., ui ue..e. re. tnest.....10...enarin., c. J. n.. 105170u4, IFP.J, et tepy 
b, admito presentes e por mim, Rodam Remede) Braga, secar sebo', 015.6123.317-17. um dar% na Ma Paca Tele ric ' 
Urro, me a lanel. Assbaturar Se, Eduardo Jorge LedsMen, Preside* 	Sio Cdsevier, MU, lol adelo para o amo de 121retor 
lo da Mona, ambla: Sr. Reddgo Berna. arma. Secretas; Sra. 	Se. anilando Jantem Menino., breando°, c.a& eng. Mel, c.f."Te.'-- 
Marta babei dos Gudes Mc'zo orpelentmle da aclonkla Vale SA, 1.5G0.454-9.55P/SIL CEFAIF rd. 673.474.10e-78. ~me na Rua 	I EA Rodrigo Trica Rocha, aepresentante da adota ornes Pad* Moda era. de Valoro.. rc. 434. JerdIM Ensinaria. S.W. lei m-
aneei S.A - I3N0E-5•AR: Si,, Maneei Nivele de arnir. e Silleu eldlo pra os una ee tarcl-Erceurec e  Sé M"..° SB" .".• 
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esentado, de que dou fé. 

Valores 	

Rio de Autentico  

Putentic ...... :Ri 4.10 
Proc.dadost ..... :Ra 1.45 
Total .......... :RS 5.5b _. 
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	bradam. casado. eng. clAt. Cl. rf. 1851.541, IFP.SU, CPFAIr 
052.26.4.687-40, &entalado na Rua Evades da Curta na. 165. San 
Cdslárá a, RIRÁ rol Tecla, para o urge de liketer_Eadrutrtee o Sr. 
Ja4 Nona Hera brasileiro, casado. mo. cht CI. a". 1.9111.8041. 
!PPM!, CPFA1F il.. 040.181E57-15, dom/dando na Rua Eudidn da 
Cunha fr. 106, Sio Crbuárie. RJ.RJ. há rede% pia o ante  doM 
isboasondlasx o St Eduardo Jorge, Inana, bnalelna. casado eng. 
dag C.1. no. 0,037.161. SSINSP. CPSTIF n'. 150.204 0713.470. deoi. 
citada na Av. das Nações Unida. ir. 13.771 .0'. 1 - 	andar. Chá- 
cara Dalin, SP,SP. Ice deito pare e ergo da litax.Esencies o Sn 
Ana. Marinho de Wacencdoe. Indldro, adieto, engenhe,xo rnei 
adia, Ci  ns 002607374, IFPAII. CPFIME 	025J15.407.02, cem 
~SM na Rua Fonseca Tela n'. 40, São Cdsbfeeão. FURO, há dei-
la Pra o cago de Dkele_Eaotuffuo: o Sr. Gana de Mates Wemn. 
bulia*. ando. engenheiro chi. C.1 tf. 743331. SSPOF • do 
CPFA4F na.  244.022561.72, &Siando 	Heldelr J. Ma- 
dre 06. Dl. "A*, Saia 412. Drasilla, Mello Federal lei eleito para o 
corgo de Olatelee...Eaccaten: o Se Ora Abares de Uma. Omino-rei, I 
casado, engenheira civil C.L dr. 8.556.417.5. SSP/SP. [PEAT nt. 
018.167206.00, coa donas, na As das Raça. Urdas lÇ. 13.771 

Dl. 01 - andar, Chácara bina, SP/SP. Sol da. ara o cago da 
Eir.d.or_Eseadánc o Sr. Marfo Sergio Azevedo de °Pieira, bradara 
anda. adienbeiro dat. C.I 	2.7124.642. SSP/RA CPFdir tf. 
245/47.007-00. cern dorridlo na Rua Eadidet da Cunha ri. 104 
Sia Crialárte. RJ/114 rol eleito ara o cango de ilkelaintadteX 
Sr. Materlde Cardina Morei, taziallo. asado. Ingenheia cállk 
C.I. ri'. 6.404.6234 &SPISP, CPFIMF re. 013326.248-27, darddlido 
na Ai das Nage. Unidas tel. 13.771 - DA 00. andar, Chiava 
ludm. SPISP. rd Selo para o cargo de Cdreler_Exiadlai p5,, Jena 
Antônio Carnelzo Fellppe 4o Moraes. Inahlro, asado, engerhdro 

C.L ir. 191930, CREMAI, OPEN? a. 241.104507.72, cern do. 
Safo na Rua Remeta Teles rd. 40. Sio Oleado, RJffill. lel ro-
deio para o cargo de Ethelor...EnctEacc o Sr Penne.. de Ganes 
Mescla. twailedro, casado, ingenhdro °A. Cl. il. 100E040, 
CREA.01.1. CPF/MF na. 45002102560. conto dáctilo na Ruo Forme. 
ca Tetos no, 40, 53e Usado, RJITU, lel rede% pua e capo de 
Ilkela..Eartudass o 54 Joie Miriti° Noronha Mega., taildro, 6. 

empresárlo. C.1. ri'. 02697515-1. OEITIANIRJ. [PRIME ri. 
334.413.917.72. decidindo na Rua Cucadas da Cunha n'. 100. SM 
Crisidado. CUM, MJ rental!, para Cd arr. de Oidor-dcidideildil 
a Sr. albino Gomes G...oleei,, trasielm. casado. eng. da, Ci. 
• 	2204.230, IFP/RJ. CPFSIE of. 385372747.34. dom/alado na 
Rua EudIdes da Curta na, 109, Sio Cilstailo. RIIIIJ. Id dolo para 
o 	cargo de ilkedicadcdcol o Sr Jr. Eduardo állarred nolo, 
chilena. orada eng. elv0. CL a. 4.030A75. SREAXJ, CP-FrMF 
107.524,147.15, andelledo nn Rua toadas da Cunha na, 104. Sfe 
Cdsherde, RJIOOJ. lei melar) pala e carpa de rik.é Tidirce  sr 
Paulo Fernando Aná'', do Silva, Malebo, casado, eng. tieel, 
nl. M.2022.005, 5500,10, CPFIME rd. 464.56274501, danaria. na  
Rua Madre Endee de Vilenevre a. 434, lanara Prudência. SP/SP, fel 
raleio pata o cago dn Oketter_Comerdat Sr C / "1.1 I ou 1. 
nas bradare. rosado. eng. da. Cl. r. 3.005.730-0, SSPISP, 
CPFAAP na. 024.140.408.82. domUlado na At das Raiais Uridas 
n• 13,771 • Ei. 1 - Zr andar, Chiara halm, SPISP, há reelegia para o 
Cart. de Dien..-Thretta Sr. Aldo Vau Sampaio, bradei.. cavado.'  
acosta° • 5511, Cl. re. 04061435.5. IIP/RJ. 
545.325.197.00, cem doentio na Rua Fanas Teles rf. 40. Sies 
Cerda°. &INL Mi redrais para u cargo de Grelor_tlpesadon.i". o F" 
Sr. iJe•andia Roberto Sala [Dern. traálleko. ceado, engenha° 
civg. C. I. ir, 07612437.4. FF016 CPF/iF 	016A55.0117.97. coa 
dro-lolle na Rua Fonseca Teles n• 40, Si. Cddivie.FLIR1.1. In,  
lo p11511 cargo de Dkricsairrien: e Sr. alteie Junqueira da OB. 
velar, bradam, catado. engdelmtre dsl. C.1 na. 3.4315918, 550/3P, 
CPFNF e*. 212.565 130-65. cem Marc% na Ai da fades Unidas 
e". 13.771, 111 01. 7 ander, Chácara Safa SOMO,, la no-ao para o 
ergo de litelte_Cnionadt a Sx' Rosana Cdale• Ilha, bradares 
urda, engmbdra da, Cl. nt. 15.944.475. 5.51x/SP, [Pilar a. 
033.344.008.02. cern domicilie na Av. dai nado Unidas ir. 13.771. 
BI. 01. 7 andas Odoro atm, SPISP, kl Fediaa para o carpo de 
Illuddra-Cpetaclasal; a Sr.. Sylvia Dartro Lameiro Home; bradleito, 
raleia. geóloga. C.1. ir. 4154655, IFPIRJ. ("FNF ir. 654.027.577- 

aio CololtaSo 
FLiml, 	lodosa pala o arpo do firsbara_flostackcat o Sr. An. 

can doe 	na Rua Entoara rIa 0. . 

Selo Elisio Cancela. braddro. casada engenheiro deitada. Cl. 
ir. 035.541, SSP/MG, CPFAIF 	112.533.505.15. demitindo na Av. 
ledo Pinheiro a. 274, 	andas Latirdes. Bele IlnizonielVS, lol ao- 
eido pane o cargo de Datiouttpcmcloant: o Sr. Marca Ata filo Pal. 
ale de Aratio, bn.sa eira casado, engenha° dA, C). Ir. 729445, 
5.51a.PE. CPFIMF 00.  046.037.344.00. &Mando no Ar. Anlnede 
Ido MagalhIes a'. 1.034, sala 345.A. Malpara, Sande:MA, MI melas 
Perra o Largo da ElltelamEeplczat e Sr. Mama Lula mimem num, 
toa adro. acurado ludelaimenle, Cl. . 017172968. IFP/RJ. CPF/MF 
Ir. 025-157.507-91, cem doeiclio na Rua nanica Teln el. 40, Sio 
Cadeado. RJRJ, Id macio para o corgo de arrio  Eirmart. o 
Sr. Anne. ofivelm Casa Orna. tradielso. asada engerndre co-11. 
Cl ir. g10.0U145-03. SSPEE. OnFall rd. 318419.07347 como do. 
ela na AT Sanas Doma 	1.709. salas 304 o 307, /alcofa, 

Fortaleza, Ceará, ki reeleito para e cargo da Elkilm_Eleginad: ate. 
Rkarde de mrplides Santlage, brasileiro, ande, enge•dadre 
C.1 ri. 101.720.652.1. 5500I5. CPEMP 	5191101.510.15. cron do. 
nicnb na Rua Funld Lido Amirdo Vargas, ri. 300, mia 202, Dela 
Mela. Pene Alega, Rio Grande do Sul. tei reeletle pv0 o cargo de 
Oketee-RegicRat o Sá Antonio Cada% Pina. bashiro. asado. em' 
genheho aq, C.I. rd. 702602760* 55P/115. e CPFAMF 
483.1149.80042 men doo-Ódio na Rui Madre Dein de VIdenearre 
434, Jardim Prudência. SP/SP. kl reeleito para o cargo de Orca 
Opuchaud: o 5r. Fnnraooda seta', de rldta. brio-to, casado. en. 
goteira CIVII. C.1, 	MC.2.637.347. S5Pf10. CPFAli rr. 
485.250.6941-34. cern dee-kilo na Rua Medas Errelie s. MN**, na. 
434, Jarda' Pra/nela, SPISP, há reddlo para e amo de Maior 
Cliteudcat o Sr. limai pedra Dada. bradara avontlado, engea 
nimbo da, CÁ ri. 250200. CREANIG, e CPFAJF ir. 763.521.556' 
15. com  darkin na Rua Fornos Tela ir. 40. elo Carõvio. 
RJ/RJ. lot reeleito para o cargo de k, da  NOInindELYSSCMAS 

para e cace de tacia_Dnenanni: o Sr. Josh Daniel Vanrgn 
suelto, hIcainUtate. Ca.5000. argj0info, CI n*. V023505.1 delida 
lida República Federativa do Orna • Registra /ladeai de Co-reata 
no. CPFAJE ir. 015.831.048.11. cern &nédio n• Av. das Nades Unl 
das rd. 13.771 • DL 01, 2" andar, Chácara OJOI, SP/SP, tol metei° 
Para o cargo de Eludor-Dinerambanot e 54 Paulo Rebarba Baleada 
Sanes da leen Invada aparado. mgenhebe dA Cl. te. 
16.2256254, 5SPISP, CPFLMF na. 105.445.948a1t  com demi:alo na 
Av. dm Nades Unida n'. 13.771 - Ed. 01, 2' andar. Chiam Mala, 
DPIDP. Id moldo,  Pra o cargo de Edson.- RA, ris,*  a Sr. Renata 
Daniel, brasileira, dordads. Indutora. C.I. a. 12.305.407, SSP/SP, e 
CPP/MF na. 257.504.330.70. com  doer/alo na Av das Nane* Orada 
PS 13.771 -131. 01, 7 andar. chácara Baba SP/SP, foi raleia para o 
adio da Mann 	ohat Sr Lana N * Bana d 
Cara. benslare. solam engenheiro cht CL a. 3165458, SDSME, 
CPFIME n". 513.073.524-49 core aralha na Rua Caiddo len da 
Lm. a. 50. Sales 401, 402 e 103, Errado Empesarlal Caplbedbe, 
Caiba, RedreME. IS etelle pra o cago de Dketa-liednat o Sr. 
Jean Lopes do rardras brigara. ando, engenheiro modarn 
CJ. M. 34607.0, CREMO, CPFAIF a. 200810.27741. com  doa. 
ate na Rua Fonseca Tela of. 40, 5110 Chattnia R.YRJ. Içá raleie 
Paa o era,  de Dkelaaarolasal: a 5r. Lute Robalo Canoa, bra-
seiro, casada enienkelro dal C.I. 10. 2145.308, IFPMJ, CPF/MF 

295.709.807.53, ao,, ~leio na Rua Fonas. Teiti rd. 40, tão 
CARMO, RAIO, la delta pra o cargo da Mansa a 5r 
Augusto Cegar Fabdn, braddro, casado, engenheiro cid. Ci. isS 
4076108. 5SPISP, CPFIMF 	515.16.4.00540. com  ~Mo na AT 
das Nades liadas a. 13.771 - BL 01, 	andar, Chiam n.." 
SNSP. rce reale% para o atoe do Mela Inedraeleni; a Sr. José 
Marcos Calll Sallm, traiaa casada. engenheiro eht Cl. n'. 
144054. SSISES, e CREMO 	252.115,11747. com  clonale na AS 
Princesa tsabel, na. 529. Sala 102, Edflde Web Cedei Censo. lIa 

IMUES. Id dei. Para o algo da Dietz Retrai o Sn Ralas Ude 
Rabuda Ladeira ande, engenheiro da. CL rd. 11054551535 
5.1010 RS. CPFAIF na. 739.04/1.1370.04. lal reelelio para o cimo de 
Elluetttaudatlattat o Sr. Malandro Corado Gema de Lema, bra-
deis asado, engzeihebo cid, Cl. tr. 09112607.0, IFP/P-1, CPFAIF 
na. 003308007.22, tom &Mc% ha Rua Fonseca Teles 40. Sào 
Olderdo, RJ/RJ lei vadeio para cargo de OlzeloUl,peadowl: o Si 
Cedes Hendque Ceda Jardim. tinido; casado encorhelro pecá 
togo 	15.1211255.2. SSP/SP, CP£AIF na. 002.637.54842. can 
dcoddlo no Ai dals tingia Unidas C. 13.711 Si 01, 2.  arda. Oub 
ara nau. 5PISP, Id melei° pala o carga de littIccareacknat 
Ir. Hos,. am.a.. Mia. [assidra. asada, Piado.  Ci ir. 
15880735, 5570I52°. CPFNE 	173.175.960-02, cern dards% na 
Rua Madre Emite de Vieneuve o'. 434, Jardim Peado:N.SP/SP. fd 

dega para a men deEdzaccui_Opeadmat • Se. Seda (Acne 
Reelegia, branielta. asada. ecoei/Ha chá, Cl. ri. 10200.2444 
SSP1SP, CEFEAF TO. 161.003.070-00. com  donddlo a Rua Malta 
Em/1e de Miteneuve na. 434, Jetdbn Prudência, SPISP, kl leda. par 

ar 4 Dkanajaperadersat. a 51°. Annl Rol Corneo de orá 
vdra. &migra, adiara contadora Cl. nu. 401557, polo MMAM.), 
C.PFIMF a. 013,603,147.17, coro ~alo na Rua Free. Teles rd. 
40, 53o COMInelo, RJ/RJ, há reeleita pana o ata de Oluttern.8Mi 
tadrinallteracelm, nn qual exercera excluo-amais as Anos A 
roncaras • Sra  Mônica irisara Nanes, bailo-ta. arada, argui-
teta Cl. n'. 122.565.05.21. 5.9P/5P. CPTMF n' 125222.348-03, com 
dernkille n• Av dra Nadea tinida n". 13.771 IV. 01. 7 anda Co-l. 
mon Iliba SPISP, MI reatam para o caros de Crialaaanarlaal. 
la A remunerado globd mear/ dm Pretora da So&dade será de 
até R1400.000.00 (oilecerdos rIs rralsl. *lindo neR• 	ama,  
andas a da dretene ora delias;  SI • Etreu sacai,: Nada mal, bar  
voado para Inalar, CU. Moas fambri Man Mas envaida lael • 
nestan ale para lodos,. eleSto- da deálo. que Fase rumada fel 
assinada per toda os munias do Conselho de Aeniristracia. RJ, 
17/012011, Moiro Medre boato.. Preadente da Moa. Sare Ri-
beiro Negas ano - Secretário. Mentem  de tonselbo fia Modo], 
fruçdn Mauro illbesro Sinas, /Nana loa Prudêndo, Mauro Ribeiro 
Voga Rim. AI& 'Na Fanais David, José Frondoso Garoe. 	') 
ia, Marcelo Siva Neta Reastro tarda n' 00302163254 ern 
20133/2011. Vali% C. M. Serra • Saltada Geral. JE 

Ia alem 

MUDAR SPE MISTER IS EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES SIA 

14511 N.  33.300226.110.5. 01-PJ/MF na 13.259.26010001-73 
Ata da Mamata Coral Extraordinada da Cla rafterada ern 
17101/7011. I_Cata_klentaianait Ao• 1753/2011, Ira 10h, na se& 
da Cia., n• Av. das Amedeas 500, breco 12 salas 303 e 304 (paria, 
narra da nuca, ali 2_1-adeedwedla.C.Peritnal Cerre:agia dispen-
sada em tece da st orço da lotado& da adonisas 3. Men: Am 
gane Mardnel de Almada, Prendem.: Gladie Geniosa Seus, Gea-
dos. sambla, 4. Ordens do fila: Danar zebre • I" Carbono, pela 
Cia.. de &baixa asia eenverdveb em alada cam Oda.% ml 
fOebéntures"). nas tensos do ret. Soda 101 040401978, no alar Mai 

Partiram de Fama, de Detrénbiret Mie Cenvenhela 00 Ade. 
cona Car.Atio Real. da 1' enraio do Detbdures da andar SPE 
Mester III Ertaamelmmitse e ParrldPalla Si: • an calai",  a-
la 0a, restaura de Entssaa e "I' Enissla. respeavamentel S. 
Delbrinda-Tenuidas: Os adernam. do Cia.. sem goiana rei,' 
dez, &aberram. per amankridade e sano, ranhem. o nabo des-
dm. Ch. arma Iniciada nono letra maklande aro. CO a/go-licedes 
ela ao-0ml~ na Escava da Emano 5.1. Aprovar. aios armes do 
&rego 52 da Lei 6.404/1076, a V Cidade, bem cano • Escritura de 
Emlaslo mesa • rasante ah, ao emas Info as segadas. morte- 
atlas A_Dida an Feitio. Para lados a efebos 	• dam do 
eassan da• Debêntures aná o Si 24.010011 ("Dala de EMEZ11114 
1,1_.kdOt..da_Furinão O valor total da Creditara terá de Má Ri 
30.000.000,00. na Gaio ar EM132110.  Valor~el delido o vá. 
ler nainal orado da% °chuleares aná da RS 1.030.003.00 roi Dia 
de Entalo TValor Mortal ~Mel O  no manha d DMA./  

0006.5°a 
mo-f 

 oito 
 t ridaapo. ré 30 Dribenbires. be.astistt.s. A .3.071.são , Enjaulo 

1 	Fama  Az De 	ea ar • 
'aba enb a form. atm, tern embai, de cautelas ou cedida- 

e Vencimento, calam Inala glote rArnordandes Programa. 

Em cada Amerimtao Pmeremarki sol adua& o rApneni. de 1f 
do Valor Nominal Datário das Debotais. em dançá; cafona la 
bela mane 	Praia a lama do Sobro-do. As Debatera devera 
sie zebro-In podo seu Vala Nominal Utaido aunei& de Mudas 
çoo NAAAma. da Saram., alteada Pm  oito  kUreedi desde 
Oab de Enatado •I6 a em eletiva rasada • inleilmonds. 1. For 
IS, da INCOlOhad/O. As Debêntures sedo ~cias e Integailtada 
em moeda ancila nacional no paro da rá 02 dias Mell cantados 

na, 13.771, St 01, 2' andar. Chácara San. SP/SP, Id reeleita para a 
carga de IlixaccOpradand: a 5Y. Moda Jeuelle• Rama Idiota, tu. 
gelais anda, bióloga. Cl, rd. VIODISOY. C0PLOIREXJ11PF. 
CRENA st. 147.387.649-51, ando-fada na Rua (ardida da Cunha 
fr. 105, 53o Calilerefo, 0.1114 fol melam ara e cargo da amas 
Iênflca çaUXudle o-• Melle Canripa,_bradare, asada engenhai. 
to el.a. 	rs.~Ve T-59,-/F-rf. 410.140.05604, are 
~e na Av. ledo Piha* n'. . 274.2' andar. Lourdet lido No-
dzonleSIG, Id reeleito pesa o mago de Clketedieenne o Se. Paula 
ildard Ramenghl, bresialto, coado, engenheiro ela. Cl. a. 
4.420.653. 55P/SP. [PENO nt. 008.00217300. ao domaria na 
R ui. Leonardo  Md ' Ir. 1.101, Centro, ManauslAM, mel", pra 
e cargo de Rata Protest o St Otávio de Sampaio Fnete Jardim 
ti& e. braelMe. casado, engenheiro ~I. 	n'. 2.107.709. IFP/RJ. 
CPFSO a. 309.195.607-34, com enrica° na Rua Fonseca Te** et. 

Si, Calsedde. Pino,MI reeleito para o cago de Ileekvaania 
Sr. Evaldo Cabral Caçavas, boateiro, casada engenho-to eia. 

re. 04331431-1, orptnA CNN* 	610.1309.147.04. cem doei 
aio na Rua Fonseca Teles OS 40, Sn Crido-4o, RJMJ, fd reeleim 

da data a ~soldo, pelo 'Mor Nominal Urano amado da Altar 
ado laratid• e da Sobretaxa (ardamo abam degelas), caos. 

Lida pio raia ~S.  deado • Dela de Entufo dá a data ch. 
lho Wegraltudo. M. Coleado e opeadondtteda. A cavação 
das Debêntures ara prhoda, iSo anato a ~o odda ro-
astro peranb à Condeno de Valores Mobilados • CVM. N. Remir 
Ilerna. Apoio: da Data da Entale, inania, o, ~abres fado 
jus A reluzindo manada e à %dando de Mos, na fama • legar. 
(1.1.) Malacia Meneada: A pear da Data de EmInSts ré o seu 

neao panmente. as Debitara bele e seu Vaiar Nadal ~e 
abanado anualmonle pela variado do fraca Nadond do Paços ao 
Consumidor Amplo (1PCA' em Wuntiado Monehlial. areado dl. 
migado peio butllulo &atedio da acaseada e Esfalfa. (IBGE), 
sendo calculado de acordo celn a lama &alta nane: 

VNa =VNexC 

anta 
nenwero Mal do Incline considerados na alinataido de 

-Md 	arado. um admen hfelbn 
• 	vab do nOmenestadine domolsanewbroo rodo d• 

uelnçáo. caso 1 Ondado aetSe em data Madurou 
nergalpria dita de *nen !de de NON Apen a dela Cto 
ratvertsárla valer de nOmere•kmfied do ala do 

tuallnened 
Miar 	• 	Sn do nnerrabedka do reta arderbr acaras 

(abrwrodlefardlannire• liana MA de **and* • 
a data de ealtedo. IND.* ao ~ene Wird de eras arfa 
datOdlnddlookto da proço, oando'loj,° un nem.* 
Fiel* 

eed 	• 	hem*, de anu Oleie contidos endro • alume Malan 
data do anneradelo. sendo 'dono done* kV** 

7) POIO eledto daa dateições Inchadas sara. ceenlaraae &MI de 
anètersán as tia 24 decadasol, 
13) O nanam lecke do IPCA dexed ir areado ao-ind.-antas ~Oco 
raimeroda una dedrrob daquele amigado pelaIDOE 
PllA agaroçlodt PCA ~1 na manar peludo Permlan Pra Illblodo 
ano viga sem rtecanidale do Andei °atura do Trela:oco pune** 
culta lenneldade. 
6.4 Case. na rate de atoalha io. e IPCA ate ate.> ~a ris poleei. uri 
&111aisMe 00 Mim varbOodkpadid. 

N)014-lorreadlanlmla monde 	(.1.'4°-yra caroldersd000rni (cio) 
casssacknalssern orrederdamente. m.• 

fel) O prosaildrio 6 ementa& o partir do bar melo rama. non. 
centandoae. em seguida. os rads remotos 02 resultada Inlermall-
da alo ealcuLados can li amo decimas acre reredondarnenro. (d) 
No nau de bdeporiblarde lornasárla de IPC-A pana do P.P. 
mento de qualquer obarade pecuniária parida na Caolho-a do 
Engano, ara natada, rue sua satellado, e arco IPCA. daulgao. 
calculado pro rala tempo& por dm Md; porém. Ma abaulo, flua-
do da &agric. do IPCA eleadn, qualiques carepersagies Onarurl-
tas. lanle por pada da Cla quanto das Debmiarems 00) pea 
iboda 	Nenslo ata dlsvioaçlo do noiorreoab,dao Por praz 
perta • 2) ama das mas • data *penda para rua divJgado, 
ainda, no caso do oda eximia eu por limpedgia legal 	detertri- 
atido tutfold. o 1PCA deverá nem subsauldo pelo subalule delend-
nade les:Wenn pata tante. No asa de no haver o adotar; legal 
do PCA. os Debentidens do-rede conntcar Assembléia Gemi ft 

etannistas ÇA0171. AU a debande &ase parametre, sai ta 
lade, asa o cilada do valor de quaisquer obrigada Punha. ao 
Escama de Enfada o Orme rânent-lnite ameigada (D) Na AGO 
cavencla noa lermos do liem antena • CM. ~entala 2 nano-
soo-Inana para ore os Ilebentuleina nadam. per ralada dm vaca, 
qual emane númerorindla Mana 'abatas o PC4. LIS O 	no- 
1.0~6:102 San o valce Neelnd Uraládo das Debêntures /AMO 
indo. Irmaterfo turca remunersarles cenesandoites • fl% ao ano, 
base 252 dam Otels 1-Scbretatral, eme sedo etalcubdoi da Mona ex. 
Parado- • eandalva 	1011P011. por can Otels decorria ba- 
adenta zebre Valor Nominal Ceando doa Debites atuakads. 
dada o Data de &Safo ou dela de último piarmo-o até o data de 
vencimento das ',chineses. A Sobretan aná cantada da acorde 
cari • eadae Memulet 

J 	Viga x(Fatorlurav -1) 

Ondot 
IMO 	• mamona af usem& andado coei 1 falo/ nen dama 

amarredareamenle: 
TM 	• Takereedataamendoutalde st vatarcadáulda dada 

Sn, hbreadorcalcutedo com 8 resin casal dadintela. $471 
WITSCSOMO/Ifrt 

C 	• 	Mor (amora* das ofm& mensaa doo lesam catados 
Mudada com D(cdoNane decenais cern wrorkeadamtrita 
'P.i.*,  da uglible brffir 

Ana 

c.gt_LNI 
NI." I 

Prnenle na qual varará excludvarnerde • /ungia de Contata o 

St"Irá Nt""°‘ braDdIP ISM'. "PIS" elee"P 	da. sondo LM para Iodas a Ora do *No. a Obizeldade 
:amure será canpnevada pai Livre de Retino de Oebintura da 	

itmzetárnere da das dela iam •data deado-ma ando 043520104. MC RJ. CPPAIF 	770.750.717.53. derasalado na Rua 
Fano Tela na. 40, 5/1c. CrIslala, filai,. há reeleito para o carpo :amure eu_  or..~.4mo  A.  °atinou,. 	Oslo „nom. em 	 o • da• deado-Po ~Ser. Rendo With mimem 

de IllutWattelarcrotemEMISO 	P^Pni no Par 	 aios de erraste da Ca  14 Fremira. As Dadnbres safo da eto- 
tPene runçan  4 

 do 
1."4"neP...t"  aSui“tinio da 

Noronha 
na°.  pala com ~Ia red. nes lanes da ripo SB da Lel rr 0.404/76. DP 	• Unem de elbe azia ardres o Mime Mordo • • ela 

AM boda; anta. eareb."`. 	 '''"" representadas -n Frangas mencionadas no Rem R abalo.., Pra. cREA/R.1„ ClaalF 705.617.017-34, domiciliado na flua Fonseca asnott,„..n.dcantaxisaa.,„,,,,,.s, Raio de, Debatem OT 	
abai. ando ir um memaro Web: 

Ides n.. 40. Sio Crisleao. ROO, há (mobilo pira o cargo de Carla 
será de 05 ~I contados da Data de Dando. ventendose 	

.• nOmen dlatele* antro a lema e o potenne...  
Nado ler um Nenen anyeden 

Unir* o 5r. fichei da Souza Moura. bradara cava-dado, enge• 
'Melro ela, CL O'. 00.356.29475, SOPRA, CPF56F ir. 1112.770.005. ma, pelado. aro 2410312016 Mala de Vendmentol.  1 •••••-enanbe 	pa~mso  da meteram ,A Sobrara será deado anualmente, 

tle_Yalz_NortinaLliatide. O Vala Mandris aduando daa sempn, Ole Condado  Cosa ao Lonsretapfes programadas. sendo o P. 34. há melete Para o arpo de Elitaa-Daladnad. Of. Ari°. Te' lna aanao 	 alma 	ando ano. 	o. cano do. 
CPFAM 0°.6CA57.5711-70, coto doma% na Av. das Nades Unidas 	e amalhado deddo ao, 24 do maço da 20120 o Dano na Mala 

arde: 
J 	• Vid01 dos lutos Geridas ma Pu dd• ceda Párled?do 

CaplagracJo.aikulado nono o(sob) faial **rale 
sem arredondamento: 

VA* 	• retornam:lel edudlieuto Co saldo de** nomnel 
da dobenbae.Itto•madolcanndra cem (11'inn 
canas drelmab, anm ereadenctaraNte; 

Falo? Ma • lat:d.:de Eros  rosca  *Aviado cone 9 (arara)  coas 
afirma gee an i dendamerd ap a 	eradada Sn**, 
fo 
  

Tala 	o IdLe deftdeLl LM. 0010,1721pereaftual ao aio. 
k~Orta arn d wafroi  asa, daM,air 

monho Pana a laxo doIdo  dm 
1~Sn.~ hawd AwAb...r.A. r,  ~AJA da DabImna- a  
wadAv.irist2,42.b. A.. odisitur., *em. &amada antecipada- 	. 
mente verdetas.'undo alavel da Os Vala /lanhai tio-lado  moia 
Piado  coa saldo do Valer Nadal das Detanturn ent ciculagla 
undado da Sobretaxa. calculada po tela tempo& deo& • Dal] de 
Embalo a • data do 022TO Parado da SolIalaa coda." o co. 
ao, Md a tia da San Mamada iodePentaboadd de ODoo. im  
temeledo 	onalcadra Mddal ou anraltddal, na coenind• • ,-, 
%super dia tOdUltile avenha: p) aso A. dedwaçbs ratEad i T.  S' 
Pela Damen alai par  o-Moer ai as ~antes Oaaelsdbot  
aram Una ai enganosas 011 Inda, ea.ncdo relevante, Afiam IA 	(.... 
corretas ar Incomplebs: SI) pecado de Nb e dana, da Esrlisdva elnl, 
de (Antever um doa Irdereententes Gareadaes, decteladel cle 'alin- 
da da Entra eku da moamem toe as inlerredentes Gaaacto 

............ ou "m a. d 	recuperada juddai eu 	a de rocuPed P iaStaeda 	) ..., 
Emana e/ou d. *Neon 11,1 MC Inter*Nentes Grete á' ,, inCin A 
Orlado, dinobado ou adindo da [minora elas d• qualque-Matat....Pso  

dos Mondem. °nadam: ROI Inadledomnie, rala Eldon,,  
no locala ao pagara& da Sobramo, da ATCOniaÇãO PrOdlInlds 
OU do dUTISOUtr CUCOS valores devidos eos Deberdurbta n•I impa. 
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CONCREM T ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

CCODEMIG 
Companhia de DesenvoMmento Económico de Minas Gerais 

ATA DE ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO 

CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO 166/13 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

DATA E HORARIO DA ABERTURA: dia 09 DE AGOSTO DE 2013, ÀS 10:00 (DEZ) 
HORAS.  

EMPRESA QUE APRESENTOU PROPOSTA: 
1. Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. 

PROCEDIMENTOS: 
Iniciada a sessão, às 10:05 horas, estavam presentes os membros da Comissão 
Permanente de Licitação e o representante da licitante, devidamente credenciado, 
que assinaram a ata ao final. Inicialmente, foram rubricados os fechos dos envelopes 
das Propostas Técnica e de Preços da empresa participante. Após, foi aberto o 
envelope contendo os documentos de habilitação, que foram rubricados pela 
Comissão Permanente de Licitação e pela licitante. A Comissão faz constar em ata 
que procederá, internamente, ao julgamento dos documentos de habilitação, cujo 
resultado será publicado no jornal "Minas Gerais" e comunicado, via e-mail, aos 
interessados, após o que os autos ficarão com vista franqueada pelo prazo legal 
para interposição de recurso. 
Às 10:45 horas foi encerrada a reunião. 

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2013. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DENI 	BATO DEA MEIDA — Presidente 

?AUL- ãgmtéikslá:
LI 

LICITANTE 

1 Ata Concorrência 08.2013 
CPELlmcsb 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467- Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



Documentos de Habilitação 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
MINAS GERAIS - CODEMIG 

CONCORRÊNCIA 1 N°08/2013 
Processo Interno: 166/12 

Supervisão, Fiscalização e Apoio Técnico no Acompanhamento da Execução das 
Obras de Implantação do Centro de Exposições — Expominas São João Dei Rei. 
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0.5.2.002/138/2013 	 Rio de Janeiro, 
09 de agosto de 2013. 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia 
Belo Horizonte / MG 

AU.: Comissão Permanente de Licitação e Subcomissão Técnica 

Ref.: Edital de Concorrência n°08/2013 - Processo Interno: 166/12 

Prezados Senhores, 

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

sede estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, situada â Rua Euclides da Cunha, 106, São 

Cristóvão, apresenta sua Documentação de Habilitação em atendimento ao Edital de Concorrência 

n° 08/2013, que tem por objeto os "Serviços Técnicos de Consultoria em Engenharia para 

Supervisão, Fiscalização e Apoio Técnico no Acompanhamento da Execução das Obras de 

Implantação do Centro de Exposições - Expominas São João Dei Rei". 

Atenciosamente, 

/ 41/ 

9/ Aldo az ampai 1-  

Direr r Operacional 
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 

cAk 
001 
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1.1 ESTATUTO SOCIAL EM VIGOR E ATAS DE DIRETORIA 

004 



pedridates atuar em namo dada e no arrobo da consocuen das 
objetas seda, poderta beltrão, cone* obalgadles poisa Cam. 
panhb Corna prestar Pança oti conceder dm& para controladoras. em-
aladas ou suteddibto. Parágrafo elmo • Neste'der os atro-
quadre maneara para os emas de ~edema (1) alten 
Gabe bradam. sobe oconordata, podada d• cédula de Idem 
Idade RE 5371.928 ESP/51°, levito ne CPFMF ob o n' 
013-141.3415011; (11) Paulo Cear Perla, babe. ate advogada, ' 
cortador da ed. de Identidade RG: 21.551700 SSIMSP. Insolta no 
CPF sob a n' 1134.297.000549: 	D.C! Dado Fahn,  brasõebi. 
salte engenheiro portador da delda de Identidade e 102754470 
ene pelo DETRAMRJ. Inscrito no CPFDAF sob a V 105.152_737-
67: e John Casa Salta, trato, solteiro. arnleskedor de em-
presas. patada da adula de Peada ri 11967298D, basalto no 
CPF/MF sob o n' 095.537227.50 lodos can endereço cornerdal aca-
ta Capital ocan endereço come na Rua De Eduardo de Souza 
Ame& 357- 11 andar - Ma Nove Concebia CEP 04543-121 • 
ala ado - SP. Cláusula Nona - Exercido Social - O ardido ao' 
dai Mela om 1 delambo • tareará ais 31 de dozembro de cada 
ene. valia on que sedo levantadas as demonstres bandeiras 
explob. Ao erma de cada enraio soe umedece. á eild 
borre do trontárth do banzo prenota do balance de nate 
Indo acama. cabendo are soda quatebs. m vartção das 
V" quotas, et leace ou Vede apurados. Os tes drao e das-
desçais determinada pelos ares quotista, e os patos reduze 
03 leres zetzerubdce ou cai acumules para conpenaaçao ern 
extrata futuros. • Parava Único - A Sodettode poderá, par de-
Verdeia de tos eram (a) date ~andas tan bar as 
eis durerlede e aos reses de ano entradas no Elmo ba-
lanço semestral ou est Meado pela &dere (b) imantar ba-
lanças na penedos moa • data dedada coas bata nee re-
atados *pardos nos mance: a (c) Independentenerha de bebe& 
se Pastada pela lapidação peanha. dalbut noullades apurados 
de na nana. Cl/matula Dita - allberade as Soda% - As da. 
Merece soea serio fedes en rello de todos quarta Es-
tas Pede  na connocadaa Por qualquer doa tas que repregem 
pelo menos 5% (de per cento) do capte iode lel as delle- 
rees 	sócios sebo as abra deveria es tomadas palre azotos 
cortespondente a, no mine 75% Detenb e card de capital ao. 
dal. Papel° Penetro - As "amareladas de correcadia pare reta 
rides selo ctspemedet. guardo Iodos os doca encerem ou 
se deram por ataIte, dontss do locel dela, hara • ordem do 
dia. Parágrafo Segundo - As rounbe treme dsetivele en-
e todas e sela dedellrem. por cecina, axe o nada que sena 
atrelo delas. Parágrafo Toam • Se apensado o aufternento 
das atas de reuniões de dele gretas no dedo de Registro: da 
Emendas competente. sempro que a bl oda vale Cláusula Dé-
cima Pende - DIsaolugao a Liquidada • A ecoe dou • á-
quem% rd Sceleclede morrera nos casa vastos em ml ou será 
detonada peba sede pada que enema 75% (setenta e 
deo per canta) da oda social, que deve Indicar o Onedente. 
lenda c arem da Sedando cmproecie na buidagio das obri-
gações ala • Parágrafo Breco A abe& a enea da e 
acero dai alleedes do seda quotista que data, a matorta das 
quinas Imparlará na emita cbsobeo da Sociedade. No cano da 
ralhada eu perda de qualquer outra sedo questa. o aedo e 
Má. debaterá abre e manalenc% da Seriedade. pando optar 
por dalable. - Mácula thicfma segunde • Legislação Apiedei 
- O. maus esses dele Contrato regese110, Pela Lel if 10.100. 
do 101012001 Suendamere, cale coada reg•-se pelas camará-
dna da id das atedada adens. - CUa,ula Décima Tecera • 
Foro • Pana lodos ao gabes Muna deste coacto Se desde já. 
expressamente dato o Mo centre da Comarca da Capte do Latido 
do Rb dê Janeiroç com maneis a trole auto, per inde Peio 
Pede que adeje - Cláusula Dêem Ovada • itrebracão de Daca 
pedimento - ema estica roa respocaos ecos, es *dada-
adotai dadanarant, sob ed pena. da Lel que a% otao Impada 
da exortar • adminestrasio da Saticaladt per lel =pedal, ou ern dr. 
tuds da condenas% arde ou par ae enconfrarem sob os dam 
deta, e pana que sede. enda que. taporadamente. e masa a cer. 
as eller, ou par crea embr. de prevadatção pena ou a 
borro caca% peada, ou contra a oconomla papa. abo o 
dama anneciro roda% 'entra arras de defesa da concorrênchz 
centre as idepbes de consumo, lá abe ou • papando. Daniel 
Miradas Balda - Creddente da Odemira e ad 	zeiãodor oleisn 
John Chris:ar Sala -Soare da camba' • anatada 
ano; Man 6dd:oh - Aárdristecior Neto; Paulo Casar Poen • 
Adminkbador alce Goledarb incomeadds a  Commetrs sA. 
ele Plebe, Bula, John Mester Sala POG Moa S.A. Empre-
endimentos e ParlItipaçaor - Joe arab T,ammht Grame MS 
dael Wenn - Vido da Aduo:net Ca Caste% Veiga Innotancla 
Cardam OADISP n' 258.47. Testesnunhe Testemunha 1 - atai% 
Nobman CPF: 090.544.667-33 DAS: 139.321, Testemunha 2- Fabiana 
Maria Batata CPF: 0.51020237.08 ID: 11.190000'?. JUCERJA ne 
33.2.0871292-2 San 2210712010. Vetaria G. H. Ocra' Sere Co-
rei. JUCURU ne 00002003613 a 22107/2010. Vela C.C. Sana. 
Secotarla Goral. 

Ido usain 

PR.:MAGOS SÃ, 
CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS POBUCOS 

DE ÁGUA E ESGOTO 
CNIOMP a 013112.023/0001.10 - MIRE na 13.20.107.2115. 

Ala da Reune° de arealhe da Adaddraglo de 161122011 • 
Data. Moro • Locais Aos 15/122011, ti 101a. ern Si' Pedro da Al-
deia/RJ. Presença: Presente • toterade dos mores do Consta 
de Administração. Med Se Haien Nade& como desdenta e o 
Gr. Radamét Meada Coe, coma secretario, albino arca (I) 
da contratada da Pala de Seguro Gana a • assa% de obra. 
goções no Contrato da Contreperneb (GCG) troadas erre a Com-
pare a e J. Malte Seguradora SÃ; e (a) outros assuntos boa-
rentes à Companhia Enxameio: Nada ma& Assinale Mato 
Obigenta: ame Amada°. Pradentd Raras zadrade Casse& 
Secreta. JUCERJA rf 00002275415 ern 04/01/12. Veta 0, M. 
Sere - Secreta Geral 

Idt tisne 

PLANURBS 5. A. PLANEJAMENTO E URBANIZAÇÃO 
CNP!: 33.081332/0001-05 

EXTRATO 13A ATA DA ASSENJTLEIA GERAL ORDINÁRIA E 25 
TRAOROINÁRL9 - a) Data 17 de novena, de 2011, is 15,00 ha. 
eis. na  Rua Mela ff 1E8, andar. sala 906. b) Cornaeas5ce Od-
eio 05.1 do atido do Rb do Janeiro pelado nos das R. 10 e 11. 
de novembro de 2011. para 1) - ~ia das cora cb exerdeb 
encerrado em 31/122011 compreendendo Reata da Meto.. Ba-
lanço Padrear. e Dorenstações Faceiros: P0'  late da Di-
retoria para o UM° 2011/2013 a Rtreo de honorifica; 3) - EmIçia 
do Gonaslho Plaina, so requere 4) 	Ma geral: a) Comem 
ceie Gonpereceem entes representando COXO % do Capta 
Social com Celta a e d) Mesa Ordem Peat.: Or. Joe 
(larere Vetre Ceado e Seroe. Dr. Ary Tordo de Azada 
h) 0•11berages da AGO/AGE: Aprovado por unanimidade da vo-
tes: 1) ama do etrado encerrado ern 31 de dezembro de 
20010:: 2) Ele° da Ofenda pare o tento 2011/2013 e Sadio doa 
honorifica. sendo ebbe para e Metr.: Disotor-Preedenle: Dr. Je. 
s6 Ilendque Vebaco Cardoso; Dieta/ Administrativo: Dr. Ary Tais-
no de Azevedo; e Diretor Secretário: Pardo Rabelo bambar Ve. 
lado Cardoso: tonere Vota mensals de olá RS 9.000,00, pie 
raleio erre Mete - N3o rosada • &eido da Come R.-
a: • 4) -Assunto, para Arma. Gemi Extrathe '1.1 • 
Homenagem aduma tios companheiros de tararia ao saudoso 
Iltnatot SereUrio Mdo Ceada - Encerramento: Nada a mala fol 
cascado, Pal borda • Ata da Assemblea Geasd lhe. e Olear-
erida que  foi lida atontrada peloa Senhores Mede presentes e 
drenada par tados. Da late liente Veado Canoa 011 NY Tol- 

lana de Azevedo..., Adoesta Ana Rb bandas Vetam Cardoso In-
ventulenle do %pilo do Oe Robe. Velando Cardoso. Rb de Ja-
ne 17 de membro de 2011. Pede da Mesa: Dr. José Ibera 
Ca Vem Cadoso • atado da Moa: De As, Tollana de Aze-
vedo (HIRE 33100120345 / JUCERJA) 

THL PCS S/A 
CNPJ le 04.154.0162001-59 

PIRE 3330021725-5 
ATA DA 134. REUNIÃO DE DMETORLA DA THL PCS 5/A REAU- 
Zele EM 14 DE DIOEMBRO DE 2011, 1. DATA, HORA E LOCAL: 
Redre no da 14 da arem da 2011, às Ob, na ade da Com- 
pare berada na Rue Jangada:o, rd 41 Ipanema. na Rb de Ja. 
nabo • RJ. 2. PRESENÇAS: Pente o Mear Peadente, Sr. Fran. 
dsce Tosta elln Ra e De Sr. Mas Vetam Zoa°. o Deter. 
Sr. Fada Sarnas Liai Mento 	Sra adelga Gestr Venta. 
3- ORDEM DO DIA: Aprovada de Construirle de Ccrodzia e ra-
Ocaglo da nte. aoL,kemeaala peada. 4. DEUBERAÇOES: ~a-
di • oure& cei Dee faixam a Si. Dadels Geettr Ventare 
pare secretariar a preces mude& Em de., os Orares deci-
dem aproa e tatera Implertrontsçao de ledias os dos pelados 
rabos ao CONSÓRCIO MOBIUDADE AMAZONAS ENERGIA, para 
peei° do PREGÃO ELETRÔNICO 5093011 'SERVIÇO ESPE- 
CIALIZADO DE TELEFONIA, Prommido pe 	ON 
BWISORA DE ENERGIA SM, citm valor contata de R$199.0:55.83 
(dbereos e nome, a nove mi, areentos • ceda a as mais e 

Mal • frei Cedivei),  Pea Fadado de 14 medes. Fie também ra. 
Ceada o anime do Insere Polear do Conste° de COn. 
en. dando de 05 de dezembro de 7011 tendo cerro parles a 
Cementra e Nanar Me alo SÃ Fel sulditeda, tater& e 

Reata Pedem) do anal Gememo do ratado do Amazona& Canto • 
Nadonal de Penes Mictes (C.NPUMF). e Junta Cendal coro 
Peie pela Mete ou procuradora contldea para te fim. 5. 
APROVAÇÃO E ASSINATURAS: Nada mah Iene a balar. dam 
Par encerre ó prateie nado. tende anta leda • comente Anr, 
que, Ida e adiada tanforme yd evada Feke posares. Ria de Jen 
neto. 14 da desentoa de 2011. (ao.) Fresta Tosto Vem Fito - 
ure Pedante. Alex abonar Zoe° • Diretor, Frauda ames 
eehy Menne • Diretor. e Orstrella Gest, Ventura • Secretária. A 

presente 6 ceda rd do eacao Lb da ato da Gamara. Da-
niel. Ge.ekbr Venta • Seenefea. JUNTA COMEROAL DO ES- 
TADO DO RIO DE JANEIRO. Mande Tt4L PCS 	Cot eme o 
ente lel sem% rob n• 2272069 • data de 19/1212011. Vo-
léda G. M. Sena -Secretaria Ge. 

Idear 

MÁXIMA REALTY 
COROOU na 13100.176•0001-77 • MIRE rd 31304.297.103 

ATA DA ASSEMOLEIA GERAL EtTRAORDINARIA. Data. Local e 
Herr 17/11/2011 às 15h, no Rb de Janeiro. Ri. Ar. Mangra. 1.130. 

andar, Copacabana. Fane Prelada los acaba represem 
doa totalidade do capará tad& conforme azseamenlos constantes 
do Uno de Presença de Acerto. Publeadex Diadema/o na ba-
na do er1124. 54e.ea Ld 0.4114170. Meca: Presidente: ater Srour 
fanam; Secreta areio Matos Costa Befe Oiderg do Dia: (I) 
delbeer sabre o Pune e Justam% de OS% Pardal da slbro 
Admialren • Participada SÃ,, nbezo dedada, em vima. 
Pada de •ou ~ma*, para CP, iene a 11/11)2011: PO da-
tei cobra n Indere& pela otrintsbasie da CP, do peia ata. 
ralaras prira adelo do patena° atenda; (In) deter sobte o 
laudo de ave% deedo e taba contatai peba pata avaliado-
res; (IV) dobar sobre a ale da SIM. Mairisten e Parrelpa-
een SÁ. oidedada andem tom sede na Rb do Janeiro. RJ, na' 
Rua Unelde 55. 4' ando cenho. com  nus atos sedadas ar-
quivados na JUCESUA sob o MIRE 33.301000.453 e Ge.; 
30.455091/0001-10 (5111oze3 a e veado do patmanb tad° para 
e Co: e (V) detem nate e mane de °Peio oned da Cla. Do 
theepSed Chr adoba, por unanimidade (I) Aparam trovai. 
cento a tern restrIpae; e Protocolo • Judfficas..% d• Ctrao Pana 
da Dem Ateiem% a Parldbações SÃ. corn vem% de Parcela 
da nu Patine para Maar Re SAr binado a 11/112011 
realcatf). nce tennos ali descritos: (T1) lanem a trictrac a no 
meneio. pela anlestreno das Oas. dos cadadves Gados Aberb 
Ireence adubo. casado, CRC.14 031.1190-7, CPP 359522437-

04; Maga dos sona Sede trate. casada, CRC-11.1 
.091374)0-7. GO 011.530.1117-25; a Magoe da Seva Caem, 

brasido, aide CRORI 050.57510.5 CPF 718 075547-20, lace 
tont endereço praslonel na Av. ente. 1.110. Cla erder. Fie, Co-
pacabana. Rb de Jenekte RJ, para atuam torro pedias avaliadora 
da scene parnodial dee da Sena • acedo paria a tes. own ha. 
a• no bade apedra levantado em 31/10/2011; (III) aprovaram In-
legrairma e atm restrições, o lauda da Avelai& deterado peles 
peça évenedareã rua oleai& queimo/2e e valer cone • 
parca da aceite peai da. da 51Ône e vota paro a CO, 
em 14 1d27.907.00, em oferenda co bate espolias levedada 
eis 311102011; (V) Sob oaradermão das 'predico do Preto 
(tini) e do Laudo d• Meraeo (Kern ill). de,u coma da adelo 
da lar tido • °Pie% jà promda peba acknas da 5Nme, me-

'ilidi' "ias data. °Põem a hatreee do .acere parda 
cinda da Glie cadente o deale c Protocola rebatido qua 
do lerá alterada no capa a. da 01; (1/) Genceeram az* 
aa avtaboçaes coa add....doias da Cla piza pairarem aza dal 
nate:Idos á afame das medidas as eprove (VI) apearam 
per unanimidade a abe do obblo sodal da C e norma a pre- 
ver exprenserno e andada de compra e 	 Pas- 
sando o ter da Estatuto %dai da CM • 	 • dee' 
rede 'A O. tem por olfato sel 	 (I) o %ande. 
mento de p.a, da erreeendante 	 qualquer na- 

add. que tenham 
emendara. 
veda de knerob 

Piada reis aedo que 
ha qual bl lavrada a pe-
nde por ledo es pre-

adue; Revede& Carola 
Fado de Metade, em 

25/12/7E1. Valê% G.M. Serra 

kl 1211551 

17 CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 
NPJ/T4F n". 3114154e3001-20 - MIRE na. 3330005531-1 

ATA DA AGE I - ala toe 	Ameansbe  27/122011 in 
09S, na ande da Sodettade, arada na Rua Fedida da (rra. 105, 
Sb Cede RJMU; - Ideetele O Sr. Mame Rbeiro degola 
Ria corre Pedante, e o Sr. dobo Carlos de Noronha Magas, se-
toldando es etre li - Leaatex Ospensada a Peei' 
da Dila do Comece& na fora do Ast. 124, § e. da IV 
6.401176: rul - faze Tabado dos ecioristas com dello a voe V 
- der  an c A ara.  Ertraordela: VI - Frecompe benda  
delbaralnede-Venx a) FP errado o ausnenb do apta da 
dal da Sociedade nese capitalize peai da Reserva de Aios-
Oração Tecriebolea e da Rezava da Opte e • cometenta ai-' 
tendi° do MI. 51  do Estatuto Sodal que pada a %cot cora se. 
ete radio: C& 	- O cada da tacada 6 de 
R576.909.335.00. lalaltmarta Intepraltrade dedldes em 25600.000 

ena odiei e ameba& cern valer adens:: b) Fol manda 
a tonalkeo a abe% do Estala Sodal da Sociedade: VII • 
Framente Nada mala Crendo a se tratado, lei encena s rem 
Sb e lavrada • prizzoite eta, que Ida a aprovada por Idos os ada-
Mstas da Sodedade poentes I Assembléia. fd por estes sanada 
RA 27/122011. Moro Oben damas Fio - Prealde de Mese 
Ma Gados de Noronha boinas. Secretária. Aderibtas: MR.V. Ern-
preendmentos e Partldsoçam SÃ, 1/arca SIM Neto. Moro libai- 

II tones ç 

Arta auge abauó, do pa 
par otrab soda add.& de dea 
lareatMes de qualquer Mora 
e • Ineerporplo Irnalbal 
bala, deusa per encomia • 

ento ata que, Ida e achada 
tentas. Men: Presidente 
Mate Caos Baeta 
Reage eia re• 
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ro Vlegas Fluo. Wakner José Pendendo. Sella Certa de Heron% Vo-
gas, Mala Yves bane Da*, Fernando Jean Mane, Vão M-
edo Noronha Negas. Arbado es Santos. Adora Gosma lana 
Dere José Fran.. Gemes Vara. Amarada na Axe% sob re 
00002255319 em 27/002012. valida G. IA Serra - Sete Geral. , 
ESTATUTO SOCIAL CONCREMAT ENGOMARIA E TECNOLOGIA a 
SIA. Cap, L Da Danomln.eo. Sol& Fie • Duras% da Sociedade. 
nitil • Sob e denodado Coem Dama. e Tecem 
5111 /4. Itca antedda urna todedade aranha em Mude de bane 
mos% da dedada cht CONCREMAT - %dedada CM de Controle 
de Ensaia de Males, a quid 5 regerá par este Matuto • pala 
bebias% vigente, fedo à até.. Ad-2 - A Sodedede tett eua 
et na ddede do RJ, na Rua Etade da Cunha, 106, Sio Gris 
tate enquanto cone e poderá alak ou &BOM Mala e tomoala 
em atm ddadea e no atar • agá. da Dee 	A Sm 
dedada len par objeta a pese° de seave da conteaa na 
área de argullobra. raio ambiente, engenhai cã% Wien me-
Ma. Peado a elabrarão de pane cOretores, estuda da &COMA 
de. aidelaidos, Pele ed. • Ombros acue exame por 
atralstradba, empregada ou auternprebee. de obras do construo% 
de e preste de maços de manutenção cerrea, peba opa.-
residas de Podar natigezo_o controle de Peai da alce • 
ftraleo e zupe% de etre o gerendamerne de obras o aro-
Veealmorta a reatalio de ema., testes sh te da alerteis 
e vede Men Impe% a coado de queda.; • arme de 
eitnAses de topografia, sondagens is congénere a exactrib de atras 
e centos de deonamento, contens% e estadeio de metas • 
azem% de obram e 'atos de recusei° ai  taba atroe da 
teças, pada. • amen • vedação de nanicos do ~-
sala. gerendenento. lbratraplo, censulterta, plantramento e aspe 
tatera nea ato ~ai a cata.; e °perneio e manobro% de ern,  
preendmates peadas o aliem em el. coreia empresarial 
podendo nage de outras sedadas na Entoem do seus dajd 
tas. OLÁ!, A dunaçáo da sodedade será par amo Indeteménede 
Cap. IL Do Conta Sede e da eas. 	-0 repta da os 
dedada 6 de R578.1:09.315.00. tolere berrados, dMIldos em 
25,009000 ações afine • mane um vate net". Arl_2 
- Cada ale da daria a a voto rias daberações dn Assembléia 
Geral. Cop. 16 Das Asseada Gala. ful_t 	Adentre 
ser% orderla e arenlintrias: as padre radiada, até 20 de 
atra da cada ao MI, ima enredar o relatara o Babe e as mo 
tas da semestre retts ao exedo anterior e para elege ao 
lar o caso, as membms efebos e suplentes do Conselho Fel IS 
rende-Me • rearereplo. 	e As Anemtelas eabardarlaa 
aio matadas paro Vetar doa esmola que conafron abjeto de 
sue convocadie. MLX - e Assembléias Gerals seroo poildbas pe. 
lo vadie do Gee% de Adite,. Cap, IV Da Adm.:- 
Maças A.1_112 • A abe será stebestrada pot um Conca da 	' 
Melte° e per urna Piaria, cujos antros gere aia, pe 
Off% de arcio, ando todos rectas neste pala. além de um 
Conseho acal de Pec. ida .peanaentes. 8-11 - Para ase° 
de secas de engenhado e arque& a sociedade lera obrigato-
riamente um departamento térrea da engonhada e arquIteture, ab 
responsabblade caberá tb pradosxs deado en gra met, 
herniado na lacro 6. Dado-Lei rd 23.559 do 110253 e da Lel rd 
5194 de 14/12166; 5_25 - A pane Matica das netos senas de 
engenharia e andlleat da apiedada (cari a cego doa respensá-
vels bade devidamente ideados nas Cata Regbnals de 
Engenharia, Amace • enoda e que arauto • Orne., ar-
cue e leaduclo de Iode os serviços metade com plena e 
total adonemb. 5-2 - O Conote] de Admiras* será condado 
por 8 membros eleitos pai, Aderidas Ge. pare mas mandato de 01 
aros, podendo ter reeleitos. a lembres da consta Melo as se. 
Minta de-deões' Postale de Honra, Poema e Comelbeleas. 
5.2 - Os amas iambo% a emetaçáo que kr deleanbeda pe-
la Assembles anil 5_2 - O Cada do Adentrarão reuntreen. 
ordhadOnerle, pelo menos me vez ao ano 'A etraordlearlemenle 
quando convocado par seu Preadentin per alam própne ou me. 
diante 'dee° dos membros do Consoa dardo revoa para tal. 
5_2 - Au renda odres asado sedizadat em datas a terem C- 
ordas pale Proba% da Coaxe 	- Os mantas do Coalha 
draga% anta ti, um membro que be es atas 68 Conselho no 
Ileso ceie dando tais atas sarem endro por todos os 
presentes. 5_2 • O aso para as reunbes deverá ser dado par es-
crito pelo neanos 5 das entes da data do tal oure a menos q. 
Urdas os membros renunen, por taba, a case eva Peei 5-2  
A le de tra o Conselho de Administraste possa se remir de me-
ara anda será necessário a presença do mede dos seus traz 
las ebbe. 0 Cadtei daliberará pot makrma de mio.. O Presida-
le além de mu voto normal ted o Mo de dente 5-112 - Com-
pete ao Cone da Aderia-e e) Fixar as destras Met da: 
andada ooda, acompanhando • mama dos negados da anda-
dele; b) AP1War o PiaTIO anual de Invesnmento a da Imolava° 
fadem da scdedade; c) Sproer orçamt ate da partede 
e accenpre aba mace di Eleger a dast.: os Deterá da Se- . 
dedada, tzeradoihes abes cacem coa abale ao be-
be e) Autuem a socbdade • alam bem do avo da rodadade ou 
Sai elas ~dita trus. quando o se dos bens exceder da 10%• 
do Caaptlal sodel I) Autorizar e ateado e pear coçam aveh, 
fianças • a renunciar direta cujos aorta excedam i 10% do ao- 
ped social; g) Mantreare• sobra o reloterb da Abasteça° e es 
code da Cheta.: h) Indicar e dott.r os %das lependantes, 
1) Manifestara cobre outra eados da deledade. expele soba 	10 e  
ea men Peruaaa apalace (i Ceai a Aderne. Geral O • 
Fazer Mamadas da capital on)Proper ronde evade da 	ca Cj 
mbai Gani Entaordnárb para esse es espednce. • dartzub% 

antecipada de dividendo.. 	- A Dada será coma. Ide 
mexe coa' padeças rebeladas pelo Coroca cla Actestregne...., 
e por esb Estaca Soe e que tolo as ande desigro9567( 1...., 
Presdenta eme;  der-Peaddented Direis Admastnite Finas°, Um, 
telex Orar de Plancento, Sera e Controld Pirar de Ro.N....a-/ 
cursas Humanos; Detre de Marketrp: Ode Emante Detonas - 
Cendra* Matares Tem Dee Ovacionai; a Motores 
Regional& Urna mesmo pataca podo adunar dois ou mala erga 
na Diretoda. Lit. Os Dares sedo elas pelo Oraseto d Ad- 
drásben.% pdo perlado de 03 aes. podara ser retida. 5_2 - 

Corneta à Dietas a) Eme os et &atos o exoset po. 
deres e entestes que o lel are cabe. na abo Os assegurar 	O 	• 
tandOnornerno regular da cotada: b) Estadear e doei geral de 
peneleS da foriedade, ama do odore azei e finem 

dependendo de tua apraze • celebrixdb dacatrahre que, do 
acordo com seus ama ou dado às droinsache posem nlor 
ode a 30% Minta por cento) do cepaal tad da eine: c) 
tremem rata:emante quanto kr andadas da indeade: d) Cola. 
bofar mutuamenta na conde dos azas ale e) Regadamentar 
abade sociais, alarde em aba prOprbs, em a funções  ara 
melhor adestrar a sodedadd Q Represa., • dotada, em Abo 
ou fora dela, ete autoridades e Repartba Federa Estadões. 
Made. Enates Autecd, Paratestatts. Empes Pede% 
Sociedade de Economia Mera Terceira g] Assar dm que atri-
guem ao:dedada e Occomete da qualquer me& escrituras 50- 
Pia e Intramentos parbabas h) Pastar atos da cerne° e de 
arde; I) Campe e vende. adore eareelhar pear, /danar 5. 
debele mercadoria. trade bens avela ma geral cujos vo 
lotes Mo exceda a 10% (dez pot coe) do capei sedar, raspei-
Iodo a comete. do Conserto de Arbatante r) Comprar. ve-
da • adem berne a1es valore. Ma andam • 40% de capei 
soda( rendada a empana do Cense de Abaste( 
Dar que& tranalgIr e celebrar amprordssos para dee, de ar. 
Memento: rd EMA na. acenai e endossar Cheques, 
natas pitentserba, dupleataa. e, oem estro Oba de deo; 
n) Manager ondas a gene ou Insailpai Finezas; o) 
mear procuradores .ed brida. e ad negou.: p)Desteperbar as 
95es que forem apecerdas pelo regulamento Mem q) Subam 
na quetas ou ações de outras sodedadex r) Cera pesam por 
ednentat a iodada es A/samblem Geies e outros atos que ca. 
gern mate Ia mirada nas quals a Cape pada. dando 

til\_ 
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a essa pessoa bstruháre e orientações de carne proceder. § 	doi, - 
É vedado à Diretoria avalizar Raros, prestar fianças ou assumir com-
promissos estranhos aos objetivos sociais Ad 171  - A Diretoria se 
reunirá sempre que as Interesses sociais mdgirem. mediante convo-
cação do Diretor Presidente ou do seu substituto „entual. A Reunião 
estalar-se-á e deliberará com a presença de qualquer ninem de Di-
retores. As derisões dependerão de voto da maioria dos presentes, 
Inclusive dos Diretores representados por outros. Ao Diretor Presiden-
te será „Moldo além do seu voto singular, soe desempate. Ar! 15' 
-A sociedade se obrigará nos atos em geral rnadiante assinalaras de; 
5) Doia diretores; b) Um diretor e um procurados c) Deli procurado. 

d) É ~galáxia a assinatura do Diretor Presidente nos atos que 
traiam as letra, T, 1", 'g' e 'C do art 11° do Estatuto Sodah e) A 
abertura de contas bancárias em nome da sociedade dependerá da 
assinatura de dois carateres ou da assinatura de procurador com Po-
deres expressos e especifices para tanto. §_.1L- A assinatura dos pro-
curadores ter-sei par válida dentro dos poderes para OS quais te-
nham °alarga exisresSa. 542! - Bastará e assinatura Untada de qual-
quer diretor ou procurador nos alas que impedem: e) Endosso de 
cheques para 'depósito em conta da sociedade; O) Representação da 
sociedade perante reparknles Federais, Estaduais e Municipais, en-
tklades autánqukas e „rendareis, empresas públicas e de economia 
mista, Inclusive re drgãos „lanemos dessas entidades, enfim junte 
qualquer tipo de direta; c) Representação da sodedade em trocas-
ses de licitação psibtice ou privada, com poderes para apresentação 
de propostas, outorga do procuração o credenciamento do pessoas 
Para exercer a menobnada representação. &UAI- O m mie d 
Diretoria terão atribuições previstas neste Art. 	r  - Ao Presidente 
Executivo compete: a) Representar a Sodedade ern juizo ou fora de-
le; tu) Convocar reuniões, em tomada Diretoria, e presidi-las em sua 
instalação; c) Coordenar e supervislonar a atuação das demais Oire-
todas; a d) Responder pelos encargos a ele atribuídos pelo Conselho 
de Administração e pelo regulamento Internar, 5-2:  - Aos VIce-Pred-
dentes compele: a) Supervisionar e coordenar as atividades carpem-
does da sociedade; e b) Praticar outros aros que venham a ser es-
pedficados no regulamento interno; ELat - Compele ao Diretor Adrnr 
nIstrallvo Riam.= e) Supervisionar a gestão financeira da Sacie* .  
de; b) Superdsbnar a execução da contabilidade fiscal da Sociedade; 

'e c) Praticar outros atos que venham a ser especificado. em res111-
lamenM Interno; §4.4: - Compete as Diretor da Hanejameinto, Siste-
mas e Controletml Coordenara acompanhar ft elabora* a...c-
aução dos Planos de Negado; h) DesenvoIver e „empenhar o Plano 
de informatização; c) Supervisionar o controle de custos da Socieda-
de; e d) Praticar outros aios que venham a ser especificados em re-
9demento Interno., 5-5A - Compete ao Diretor da Recursos Humanos: 
a) Elaborar e Imptemehtar políticas de recursos humanas da Sede-
dada; e b) Praticar outros aros que venham a ser especificados em • 
regulamente interno; §_ra: - Compete ao DIreter'de Marketing, a ) De-
senvolver e Implementar o Plano de Marke:Ing da Sociedade; e b) 
Praticar outros aros que 'vSnham a ser especificádos em regulamento 
Intemod447:' - Compete aos Diretores Erutroos: a) Coordenar e su-
pervisionar as alieldades técnicas da empresa; b) Coordenar a RÉU, • 
Mo 'dos Diretores de' Operação, das [Diretores Corrediels-  e dos Dl-
relgres Regionais; e o) analisar cubos atos que venham a ser aspe: 
ditados em regulamento Interno; SSC- dComPete aos Melo.? Co-
mordais; a) Prospectar apor-Umidades de inçara.; Is) Supervisionar a 
elabotatãO de propostas comerciais: 	Emlicar ouVas abs que as' .  
nharn a ser especlados es. egularnerro inlerrin: 5-.9.5 Corrinte • 
aos• DIrcuores Técnicas; a) Coordenar o desenvolvornente dos Nowa-
aos executivos; R Supervisionar v.quandade rios sediçoarprestadom; 
c) Coordenar mdesenvolvIrmshlo de novre, produtos; e -E Praticar 
lios:atos crio venham a ser espriciScadoS em rebulamenlo lutemo; ã • 
ICC - Compete aos Diretores Operacion'aiss'a) Responder pelo plane-

- Emento, organização, suprais d -a- can bolo da i• adoidadas a parado-
'cais da Sociedade nu âmbito dai modelos de drestação de sênnços - 
perecia firmados; 	b) Rancor Outros atod que „tirara a ser ed - 
PerrÓcarlos em regOlamehlo In temor. 44115 ComPate aos Diretoras 
Regionais:.) Planejar e amenizar atividades de desénvardrnessto os-
Marcial da Sociedade na sua réglarr de aruá*: h)Coerdenar as 'ati-

sVidades técnicas: da Sodedade na região:. e c) praticar. oulros"alos 
q.= seserSees o ser espedffcadds ern regulamento InteMS. Urus.. 

;Diretor Presidente será aubstiluid0 em suas ausências- ou- Impedimen-
tos- ocasienalá por Direldr a ser designado pelo ConSeihri Administra-. 
das; em caso Ve ocoder•vaanda de Direi& Preeldente será coevo- - 
cada, a -Assembléia Geral para eleição de.'seu substitutei pelo tempo 
gim faltá Para o respectivo mandato. §armicar--Cis dernars dIretodes se 
subarlluirão reciprocamente, Art_IM - 9-COhserlio Fiscál será tons-
thuldo de 2 'membros eletivos a 3 supldivre,•aeloolstas ou' não com 
as -funções estabelecidas pdr lel. §_ciuMma - O hinclotnamentbtdm'Can-
seMo Fiscadororterà nhã 'exercidas saciais em- cara br•Insialado a 
pedida dos eobnislat Cap. V Do Exercido:Social. ad 1711.- Els-
boradai as: demonstrações financeiras  do exercício social, 5Se cern-

- preenderã o período de 01 de )eneiro a )) de dereMbrardi cada ano, 
sedas se sujeitam a, aprovaçao da Assembleia, &duramo - Ante° •  de 
-qualquer participação, serão atara das ai na tear pare'- 1) Satisfaça.? de 

. eventuais arejarás edumuladosard 11) Canchrtuiçãb de proVisão de „-
Posto de renda. Ari lar - Do lucro liquide; ápadarde-ão' „Mas des-
tinadas 'ã vonstinsição de: I) Reserva legal, á que se prelevará 5%. 

'fanar,  pdr canis) do larrellquidaatá atire 20% (vinte Por cari.) de 
capital' social: ti) Reserva de atualização tecnal139103  Sara a qual  se 

, destinará -ale 10% (dez por cento) do lucro liquido carmim objetivo de 
manter-se permanentemánle Compallvei loa t,  PrOtItesso ~irmo os' 
equipamentos e laboratórios da EmPresá. 	Reserva de ExPeasão, 
assegurando•racursos para' financiar durações ediconals de capital 
fixo e drculantà, inclusive piá meio de subscrição de aumentos de ca-
pital eu criação de novos empreendinionlos.:As reservas preditas nas 
Indsos (li) e (III) dedicar-1 lerão camoniana o valor da capital soda& 
Astat - Aos adonislas aassaaaradaeredebtmentoensrada 
tido social, social, de dividendo minimo e obágatario.correspondenie a 25% 
(vinte e 'cinco por denta) do lucro liquido-  como definido na Lei. Ari 
25! r Aos administradores da „deidade poderá ser aldbufda partici-
pação dos resultados em valor eqVivalente a um décinio dos lucres, 
limitando-se esse valor ao lotai da sua remuneração anual.' Cap. VI, 
DISposiçõeS Gerais. Ad 213  - C/ Diretor Presidente e Os demais DL 
rebres, a critério do Conselho de Administração, bera como as mem-
bros do Conselho Fiscal serão empossados ern seus cargre, median-
te assinatura de termo lavmdo én livro próprio. Ad 77° - A sociedade 
entrará em liquidação por casos previstos em tel competindo à As-
sembléia Gerai determinar o modo de liquidação, e eleger o tiquidanle 
e o Conselho Fiscal que funcionara durante o periodo da liquidação. 

lá:125794S 

CONTEMAT -ENGENHARIA E GEOTECNIA She 
- CNPJ DD ME 14" 42.464.479/000147-NIRE les 33300029893 

ATA DA AGE: 1 - DAM Hera • I 	1 da A. 	hIAIA• 27/12/2011, às 
ilha, na sede da Sociedade situada na Rua Cookies da Cunha, 106-
parte, São Cdstávão, RJ-RJ; 114drso nimba° O Sr. Mauro Ribeiro 
Vegas Filha, corno.PreMente, e o Sn João Carias de Noronha Me-
gas secretariando os trabalhos; 111-ConvoraMn- Dispensada a peba- 

^ 	cação da Editais da Convocação, nae -fona do Ari 120, § Ç, da Lei 
6.40455; IV-Ouomaz Totalidade dos acionistas com direito a voto;L/ - 

atire,: du Asm.rnhlAint Extraordinária.  VI  1".1°, ções T sda  
sallbeearta_deililor a)-Foi aprovado o aumente do Capital ao- 
dal da Sodedade Mediante Capitalização pardal da Reserva de Atua-
lizácão Tecnológica e da Reserva de Expensa.), e a cons.:15MR; al-
teração do Art. 5' do Estatuto Sedei que passa a vigorar ronn a se-
guinte redação: 'AR ar D- CapitalSocial é de R3, 12026383,63 to-
talmente shbscgto e integralizado, dividido em 6.025.684 ações ardi-
odeias sem valor nominal:: h) Foi aprovada a consolidação e publi-
cação do Estatuto Soda! da Sociedade; VII rnoarmroPeen- Nada mais 
havendo a ser traindo lei encerrada a reunião e lavrada a presente 
ata, quê tida e aprovada por- todos os acionista, da Sodedade pre-
sentes -a -Assembléia, tel por estes assinada. RJ, 27/1212011. Manou 
atie" Via‘ae Ffilan Presidente da mesa, an_cauassrieseacea 
Muss - secretaria su-I 1 r • aen_Eniste_endienentas_e_eseticipa. 

' se3as-ss. Me I Si N 1  Maum_Ribdra_Vargas_Stbaosoar 

.5flarâncla tal radar de Nnunnhe ~tas  Min Yves Emaço,  
Dava Fernando lentim Worms. drec. Arrede Noronha Vi_ga  , AdcL 
icald° de,  Salda% Antonio Pasma .rrmfti nwr. Am°3„sda  „ moeda 
sob n' 00002280341 em 27/01/2012. Valéria G., M. Serra • Secretária 
Geral_ 
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA CONTEMAT ENGENHARA 
E GEOTECNIA SA CAP I D D 	5 5  S d Fl 
ção da Sociedade. Art_te-Sob a denominação de CONTEMAT EN-
GENHARIA E GEOTECNIA S.A, fica constituída uma Sociedade Anó- 
nima em virtude da transformação da Seriedade por Ouvias de Res- 
ponsabilidade Limitada OONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA LT-
DA., a qual se regerá por estes Estatutos  e pela legislação vigente 
relativa áseatênisAre 75-A Sociedade terá sua sede Rua Euclides 
de Cunha. 106 - parle, São Cristóvão, RJ/RJ. &LILA Sodedade fun-
cionará por tempo indeterminado e poderá eatabelecer onde Re con- 
vier, no paia ou no exterior, filiais, agencias, sucursais, escritório, ou 
organizar empresas subsidiárias, bem corno. paliciPar. Malaritadarnen-
te ou não, de outras sociedades. ArLarr-0 „Ieda da Sociedade se 
compõe de: Construção Clvil era geral; Prestação de Serviços Espa- 
dais de Engenharia nas seguintes atividades e obras: estudos geo-
lécnicos e geológicos, Inclusive sondagens, ensaios de campe, e la- 
boratório e topografia, projetos e laudos técnicos, Instrumentação geo. 
técnica e geológica; execução de abras geotecnicas, como fundações 
superficiais e profundas, escoramento e contenção de encostas e ia- 
ludas, rebaixamento do lençol Medira e tratamento do „dedo; exe- 
cução do obras dele como sistemas de drenagem, Irrigação. cerca- 
m % 	bast 'm to d'águ 	rh 'ar„" p •rn nt çã túneis es- 
instaras enterradas e recuperação estrutural, podendo ainda participar 
de outras sociedades no Interesse de seus objetivos, Imporlação e ex-
Marinhe de equipamentos ligados asas atividade, CAP. II - Do Ca- 
pital Social e Das Ações. &LSI- O Capital Social è de RI 
12.025.883,63 totalmente subsedia e integralzado, dividido em 
5.026/384 ações ardlnedes sem valor norarnab ArtifiLlncumbe à As- 
sembléia Geral a lianas  da preço de emissão das ações. CAP. til-Da 
Administração: Ad_471-A Sociedade será admNisbada pot urna DIre-
toda composta de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente E.xerou- 
evo e Diretores, ciclos pelo prazo de 03 anos, podendo 'ser reeleitos. 
§ único: -0 mandato da Diretoria ae estenderá até e investidura das 
seus sucessores. Art_JSE-A parle Hanka dos serviços de Engenharia 
ficará a cargo dos responsáveis devidamente legalizados nos Canse. 
lhos Regionais de Engenharia e:Arquitetura e que assumirão. dire-
çÁo, exemMo e fiscalização .de ledos os serviços contratados, com 
plena e total autonomia. ArL4.512-Ern caso de vaga do Diretor Presi- 
dente, a Assembléia Geral, convocada Imediata, e obrigatoriamente 
dentro de trinta dias, elegera o substituir,, que exerceM a Mandato 
peio lempci.que faltar ao sucedido. Arl' UP-Compete a DIreloda e) 

'Executar os presentes Estatutos e exercer. poderes e atribuições que 
a Lei lhe confere, no sentido de assegurar o funcionamento regular da 
Sociedade; h) Estabelecer a polltica.geral de operações da Sociedade 
inclusive da' ordem can-mictai e finahoein; o) Informamsa reciproca-
mente quanto as atividades da Sociedade; d) Colaborar mutuamente 
na condução 'montante' dos-afazeres sociais; 'e) Regulamentar as ati- 
videdes soolalsderiando, -em aios próprios, cargos e funções para -mer 
lhor administrar a Sociedade; f) Representar a Sociedade cri Juizo ou 
fora delas perante Autoridades e Repartições Federais,, Estaduais e 
Munldpals; Entidades Autárquica,. Paraestatals, Empresai PúblMas, 
Sodedades 'de Economia Mista e TercelrosS g) Assinar atos que abrir 
guem a Sociedade e documenlos-de-qualqder espéde, Esc/durá PO-
M.a s e instrumentm Particulares; h( Praticar elos de COmérci0 e de • 

'Crédito; I) Campar e, tttendencaucionar, constituir penhor, arrobar- fi-
ducisrinmente Mulo, e .bens Móveis em geral. ,11. Comprar, vendera 
hiPoter_Cr ImElvaist 1). Dar quitação, transigir e Odebrar compromissos ' 
para decisões de arbitramento; mi) tardar, cacan aceitar, ankossar che-

cambIalMtnotaS pmmiceddes, duplicatas e, oslalsquer Ribs -dd 
, crédito; n) Movirnentdr contas em bancos ou ern insduições, Finan- 
ceiras: o) Nomear precuradords 'Ad Negada' -e dAd lutá"; p) Es- 

: labeleder no• Palsdou no esaandéito; Filiais, Agendai, Sucursais ou 
. Escritórios; ,q) Subscreve:Ri-atas, ou ações dd oulTas 'sociedades; r) 

Designar pessoa para representar a Sooleddde ern Assembleias Ge- 
reis e adros :atos que digam respeita as Sociedades de Cille-Partiripe:, 

'-ICe OC ,As mbl 	'O miar 	D 	ra • dl id d In% bnechã- 
dos. § 	A:Sociddade cuba-se almvéh de .assinatura 'de 2 01reto- 
,Ms,•ou. de 1 Diretor N'ele• 1:procura:ler condihildo ;Sela Sociedade 
com 'poderes espearfices:A obggatória 'a assinatura do Diretor Pre- 

' siciente 'nos' atos de ;que Marli as leeras 	 'R do Caput 
deste ar.. § Z Basta pts assinatura Isdadadde qualquer 'diretor ou 

' procurador nos atos que Impodemna).Endosso de cheques' para de-
pósito cri' conta' bancada da Sociedade; b),Representação ara ,SocieS 

. dada „radie seus' cdntratantes públicos oia.  privaddn c)ReOresenta-
ção da Sociedade perante argãos públicos ,FdderalsdEstaduais ed1Au- 
nicipals, entidades' autárquicas e padadslabis, empresas publicas ou 
da economia mista, IndúsIve ed Órgãos autônornis 'dessas entidades; 
dàRspresenlaçao da Sociedade enl arPressea de „laça°, publica ou 
.pdvada, cern poderee sara .firinar erpicdOrtar prosastes: bem cume' 
outorgar procuração' e credericiarnento• Ca premas para' exercer e 
mencionada representação' Are ll• A Dl Lori t unir-se-1 sempre que 
for convocado par um dos [fretares. laerando-sa R cada reunião a 
respectiva atam rre-de "Atas das Reuniões da biretodar As de-
liberações serão tomadas por unanimidade de votos. Ad 37.-Os ven- 
dmantos dos Diretores 'set.fixados peta Areernblela Gemi  que os 

1  elegee..CAP. dAao Coada. Fiscal: AP lia-OCO  selh Fisc I rã 
constituído de 3 suplentes , adro/idas ou ,não, com funções estabe- 
'acidas por Lei. 5 dnico-0 func.namenlo do Conselho Fiscal ocorrerá 
nos exercícios sociais em que for hstalado a pedida dos acionistas. 
CAP. V-Da Assembléia. &LIAM A 	tal' G 1 	' - 	- 
diria:Semente, nos quatro pdmeiros meses após a brminação de exer- 
cido social anterior, e, extraordinariamente, sempre que os interesses 
sociais .esigire°3 AO ICLA A 	NÓ G 1 rá p ddld pi Di- 
retor Presidente, que poderá convidas um acionista para assumir a dl- 

- seção dos trabalhos e oreslitutr a mesa. eScOlhand0 viu Secretario. 
CAP, Vl.DoExercicto Social, Are 1P-EloboradaS aS demonstrações 
financeiras do exercido social, que se encerrará a 31da dezembro de 
cada ano -civil, nela se regisVararearestinação dos Neros, segundo 
proposta da Diretoria, sujeito a aprovapão da A 	Nona. o I) im.- 
Peites de qualquer partidpeção serão atacadas verbas parar 
fação de eventuais ;Velarias „emuladas: C-Constituição de previdão 
do Imposto de Renda. Act_41.22-Do lucro liquido apertar-os-is verbas 
destinadas à eonstilarção de;) reserva legal, a que se pmlevará 5% 
do lucro líquido até atingir 20% do Capilar socia( II) reserva de aba-
ti:ração tecnológica para a qual se destinará ata 10% -do lucro liquido 
com o objetiva de manter-se os equipamentos da Empresa PeMlanen- 
temente computareis COM o progresso dentlfico; III) reserva de expan-
são, assegurando recursos parar financiar aplicações adiciona. de Ca- 
pilar fixo e circulante, Mduslve par melo de subscriMo de aumentos 
de Caarial ou criação de novos empreendimentos. As reservas pre-
vistas nos InciaoS (15 e (III) deste art, terão como Omite o valor do 
Capital social. PA IRAAas  acionistas é assegurado o recebimento, 
ara dinheiro, em ceda exercício social, de dividendo mínimo e obri-
gatório correspondente a 25% do lucro liquido corro definida na Lei. 
CAP, 39.1-Da Liquidação: Ad HILA Cia. entrará em liquidação nos 
casos legais, competindo à Assembié. Geral estabelecer o modo de 
liquidação, eleger o liquidadas e o Conselho Placai: que deverá fiin- 
donas durante o período da ilqudação. CAP. RH-Disposições Ge- 
reis- AcL2I50 acionista proprietário de ações ordlnádas que desejar 
venda-loa, transfer-Maar oa de qualquer forMa allenálas a terceiros. no 
-todo ao em parte, deverá antes, oferecê-las dos demais proprietários 
de ações orarnadas; que lerão preferência para adqukl-las na propor 
ção das que possuírem. Caso no prazo de 20 oras contados do re- 
cebimento da oferta, os dentais eclodidas manifestem sua Intenção 
de não exercer o seu armila de preferencia ou deixem do se Rani-
fretarem sabre a oferta recebida, o acionisla proprietário 'das ações 
podará delas dispor para alienar a terceiros, mas deverá fafl-lo den-
tro da sessenta'dlas após expirado o prazo de 30 dtoa adora (ofegá°, 
sob a pena de, não o fazendo. ficar Obrigadó a OtereCer novamente 
as ações em apreço aos demais ecionIstae, 

Ida 12-17944 

Avisos, Editais e Termos 

Associações, Sociedades e Firmas 
CR2 EMPREENDIMENTOS SPE-31 LTDA, 

CNPJ N. 09.303.215/0001-09 - MIRE N. 33,2.0003056-2 
AVISO DE CONVOCAÇÃO 

A CR2 Empreendimentos SPE-31 Ltda., representada pulos seus Ad-
ministradores, convoca as Senhores Dualistas para u Reunião de Ca-
rlos, a realizar-se na sede suciai da Sociedade, na Avenida Borges 
da Medeiros. n° 633. salas 603 a 5013 (parte). Lehlon. às 1530 horas 
de dia 14 de fevereiro de 2012, afim de deliberarem sobre (I) o le-
vaniamento de balancete intemsediádo referente ao mês de dezembro 
de 2011, hem corno a distrnbulção de dividendos à conta da Coros 
auferidos no referido balanceie, nos termos do Parágrafo Segunda do 
Artigo 13 do Contrato Sedei de Sociedade, no valer total de RS 
22253.756,94 (obre e doto milhões duzentos e cinquenta e três „I 
setecentos e cinquenta e seta reais e noventa e quatro centenas), a 
serem pagos aos súcias quotistas parceledamenta, na proporção de 
suas participações na Sociedade, até 31/12E/014, com a ratificação do 
pagamento de RS 16.400.000,00 (dezesseis Milhões e quatrocentos' 
mil reais), kilo em 03102/2012; 01) e retlhcação do valor dIstrIbuldo 
em 03/11/2011, cujo pagamento rd ratificado na Reunião da Sodas 
maneada em 16/11/2011; e (10) e renúnda dos admInisiradores ano 
Carlos Garcia de Souza e Mascarro Nunes Alves Casta. Poderão par--
idear da Reunião de Sodas os Senhores analistas que detenham, 
no minimor 1  (uma) quota representativa do Capitai Social, podendo 
ser representados por procuradores que atendam nos requisitos le-
gais. Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 20124 CR2 EMPREENDIMEN-
TOS SPE-31 LTDA, 

Id:1256734 

CONSTRUTORA M. OLIVEIRA LISA 
CNPJ 07330.9112/0001-10 

REQUERIMENTO DE DOENÇA 
CONSTRUTORA M. OLIVEIRA EMA terna pública que requereu a 
Sacra/ia, de Melo Ambiente, Agdcaltura e Pesca de liava) - SE-
MA/de -atuavam do Processo e° 1175/12 a Licença de instalação - Li 
para a consbução de edilicios residenciais multibmiliares com 304 
unidades, na Avenida Sanlos Dumont Lote 1 da Cuadra 102 e Lote 1 
da Quadra 104,- no Bairro Vás 	 Ilagual - ; RJ, 

Ed, .5317a 
• 

. • 	UTC ENGENHARIA SR 
CNN: 44.023.661/0064-91 . . 	. AUDITORIA AMBIENTAL 

Ult ENGENHARIA S/A., toda público que.enb-egou ao InsSluto Es-
tadual do Ambiento - INE_A; em 10.01:2012, Relataria de Auditoria 
Ambiental do ano de 2011 referente às alivIdades de f abdcaado e 
rnenbgem de componentes modulados para delaMonas off- rbdnr, 
com operação .poduarla -de uso pdpeo e •Infenna que eare estare 
disposição para consulta .ne Rua Monsenher Reeden.273/275 - avo-
reta no Municiai, de Nitertl, no' período da' 24.01,2012 a 24.11,2012,• 
no' horédo das 08:130 Se 15:00 hOrai:Inforrria, 	que-.o releardo 
relatar.' também es taro dispo:sive( Para consular na -htbriarsca. 5. 
INEAarna Rua Fonseca. Teles ri. 121, no .horádo das' 930 às 1630 
horas, 	 . 

• • 
id. 124,342' 

. 
Comércio 'de Produto Ecologicos 'e Sustentáveis SA: 	• 

CEPEME na 12.âle,059.10001-72 - WIRE id• 33.3.0029531-2 
- 	Edital de,Gonvocação - Asiembiéla Geral Eilreordinerla 

Ficam oarárs Acionistas deita Sodedade coovidados se -reunir erre 
Assembléia GeradEvIraordlnária, á serroalliada em 15/2)12, ás 14hs, 
fid sede social, a Rua Maniués de Suo Vicente, 99, T, Gávea, Rio de ' 
J.eirP/R.I, para deliberaram sabre e segulntê Ordem do 'Dia: a) Al-
teração dotArl. V do estatuto social, -lace alteraçãarda-  rade social; • 
til• Alteração do ArL 3' do estatuto *add, adequando odeio social 
aos negódos'da'empresa; c) Aprovação da consolidação da. estatuto 
social, caso-  reste áprovaria proposta de alleração dos Alar do esta: 
taro social adma refeddessRlo de Janeiro, 050202012 Samba Wet-
treich: Preildente do Conselho dottAdministração. (5,7,8/2/2012) • 

- tA usaccs 
• 

CLINICA MEDICA-OPA CEISTIANE NL COUTO EIREL1 ME 	' • 
. 	 EM CONSTITUIÇÃO 

AVISO; CARTÓRIO DO 6. OFICIO-INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
CONSTITUIÇÃO DA CUNICA.MÉDICA DOR CRISTANE M. COUTO, 
SEDE NA RUA HONDURAS, 104: OUITANDINHA, PETRÓPOLIS-Rd; 
35650-200, OBJETO SOCIAL SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATCI- 
RIAIS, CLINICA MÉDICA E.TERAPIA INTENSIVA: CAPITAL SOCIAL , r 
RS 62200,00;PRAZO INDE1ERMINA00,11TULAR CRISTIANE 3• 
COUTO. 

Parcópolia, 31/01/2012 .. 
lá 12s7Ple 

OASIS CLUBE RIO DE JANEIRO 
CNPJ 30.477.186/00111.35 

COMUNICADO; O Conselho Diretor do Oásis Clube Ao da Janeiro, 
comunica ao quadro sedai que tenda em Vida a rarolvido na Munas 
da dia 02/131/2012 devidamente regisbado à folhe 29 e 29 verso do 
Sara), resolve conceder o Trblo de Sado Propietárlo Numeração No-
va, obedecendo ao Incluso no Migo 25 Capilar° 67  do nosso- Es-
tatuto em vigor, conforme relacionado. abaixo: Carne Num. Nova; 
Alan Kubudl - 378; Arnanda Xavier da Veiga. 374; Ana Paula  do Ro-
sado KaPpluS - 249; Carlos Alberto Gomes Ferreira - 1095; Cedas AI-. 
belo H. de Souza Vieira - 957; Cauda Marie Gemez 135; Eduardo 
Fernanda, Berenger - 289; Erice Fabiano Soares'. 1075; Fáb. Te-
doldl Massena - 225; Felpa Marangoni Rabiado - 2113; Fumando de 
Barros Passarelti - 958; Heliornar Unheiro da Silvá 712; Ivan de Oli-
veira Coelho - 731; dada Antonio de Carvalho Filho - 292; desse Nada 
Garcear de Melo 281; José Vicente Adora Moreira - 109; Luis- For-
nardo BasIten - 39; Luiz Otavio Lardeer - 1110;.Marcello Marinha Se-
tenger Merina - 854; Marcelo das Santos - 671; Marc. Pinte de An-
drade :235; Maria Cristina de Carvalho - 86; Males Carneiro Guerra 
Cerca - 1085; MatIrodosino Misquilo - 152; Rafado de Rollanda C. 
Raimundo - 7911 'Recheei Correia Lopes -707; Renato Barros Coelho 
de Sou. -306; Roberto Maggessi dai, Fdho.- 100; Sergio Rolara 
Madnallo.. 232 tvan dos Santos'. Presidente do Conselho eira' 
toe. 

let 1257712 

CONSTRUTORA METROPOLITANA SIA . 
CNPJ: 33.049.503/0001-00. 	• 

LICENÇA muptcirAL DE OPERAÇÃO • 

ciLIZE CONSTRUTORA METROPOLITANA Suei toma IRIA 
Secretaria Munidpal de Meio Ambiente arde Desenvolvimento S 	- 	' 
tapei de Guaplrnirim, através do Processo AdmIntstratIvo ir 9,574 1, 	. 
Licença Municipal de Opera* - 1-330  Para rutilar aVvElade fabrica-
ção de usinado, na Rase de Conserveçãare Mendenção da CRT la-
cotizada na anum' do • km 105 da rodovia EIR-116/RJ, bairro Pare 0 6  
Modelo. seapimihrn, RJ, 

IM lutara 
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E:MODICAMENTE DESDE 
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3 DE MARÇO DE 2005 

PARTE V 
PUBUCAÇOESAPEDIDOI 

	 asitOt~ 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AND XXXVII • Mi 07B-A 

sEXTA-FBRA. 29 DE ABRIL 0E20/1 

[ 	 HARBIN COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 
GNPJ: 03.144.017/000I.21 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇ O 

Senhores Acionistas, Submeletnos à apreciação de V.Sas. es demonstrações contábeis da Herdo Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros relalivas ao exercido lindo aro 31 de dezembro de 2010. 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2011 	 A Administração 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 0E20111 E 2009 (Em Milhares de Reais) DEMONSTRA; ES DE RESULTADO - EXERCIdOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 201t E 2009 (Em Milhares de Reais) AT/YD 	 2010 	2009 

Circulante 
Disponibleidedes 	 - 
Thulos aval. Mobiliários 	 581 	340 

Colas de Fundos de Invadiam:11os 	 ' 	SEI 	540 
Créditos Securitlzados 	 1.005 	1.196 
Diversos 	 1.005 	1.195 

Outros Créditos 	 1.s.35 	1.793 
Créditos Tributários 	 1.752 	1.708 
Opções por incentivos %cais 	 25 	25 
Diversos 	 155 	50 

Total do Circulante Isse 	J.222, 
Não Circulante 
Realizável e Longo Prazo 

Depósitos Judiciais 	 .25 	..._êt7 
Total do Não Circulante 	 SR 	. 	J .7 
Total do Miro 	 4.128 	4286 

PASSIVO 	 2010 	2000 
Circularde 
Outras Obrigações 
Fiscais e Providenciarias 	 10 	B 
Diversas 	 46 	41 

Total do Circulante 	 Se 	49 
Patrimônio Liquido 
Capital 	 4.205 	4.206 

Capital Social 	 4.295 	4.296 
Reserve de Lucros 	 - 

Reserva Legal 	 - 
Reserva Estatutária 	 - 

Lucros/Prejuizos Acumulados 	 (224) 	(59) 
Prejulgo Acumulado 	 a 	(51) 

Total do Putrimánio Liquido 	 4 072 	dr237 

	

r•ê— 	a••• 

Total do Passivo 	 4,128 	ri_s 

2010 	2009 
Receitas Operacionais 	 147 	167 
Receitas Financeims 	 147 	lei 
Doiras Receitas Operacionais 	 - 
Despesas Operacionais 	 (312) 	(349) 
Despesas Tributárias 	 - 
Despesas Administrativas _1111)_M_)49 
Resultado Operacional  
Prov. Alma. Rendam Corri Social 	 - 
Lucro (Prejuízo) do Exercido 	 (165) 	(182) 
Cluanlidade de Ações 	 4.207.079 4.297.079 
Lucro por Ação 	 .!....(C..04) ._....Wil 

DEMCNSTRAÇ ES DO FLUXO DE CAVA • EXERC 103 FINDOS 
EM 31 DE OF7PMBRD DE2010 02009 (Em Milhares de Reais) 

OPMaÇOHS 	 2010 	2009 
atrD Liquido do Pedindo 	 065) 	(1821 
Lucro Liquido Ajustado 	 065) 	(082) 
Redução (Aumento) de Cordas do Privo 	 a) 	9 

Empréslimos - Contraio de Mútuo 	 109 	268 
Dqpnsiics  dqrsecais 	 (60) 	(161) 
impomos a  compensar 	 (44) 	1701 
Cultos Créditos 	 (97) 	(30) 

Aumento (Redução) de Contas do Passivo 	 7 	12 
Imposlos, Taxas e Contdbulças a Recolher 	 s 
Oulros Contas a P 	 6 	7 

(a) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 	.(299) 	(16T) 
(é) Fluxo de Caixa das Atividades de investimentos 	- 
(a-) Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 	- 
Movimentação do Fluxo de Caixa 	 (209) 	(161) 
OlDisponibilidedes no Inicio do Exercício 	 640 	1.001 
(e) Disponibilidades no Final do Exercida 	 581 	640 

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇOES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO.- EXERO CIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
(Em Milhar s de Peais) 	

• 
Reserva de Lucros 	 Lucros ou 

Capital Social 	19AsenSeBLI 	Reserva Estatutária 	Total 	Prejuízos AtInlhila os 	Total 
Saldos em 31 de Dezembro de 2008 	 4.295 	 61 	 62 	123 	 - 	4.419 
Resultado do Exercido 	 ( 821 	1) 
Compensação de Pre(ulgos 	 61) 	 (62) 	(123) 	 23 	-- 
Saldos em 31 de Dezembro de 2009 	 - 	 4237 _____(.2) 
Mutações no Período 	 (61) 	 62 	J121) 	 59) 	152 
Saldos em 31 de Dezembro de 2009 	 429 	 - 	- 	 59) 	4237 
Resultado do Exercido 	 - 	 - 	- 	 (I651'1M) 
Compensação de Prejuízos 	 - 	 - 	- 	 - 	- 
saldo... 31 de Dezembro de 2110 	 4296 	 - 	- 	 I 5.5) 	4.072 
Mutações no Período 	 - 	- 	 06 	. 1in 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇOES CONT BEIS (Em milhares de reais) 
1, Objeto SatlatA sociedade Iam por objelo social a aquisição de credita 	(c) Os olivas e passivos, são demonstrados pelos valores 	e realização e 
oriundos 	de 	operações 	praticadas 	por 	bancos 	múltiplos, 	bancos exigibilidade, respectivamente, e contemplam as vadapas monetárias ou 
comerciais, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamenlo rabieis, bem como os rendmenbs e encantos aderidos ou incendes 
e 	investimento, 	sodedades 	de 	crédito 	Imobiliário, 	companhias ata a data do balança, reconhecidos em base pra rei 	dia_ Guando 
hIpolecáfias, associações da poupano e empréstimo e pela Caixa aplicável, são constituídas provisses para redução doa afê s ao valor de 
Económica Federal 2. Sumario das Principais Práticas Contábeis: As mamada ou provável de reafmação. 1 Capibl Social; Em 3 de dezembro 
práticas bontabeIs mais relevantes aduladas pela sociedade são as de 2010 e ZOO, o coibi da Sociedade, lotalment 	aplaudir) e 
seguintes: (e) O regime de apuração do rasurado é ode campe/anidra: parcialmente 	integralLtsdo, 	era 	represanbdo 	por 	1.-12 s60 	ações 
prii Os saldos realizáveis e edgiveis, com vencimenio em até 12 meses, ordinárias e 2.1364.719 ações preferenciais. Iodas nordnatives e teto valor 
são destecias 00 aDVD e passivo &aguda, resseca/areenta; nominal. 
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ATAS, CERTED4ES E 
DEMONSTRAÇOES'ENANCEIXAS  

Associações, Sociedades e Firmas 

CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA SIA 
CNPJ DO MF N• 42464.479/000147 - NIRE IR 33300029893 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: I - DnIa,,Bnca_e Isca) 
da_As •socibâin 14/042011, às 11:00h. na sede da Sociedade siluada 
na Rua E caca d C nha • 106 ic rte, S" G" idveo. RIRA 11 • 
Me 	n.  1 	13 Sr M u Ribeiro Vagas Filho. como Presidente. e 

Sr. João Carlos de Noronha Mesas secretariando os trabalhos; III - 
Danzoros.chn: Por cartas didgldas a Iodos os acionistas; IV - Quorum: 
Totalidade dos acionistas com direito a valo; V - hIalvezadaiaserim 
biliar Ordinária; VI • Dellservit Tnroar1 	rn !Ia-vivida ri. V, 
los a) ARE, lerem sido examinadas, foram aprovadas, sem ressalvas, 

eí:e

Dernonslrações Financeiras, e os demais Documentos da AdmInis-
ção, referentes ao exercido soda! encerrado em 31/12/2010, como 
dificadas e publicadas hoje, dia 14/04/2011, no jornal ~Sor Mei-

=miá e no Diário Oficial Oesle Estado. Foram arquivados na Socie- 
ade os exemplares dos Jornais onde constam as Demonstras:5es Fl-

aduziram b) Foi deliberada e distdbuição de dividendos aos acionis-
tas no valor RS 643.579,77 (seiscentos e quarenta e bis mil, qui-
nbenlos e setenta e alio reais, e setenta e sele centavos); c) O saldo 
do lucro liquido aparador não distribuído a título de dividendos lerá a 
seguinte dedinação: R5503.669,52 (quinhentos e Crês mil, oitocentos e 
sessenta e nove reais, e dooDenta e dois cenLavos) foram destinados 
á reserva legal, R51.807.739,04 (um milhão, sete mil, selecenlos e 
Irina e nove mais, e quatro centavos) foram destinados para a re-
serva estaluiada de atualização tecnológica, R57.922203,10 (sele mi-
lhões, novecentos e vinte e dois mil, duzenics e fás reajo, e dez cen-
tavos) foram destinados à reserva estatutária de expansão: VII - Geo 
=medo: Nada mais havendo a ser atado, rol encenada a reunião 

lavrada a presente ata que, Oda e aprovada por lodos os acionistas 
da Sodedade presentes á Assembléia, lol por estes assinada. RJ, 
14/042011. MAURO RIBEIRO VIERAS FILHO - Presidente da Mesa, 
JOÃO CARLOS DE NORONHA VIERAS Secretário. ACIONISTAS: 
M.M. EMPREENDIMENTOS E PARTCIPAÇÕES S.A., MARCELO 
SILVA NEM. MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO, ALAIN YVES FRAN-
CO/5 DAVID, JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS, WALMOR JO-
SÉ PRUDÈNCIO, ARIOVALDO DOS SANTOS, ANTONIO COBRE IA-
ZZE111 RELIA. FERNANDO JARDIM MENTONE, JOÃO ALFREDO 
NORONHA VIEGAS. CONVOCAÇÃO: São convidados os senhores 
acionistas para a Assembléia Geral °reinada a ser realizada no dia 
1424/2011, ás 11:00h, na sede da Sociedade, situada na Rua Eucti. 
des da Cunha rd 106 • parle, São Cristóvão, RJ/RJ, para a seguinte 
ordem do dia: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: a) Aprovação das 
Demonstraçães Financeiras, e dos demola Documentos da Adminis-
tração, referentes ao exercido social encerrado em 31/122010; Is) 
Deliberação quanto à distribuição de dNidendos. RJ, 25/0312011. 
MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO - Diretor Presidente. RECESIMEN- 

SUMARIO 

Alas, Certidões e DernonstraçZres 
Associações, SodedadeS e Firmas. 	  

Avisos, Editais e Termos 
Associações, Sociedades a Firmas 	 52 

TO DE CONVOCAÇÃO: Recebemos, em 25103/2011, a cada convo-
cação, para a Assembleia Geral Ordinária da CONTEMAT ENGENHA-
RIA E GEOTECNiA SÁ., a ser realizada no dia 14/04/2011 às 11:00h, 
na sede da Sodedade, siluada na Rua Eudides da Cunha n' 106 - 
parle, São Cristóvão. RJ/RJ. RJ, 2523/2011. ACIONISTAS: M.R.V. 
EMPREENDIMENTOS E PART/CIPAÇOES S.A. MARCELO SILVA NE. 
TO, MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO. ALAIN 'OVOS FRANÇOIS DA-
VID, JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS, WALMOR JOSÉ PRU-
OÈNCIO, ARIOVALDID DOS SANTOS, ANTONIO COSMO tAZZETTI 
°ELIA, FERNANDO JARDIM MEIITONE. JOÃO ALFREDO NORO-
NHA VIEGAS. Jucerja t 00002174865 em 28/04/2011 - Valéria G. M. 
Gera Secretária Geral. 

Ido 1122327 

. 	DONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 
CIIPJ/MF rr• 33.145.540/01301-25 IMRE n• 3330006631-4 

ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E ECIRAORDINÁ-
RIA: I .Mole hn n Irma' dmAs mhlra  • 14/04/2011. às 15:00h, 
na sede da Sociedade, situada na Rua EurSides da Cunha if 106, 
São Cristóvão, R.a/RJ;Mesa_Oketorr O Sr Si 	Ribeiro Alegas 
Flho, moro Presidente, e o Sr. João Carlos de Noronha Viras, se-
cretariando os babalhos: III - CS Por carta dirigida a Iodos 
os acionistas; IV - 	 Totalidade dos adonistes com anilo a 
voto: vi.  lépitirDri dp Aespinhlálat Ordinária; V1 riallhemenm Te-
madõs are Mim:8min de Vido  : a) Ases leram sido examinadas. 
foram aprovadas, sem reservas, as Demonstracões Mnancelres. e os 
demais Documentos da Administração, reference ao exercido social 
encerradO em 31/12/2010, como certilliadas e publicadas hoje, dm 
14/04/2011. no }ornai Mentor mercantil e no Diário Oficial deste a-
lado. Foram arquivadas na sede da Sociedade os exemplares dos j0f-
nais onde mandam es referidas Demonstrapões Financeiras; b) Foi 
deliberada a não distribuição de dividendos: c) Foi deliberado que o 
Adro liquido apurado leni e seguinte destinação: R5909.261,34 (no-
vecentos e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais, e 
Mota e quatro centavos) foram destinados à reserve legal, 
R52.730271.03 (dois milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e 
setenta e um mais. e Ws centavos) foram destinados para a reserva 
de Acme a reafizer, R$1.936.522,08 (um milhão, novecentos e trinta e 
seis mil, quinhentos e Wide e dois reais, e oitenta e oito centavos) 
foram destinados à reserva estatularia de atualização tecnológica, e 
R511600.173.57 (treze mIlhães, seiscentas e [Rena IDD, cento e se-
tenta e três reais, e cinqüenta e sete centavos) foram destinados para 
a reserva estatutária de expansão; VII r tinivera de Rima hOlai Ex- 
traordinária: Vill - Grine. ceee Tn 	sant divárgà ri O v  

a) Eleição dos membros do Conselho de Administração para um nian-
dolo de Pés anos, lendo este inicio nada 02/0512011 e lérmino no 
dia 02ie:52014. O Sr. Mauro Ribeira Vicem, brasileiro, casado, ar-
quiteto, Ci. n' 4.205-D expedida pelo CREVRJ. e CIO ni 
003.056.857-91, domiaTrado na Rua Eudides da Cunha ri 105, São 
[Ademão, PRP-1, foi reeleito para o carpo de Presidente de Honm do 
Conselho de Administração: o Sr, Mauro Ribeiro Viegas Riba bra-
slIelro, casado, eironomisbd C.I. n• 2173779 expedida peb IFP/RJ, e 
CIO n' 216.6613.017-34, domiciliado ria Rua Euclides da Cunha n' 
106, São Cristóvão, Ri/Ri, 101 mobilo para o migo de Presidente do 
Conselho de Adminstrap5o; O Sr. Weiffier José Prudência brasileI 
ro. casado, arquiteto, Cl rd 7840-D expedida pelo CREVRJ, e CIO 
n' 003.057.077-87, domiciliado na Rua Eudides da Cunha ri 105, 
Soa Cristóvão, RJ/RJ, foi reeleito para o cargo de Conselheira: o Sr. 
Marcelo Silva Neto, brasileiro, casado, engenheiro alva, Ci. n° 
1.851.541 expedida pelo IFP/RJ, e CPF/MF n• 052.284.687-4E domi-
cada na Rua Eudides da Cunha n• 106, Sio Cristóvão. RJ/RJ, foi 
reeleito para o cargo de Conselhelroi o Sc Alain Yves Rançais 

nalurafdado brasileiro. casado. Dripenheir0 civil, CÃ n' M-172-506 
expediria pelo SSP-MG, e CREME n' 236.555.018-00, domiciliado na 
Rua Eudides da Cunhasi 106. São Cristóvão, R-I/RJ, foi reeleito pa-
ra o Pargo de Conselheiro; e o Sr. Jacá Francisco Gouvea Vieira, 
brasileiro, casado, advogado, C.I. tf 21.204 emitida pela OAB/RJ, e 
CPF/MF o 011.531.107-613, domiciliado na Rua Fonseca Teles ri' 40, 
São CaistavRE Ri/Ri, (i reeleita para o cargo de Conselheiro. A re-
muneração mensal global dos membros dg Conselho de Administra. 
ção será de até RS 100.000,00 (cem mil reais): VII - Encenamenio: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e lavrada e 
presente ata, que lida e aprovada por todos os acionistas da Sode-
dade presentes às Assembldas, foi por estes assinada. RJ, 
14/042011. MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO - Presidente da Mesa. 
JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS - Secretário. ACIONISTAS: 
M.R.V. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A_ MARCELO 
SILVA NETO, MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO, WALAIOR JOSÉ 
PRUDENCIO, JOÃO CARLOS DE NORONHA VIEGAS, ALAIN YVES 
FRANCOIS DAVID, FERNANDO JARDIM MENTONE, JOÃO ALFRE-
DO NORONHA VIEGAS, ARIOVALDO DOS SANTOS, ANTONIO 
COSMO IA25ETI1 ()ELIA, JOSÉ FRANCISCO GOUVEA VIEIRA. 
CONVOCAÇÃO: São convidados os senhores acionistas para as 
AGO E AGE a serem realizadas no próximo cila 14/04/2011, às 15:00 
horas. na  sede da Sociedade, situada na Rua Eudides da Cunha, 
106, São Cdstávão. FLIIRJ, para a seguinte ordem do dia: AGO E 
AGE: e) Aprovação das Demonstrapas Financeiras. e ta demais Do-
tomentos da Administração, referenies ao exercido social encerrado 
em 31/12/2010: SI Deliberação guano á dist-Ração de dividendos; c) 
Eleição dos membros do Conselho de Administração para um man-
dato de 3 anos. RJ, 25,03/2011. MAURO RIBEIRO °REGAS FILHO - 
Presidenle do conselho de Administração. RECEBIMENTO DA CON-
VOCAÇÃO: Recebemos, em 25/03/2011, a carta CDPV0VaDDO Para as 
AGO e AGE da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., 
a serem realizadas no dia 14/04/2011, às 15:00h, na sede da Socie-
dade, sltuada na Rua Eu:lides da Cunha, 106, São Cristõvão, FUIRJ. 
RJ, 25/032011. M.R_V. EMPREENDIMENTO E PART)CIPAÇÓES SÁ, 
MARCELO SILVA NETO, MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO, WAL-
MOR JOSÊ PRUDENCID, JOÃO CARLOS DE NORONHA REGAS, 
ALAIN YVES FRANÇOIS DAVID, FERNANDO JARDIM MENTONE, 
JOÃO ALFREDO NORONHA VIEGAS, ARICIVALDO DOS SANTOS, 
ANTONIO COSME IAZZETT1 DELIR JOSÉ FRANCISCO GOUVEA 

Juceria n° 00002174E177 em 28/04/2011 - Valéria G. M. Serra 
- Secretária Geral. 

ire 112332R 
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Janeiro. 04 de fevereiro de 2011_AUgusto Matam d• Anda • Pra 
Alente: Gladie Cavalunti Sousa Guedes • Sapatada, 

kt stssile 

CETtP CU. - DALCÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS 
CHP4 07_151.103/3110141 • RUIS 33.301215.101 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMIN/STRAÇÁO /44  
02/042011, Redhadi em 79 do março d• 2011. Na da 29 de março 
de 2011, ás 01000 horas ~dum o Conselho de Achinistração da 
CEM S.A. - BALCÃO 000ANIZA.00 DE ATIVOS E DERIVATIM35, 
sob • Preatecke do Sr. Edgar d• San Ramos. assisado Pda Et. 
Ládz remando Vendiank• Oen, ria qualidade 	sseretido, com a 
amora dos Sn Edgar da Elo Ramos, Madbm &Ano Essehad 
Ulcerá . Robalo do Jesus Pedi. Mano Antonio Suam Suam 
Sornara ~queque. Pedro Paulo Moa Neta Radio Pece“ da 
Coma Me. fiando neto Jansen Fendia, Rada te Grade e Re. 
bei TRIO Sleymaker. Geriarado: Convocado Solta per enlo ralear 
Mos no lama presida no parlado quarto, do seda 25, do Unto 
Soai da Compeabb. Por unnaddado do vaca do• prnentea eu-
todzada lavrara dein Na em lama da sumiM,. At deCbdades 
Forem aprovada, por latranidede de voto dos presentes tan base 

dcalhala do ssna• (Nana) que calo andvadeo ia 5.-45 
da Cempanbia. adro. ri CU: Essas L Abatwa • htrodução. 2. 
Damen:a-apl. Flannbass o. Apodar • dama sobra aS 
monteado Manadas de tumido sedai Indo em 31112110 e ora. 
assem etanahamerdo pare deliberado da AGO: b. Apodos. da 
liberar sobre o paca de distribddo das remindo, do exercido 
soda/ arde ern 2102/10 e :especava enumbiumente pata deabern. 
do da AGO. 3. Macela e Contrates latamos: a. Arado e de-
libem sobro o Plano Antal de Maca Hena da toldada de na-
;Mos GRV: b. Apreciar • delberar soba Relatado de Coardes tre 
ternos e Muros °pendendo do ameno fedo ai, 30012)12.4. Ao. 
~abo: a. Apodar delbesar sobra o Rdaldrio de Moldados 
da Oletorta de Auterrepiação do exarado Indo tens 3102110, ~h 
lado pd• laMO; b. Arredar e deliberar entre o Plano da Abeldades 
da Melais de Aularegvhdo para o nere/do da 2111:.. Apodei e 
delaserar obre o Orçonenio da °Intata do Assonegulado para a 
nenide de 2011. 5. Esdareelmenna eem o, Aud3eree Indepen• 
dento d. Corepanbla (KPMG): G. Reoaniendaçaes do Coma de 
Remtmeradec e. Aproar • deRssrar sabre am Proposta de Urnas de 
~atração da Adoidando para o nana sodal de 7311 e ter 
peava encaminhamento para deliberado da AGO: b. Apeado e do-
Fbam ido.  a Onde,  no Plano de Opdo do Campa de »Me. 
aperrado na AGE a 72/12/10 ("Plano 2010 CRU'), • respectivo en. 
candnhamento dam deliberado da AGE: c. Mecho e deliberar aohna 
o Guano Progreme de °vaga de Opção - 'Programa 2011-: 7. Re-
comendade de Com1/4  d• Culla. a. Apreciar e Cegam zebre o 
Orçamerde da Camparia para o ssenide toai do 2111 (Proposta 
rto amertida • 21311), a. Canvocação da Assembith Oerd 
rla e Estrannitnld• (29/11.1111). o MakdasnezenonnellasJ 
AGO: L Prelado  de moras dm Adedistrado e OurronStrades rt 
nancdras ?dobres ao azeda social ando em 31/12)10:0. Delatar 
nobre a destinado do lua* Ilafido do emala soai acenado em 
31/12/201a; 12. Pt OpOSil de Rernonernlo Global da Adelnisberle 
Par• a onda soda de 2011. b. Statirát a rue ntenendLo. AGe 
A9erades no Plano de Orço de Compra do Ades, aprovado na 
AGE de 21017/10 Mano 2010 CRU'). O. Offileel Ântonties. a. Apto. 
dar e rabiem a aprendo das Mendes aluadas ro Rem...ameno 
n Normas da Companhia: Ileabecado: 1. Abertura • Introduç3o, 
O Sr. Edgar Remoa Ru para os dona Censelhdres • asa da teu-
Sie mem o Urna a ver &atido • ha ora breve imolado 2. De-
mandara.. Flanceln.. Arrear e deitam sobre as demons-
trado Amimam do emeraida scdal ando ern 31/12/10 a respectivo 
,enarnWareerde para de-Menção da ASO; h. Apodo.,. denegar so-
bre • propala de altliattide des resultadas do ovado soai Indo 
em 31/12/10 e regy.ele, encamánharnenie para alheado da AGO. 
O Sr. Danchca Colos Canto apresentou aos Casearam as Oe. 
mascados FinanceIras da CompenNa rolada., ao cerda sedei 
indo ern 31 de dezembro de 2010. as rarah tom ~Padas pele 
IMMO Auditores Independentes. Alanda. também. • Paenta d• 
desfiado dos remelados do e•ercIdo andai lodo arn 31 de azem. 
hm do 2010.00 Conseheins debateram bobe o assunto e. os %nal, 
aprovaram as denondrapass Cancelo talagada ao aceda sedo! 
Onde em 31 de dezembro de 2010. no Poloash  do dad~ das 
resultados do ovado Onde em 34/12110. pera aprovado ene AGO. 
3. Auditoria • Canudo bramar . Apredar e delibent sobe o 
Plano Anual de ~iode Wenn da Liana de ondas GRY: b. 
~oda e detem sobe Ralado de Coardes tramas e fama 
OPeradenals do solene Indo ern 3102/10. os Canelam eia-
Mamam o Plano Amai de ~Medd batina da unidade de negados 
GIN. sua 'amura e &talada e apuaram o mesma cem ressoá 
no Oe Condheino eirenirmam e Relato:4a de Coardes Hemos e 
Insano Opendenah do awneetre indo em 31/12/2010. • eprermam 
as abomine readzsdaa. 4. Amenaohnlim a. AVallo • ddbea 
sobre o Relatado de Miada da Melada de Aclionegulado do 
utente, Indo em 31/12/00 amando pela KP1.40; b. Apoda e de-
liberar sobre o Plano de Moldadas da Clireleda de Autmegullação 
Te o etercrefra de 2011: c. Apiedar e dto sobe Orçamento da 
12reerda de AUtorregolação para o entala de 2011. Fd apresentado 
no. Conseedeera o Ralara das Adánades da Didata de Padece. 
guiado. o Plano de Aliviado e • peada de Orçamsen para o 
eoeroldo de 2011. Os Coneedéco Maneei o Rebilele das Ativi-
dade. o Plano da Cdnirsto e o Orçamento e sperrearam cern remi. 
505. 5. Esslarectmenten com os Mentores redras:Sento da Com. 
panhla (KPME): Computaram a montão as Sn. Mb. Cocho • 
Vita Co/m/d, da IMMO, que apresentaram os anhos reaRandos 
Pai matares e rescendente e aPpina quallanadm dm Corá 
alheio, entonando sun ~das.... Recomendado do retrai 
de Remunerado: e. Aproar e Mamar sobre • Proposta de Dates 
do Remenerado da Admichtncia Len o enrola, sedai de 2011 e 
r•spepAo  eroninharmento pra deaberado da AGP. la Açodar e 
taban acne as dana. no Plano d• Opção de Compra de 
/ode. amoito na AGE ao 29/12110 (Plano 2210 DAV). e resma 
Can enearinhonerdo pn denotado de AGE: c. Apear • 
zebra o Ouarlo PrOjrarna de Outorga de Opções - -Pregoo 20111 
O Conselho de Admharado apemas inda• os recornonad .114  
Pada Condi de acamarada (a) guardo • Proposta de Liana de 
RentsmafiktlitAdnidstado pene e exessIdo aerdd do 2111, • ser 
statadida A 'AGO. O) quedo lo Nonas Prolneas no T1mo da 
Orço de Cano da Ades aparado na AGE de 29412/10 (limo 
2010 GRIP), • ser atendido é AGE, e (e) gamo ao Gude pro. 
Cano a Ossaa do  OideS - 'Prega& 2011'.?. Remmendaçie 
do ronMa de GeouSc,  e. Ainda e &ibera, ~a o Orçarnerta da 
conspanNa paro o andado sedai de 2011 (Proas(' Danada - 
2011). Os rancheiros milharam e apontam a recomendado do 
Cm*. de Geada sobre o pn:posta do Premam, p.a e nereide  
sedai de 2011. 8. Convocado da Assembhla Geral Ordrlid• e 
Eatnerdlnirla (00)04/111: a. MalAdasszessoyedossUatAAGEL I 
Prestado do contos da Adahlrado • Oemanbadas Flearnehas 
tenhae ire exercido iodai Ihdo orn 31/12/10: O. Delibear seta• • 
desgrudo do Leo Cada de enato andai marna em 
31/122010: O. Praceia de Remunerado Global da Adnalstração 
arn o canado iodo! de 7011. b. MatéelhAmusulazat O Alur-  I 
Menção na Plano de Opdo de Compra de Adem, aprovado na 
AGE de 29/1210 rpki. 2010 ORY) Os Consdbekco honram a 
convocado da M.emerial Geral Orada pata o més de abril de 
2011. ens data • se dellao, otTedvando a atado do catai da 
Adreinisq•do e apresando das Demonstrado. Financeiras do 
exerercio modal ando em 31/12/2910. apenerdado da proposla de 
destaca d.o lucra Pméde do trucide sechl asseado em 31/12/10, 

- e o PraPoLa de Remando Cioba da Administrado po o men 
ido social de 2011. (h Censeheloss atoam • onveange da 

Assembleia Oval Enlameada para o més de abri de 2011, em do-
ia • ser radreda, objetivando ia apromeão as 'gerado Para. 

•• Pina d•  °Pd. do Evnem de Ade; opondo na AGE cle 
29/12/10 rama 2010 CRU'). O. Outras Assentiu, a. Apodo e ra 
liar e apondo dos assapam oleadas no Flogulanssolo e Na. 

Ode 110.171 

EandqhbAberta 
CHPJ 33492.51=00 864 

FATO RELEVANTE: A Vale SA. (Vale) banha ga recebeu cdo1a" 
pcndancia da aeu aderida eanlieleder. Valem SA (Vaispar). camu-
flando • redação de Retarda Proa de Adesista. e.  Reurdo do 
Ceado 6: Aderir-nado da Papo noa do 4 e 7 de abei de 
2011. reSpeOtreeMe. 00 nardo non o range 31 5 4'. da anda 
CVM ff 353. este Foto Reboas eneminme aparve( em sua verá 

o completa, em tece Idéntice içue4e remorda à COM, nem ~bate da 
VALE. no empate endempx wreaxdamm. Rio de Janeira 29 do 
Riad da 2311. °uniam, Entende Cavalcantl. °Irar toado 
de Ralado com Irraddaes. 

ESTÁGIO PARTICIPAÇÕES SA 
CNP4.34F of 05.807.4320no1.10 NRE 13.3.00220515-0 

Canpanhla Aberta do Coo/tal Ai/atado 
ATADO REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINERRAÇÃO REALIZA- 

A EM 21 CE MARÇO DR 20111. Data, hora e Local: em tala • 
Lm de mane de 2011, is 113 rego; na sedo Falia Pothitssdess 
SÃ. ("Companisia"). 2. Proença: Sn Antal!) Carlos A Rbeira non-
[badane. Ade BampEala de C. Allinde. Fanes Lanas Lairlaranha 
Mand °dias licha r 	••••••-•rell. Teadell doi canoro. emas, 
João Co, Nolo • Mula Liz Lucha" representando • Maldade 
dos Orrembrm da Cassem de Abanada 3, Mesa: Sr. Maio 
Cariem A. Rholna Bonchddano (Pres/denle): Sr. iole Rapada de Cor. 
olhe Adssyde (Sena/elo} 4. Ordeel do dl. (I) Consigam o Ira-
Eftererdo de ardia de ninada apresentado por membros do Cada 
de Remunerado e (F) Consigra o Mando roa compoddo do rol-
por/o. Coma. 5. De:nandus: Os Sra. Ca:estaleiros, por unanIrd-
dada de Ken a Len Inovas eu nasalo5e  kernarans ge arguido 
ddheradew (1) Forem apiedadas of troadas apresentadas pelos 
Sn Macela la/a Luchell e ido Co' Neto ao cargo do menta do 
Ccenilé de Rernunnação do CompanNa, lorde sido expresaamerde 
eeltre as tateada renascias, bem corno manda o pemidénda 

dos manos cerro membro' da Conselho 63 Adednistrada da Cloro-
por/do. (1) Em razão das ~tez apresentadas pelos oneram e 
nos lermos do Ma 16 do Edefido Erdal. Id operada • 401ernple 
da nado.% do ranha de Remunerado. o qual passai a tas 
canada por dé O  (adro) manam, htnnmes do cnnethe do 
Admita-ação da Compendia, da seguinte lerried. Corna de Ft. 
raannçIed Sn. Antenla Carlos Monde Oleiro Dadldssna• 
tosildro. sanada acairela. Identidade a" 13 076.140. expedda pe-
lo 010.81. ceerrter n 005223.07643. reddenia e dernicitado em São 
PaUo/SP, coro endereço na Av Odg. Faria Lana, 3.900, 7' andar, 
Is/oro: e Ade (botina de Ca/velho Alloyde, traslelre. elpaNda 
consenzunbnerde, engenheiro. Idenectede rd 01146957.4, empoada pe. 
lo DETRAN/RJ em 190542005, CPEIMF rd 012_510.457.53, :nadada 

dimidiado no Rb da Jandmal, com endereça na Av. das Arnf. 
ri...3300. (dado nano 2300, Sala 204. San da nuca: (1•7) Os 

udor. Essadma da Cantada leram nanados n pratica lodos 
as atos necantelte se amparando das deherades constantes da 
Penaste. O. Enceramento, lambo e •prevaple da •10: Nade 
mak havendo • aia tratada lel o presente ata boda. IMA conlerida 
e asedructa mo lodos os corodhelro• peardes e pra secrelido. 
Canado Cdrie gel do erkinal lavrado em too prado. Rio ela 
etro. 31 de maço ch 2011. Jaó naptIsta de Csnalhd,  Ashayde 

Enreda da Reunião e censeheito. 

10050 ao 

VALE SOLUÇÕES Em ENERGIA SA. 'VOE 
CHPJ/MF IT 09 127.793.0001-22 	

VVALE NMErd 333.0026515.5 
ATA DA ASSEMELEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 
73 DM FEVEREIRO DE 2511. 1. Data, Heis • Local: Redtrada no 
Os 23 de amam da dois ma e onze, Az IMO bons na sedo da 
kla falda an Enoda 	VSE rCarçonNal, lealtada na 
cldad• da Mo do Jantam. Estado do Rlo de Janeira na Averida Ele 
Manca 138, sala $602. Centro. 2. Presença: Pressen a totaddade 
elos oram:oba cenlerien "Lida de Presença doi Adonlawi lavrada 
vn Una PrOido,  3, Ursa: Campana a n.o. Mo Sr. Eduardo Jora 
toldam. Predanie o pelo Sr. Rodrigo Remardes Draga, Secretária. 
4. Cenvecaçgo:Mspentada n ~vocação loca ao que lacuna o (rd'. 
6> Mago 124, da Lel o" 0.404, de 15 de dezembro de 1975. 5. Or-
dem do dia: Rumada dm Ceneheiree SM Mn* Gamara da Re-
tende. Rendo Fraldam Malhe e Manda Redre do Corna° de Ad-
~temia da Cornmehta e do/pio das seus SUbidttrIet e. Dará. 
riça. 'parada' por unanimidade: EA. Fel ~dna Maio a 
Assembleia Geral e ramado a boato do pronta ala seis a lema 
do oonádo, mama. o dopam momalmnonie. nos Paga 124. 
!C • 430. 51.  do til n' 6.40.1176; 62, Em Dee da rasada ar. 
iodada pele. Sra. Medo Cirnam de Retende. Renato Enodado 
MarUns o Manda Krapic, nombron do Come% de Adebistrado da 
Compo/da, nom eidos como rata Intrirteed de Conselin do Ad-
~Pado do Companlin: (1) o Si. hm Lourenço.  Dial not., bra. 
Oda casado. engenheira patada da tolda de Idealidade " 
8.570.372-2 - SSP/SP, haerlba no CPEAMP aola e n 043.576525-74, 
com atolada polladonal no Avenida Presidente hlbon, rd 231 Sas 
1401/1402, Cento. Rio de JrnelroMJ como membro eido. ern son-
hado DO Sr. Ne* Cintara de Raelide: OB Sá Cola Moerei. da ' 
Medeiem Mele, rosada canado, econanhta. portador da Canoa 
de idoo/dada 1.077.497 - SSP/OF, Insulto no CPF/MF sob o n' 
376.763.091.34, com esehdrio crolsslend na Av. Rapada do Chie. 
1110.13' ande,, Cospe. RIO de Andra mene membro etetvo, em 
substituição no Er. Renato Francisco Moem: • (1)05i. LM+ Moda 
de Oliveira rastro bradara. catada, adrinissáadare de ~nas. 
pot dera d 	delr d Id lidad 07044085-2. ~ta no CPF/Alf 
sob o n' t08.5314377-87. can esolidlo profissional no Av. Grad Ma. 
Soa, 26, 13" andar, Cento. Mo de Janeira em sob:Moldo ir Sra. 
Manda 12/00E  membro ~lents do Sr. Pede) Done. Fara censig. 
nades em error  dos Consehdos renundentez. roas de agradeci-
mentos pelos nitrardes orava prestadas á Companhb. Si. Os 
Cemehdros an eleitos, cumprirão o prazo ea gestão de seus a,.  
Sonantes. cujo término dar-aoi an 12/042012. Os meara ma 
dee" deebram. para todos cra Ore, estame lotaiment• dedmpedh 
dos para o exercido de zuns fundes noa renas do Arar 10, da 
tolo' 0.40406. A passe doo Conadheiros atos dar-se-li mediando 
assinatura do mamava Terno de Passo 7. Encenamentet Nada 
/ah haveran • tratar, ene et rots.se • turno da peai lel lavrada a 
Vassalo Ala qa. Ioda. achato cordame. e aprovada. Id inana pe-
los adoentas presentes e par mim, Rodrigo Demode aram. Secr. 
Ma. que a tonel. Maduras: Sr. Eduardo Jia,  Ledaham. Ereddere 
le da Mesa e edemina: Sr. R00190 Danaras Mar.. Sooreurlo: 50. 
Marta baba( dm Sardas Moira lopnentanie e. 
S/. RcdrI00 Trica Rocha represenlanie da admitia FINDES Pada 
adia SÃ.' ONOESPAR: Srs. Manai Demoro no OPoria . sue. 

Fegaga de Amola representardes da adoida Syssna Tecndala - 
Encurtada, hddürla e Cendra Ufa:: Sr. Ma Lourenço Mn Fala 
adota; Sr. Pedro non, sada: Sr. Eduardo Ralh Ropert. ris 
Mata: Sr. Cala Maca. de Medeiros Ncle. adorista; 54 Farde Ba-
lda Mendes, Soada: Se Eslo Alfredo Filar, aderi/st.: Er. LêÁa 
Morta de Obeba Casos, aderida Sr. Roam Dantas Rega, aeleni. 
ta; • sa %Aduo um, d• Flgudndo. Cada. em. • Prosai O có-
pia Id da Ala lavrada  no Uno da Assemládas Gerais da Companhia. 
Rb de Janeiro. 73 de levedre de 2011. Redimo Deado 54.9. - 
Secatárb...loce43 ri.  2183335 em 21/03F2011. Valida Cid. Serra - 
Secretária Gemi. 

Ide 111920 

VAIE ROLUÇOES EM ENERMA 5A. • VOE 
CNPJIMF n'09.121.792.1:031.72 	

NeVALE Ninem nuOnsise 

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO 130 CONSELHO DE ADMINISTRA. 
çÁo REAll2ADA EM 23 DE FEVEREIRO 01 3011. 5,0000, Hera e 
Leal: Entala no dia 23 de bondo do dolo mil • ene" 04 1430, 

todo e. Vate Soluças em Enoda SÃ. - VSE Cosspartal. lo- 
ada na dado da Rb de Janeiro, Estado do 1110 de .bnebo. no 

Averi.1-, Ma Dreno, 130. saia 1602 - Centra 1. Proença: Pressas 
lolabdade dos Candhekos. Presentes ata. o Obeba Presidenta 

Sr. José 	Mendea Penca. e Cintar AdmIniabwóre Franceie, 
St. Reinado Omita CatamInta . R.O. O Cinte de Opeades, Sr. 
..konint Lia amolo, do anos -Maior e, Diretor de Marketing e 
Venda. Ed. Mara Nassardeho Encab, 3. Moa Composta a meta 
pelo Sr. atuado Age Ledsban President. do Cassdhe de Adel• 
Salda • Issie 54. Doldr palmas langa. Sevando. o, mamo 
do cflad troa para ~banda 0) Nafé* aderna Corar*: Call In-
doado dou Ressarça do Mandato doa lambas, das Cada Téc- 
nico • ilnanednx item para informação: (5) 	hilema Capa- 
a. S. Danando aprumadas per terranbnIdade: No imane ao 

Nem 2 da pauta para deliberada por unanimidade o sem restalos 
kl Impada • hd.cação das noves moem dca meeiros para com$ 
melga deo Comilé• Técelea • Emmadee financeiro. • sate 0) ,41  
cera Carda Mete, brada; casado, calada da caddr• de Idem 
/arde n• 131667/3. Insulte no CPFPJF sob a ir 977.078.247-72. 
COT etalleldo prodsdend na Rua Eapueal, 383 4' andar, Floreste. 
Delo Habena '040 e Addams Ma Flascbl, teradlefra, raia en-
contido> inecinlco, parlada da Cédula der Ideadade rd 4,419.095-0, 
Insulto no CPFPJF sob o? 759.105005.72, aos coalhado possa-
nd na Av. Juscelino Kulathehela 1377, 15' A, Sie Pah - SP, tuba 
Indicadas peio taltrisla sia SA.. e Julle Cata Lelte, bneJdro, ca-
awa. Enatado panda da Cata de Dedada if 10264.413-9, 
hada no ateve liA O ei0 079.305577.70, com evallérla pranch-
a/ na Av. Reablica do C/ibm. 100, Rb de Janeira - RJ, Indicado pda 
adenta ENDES Par:Ideadas SÃ. PNOESPAR. que Ido comia o 
CsenllI 	(11) Malçasa Camas da 	da Qeodoao "eln, 
bradleho. onda, 	a, portadora  do cansa de Idenr/dade 
000.107.690.7, brotalto no CPFAIF sob o n.  016.615.12/$10, c= as-
caMe pregas!~ na Ao Graça Manha, 26, 13.  andar, Centra Mo 
de &man a Livl• Rada de Minha Catre, bradam, ceada, net-
~Voara de empresas. portadora da aleira do Idenlkod• rd 
070140502, hm% no CPFMF arab o e° 008.531.977-137, men reá 
errata podsdenal na Av taça Aranha. 26, 13' andar. Centro. 1410 
d• Janeiro, ambas Iodadas peta diarista Voe SA., e Maar Ou!-
Inerme Tio bradei.. assa. Econanhaa, podador da Ciada  do 
landa& 26221.156-8, intedln 00 CETNÉ sois n' 044.078.3514 
82. mon estenda predstdonal na Av. República do CHI! 100, FUe do 
!asas - RI, bacia, polo moino LINDES Parhipar,64.3A. - Pio-
0ESoA,R, que Ide COOOKII o Coma Easnaralco-FIndcdre. Os no-
va ~do, ate deAns amado prazo de godo de 1 (um) mo. a 
Center de prsal d lo,. selo bodas no remando, arpoo 
madanle a nadara de temo el• posse, lanada no livro de Aras de 
Renian doo ropeclávos carita 5. Encasamento: Hada ruis ha• 
vendo a Inter, encenone • fourdo da eptil foi brinda • presente 
Ala luo,  ida, mods assomo,  e 000osado.  04 oesh.d. pelo. Cm. 
soft da empareda presentes e por entra ReddOe Genades la-
gar. Sandia, que a lawd. Net  que as tabernas adm. Iam 
enraieeo da da m Livro do Alas de Reunido do Condho de Ad. 
medslroda da Camparia_ RIo do Jandro. 73 de tenreiro do 3011. 
Rodela Derrardes Draga - Sevellrla, lutada rd 21133671 em 
29/0372111. Valéria CM. Sara - Saudada Geral. 

I` solene 

mas da Cansada O. Coneheres atoalharam e essitcaram as Sn-
ripais Mendes e urdida rabadas em tleffeaf do CEIE oca. 
rldas Mann o pedalo. EnzassznenteL_LaYamadosAt 
lopin de Ata: Nada rode havendo tad 5r Proslelmte da-

nam • pidona o quem dela calmem :narina e, do havendo me 
nadado, lei encemda • reunam, lavrando-se n.La Ata. • mui MI 
Oda, narrada e adnada pelas rancheiros pnala °Opinai so-
ando pelos Canehdreel Edgar da Sara Rano.. Mala Erriihno 
recebei Ulkhta. Roberto de Jesus Pada Mano Arado Isidoro. 
&atroo Rssurten aboquem., Pedro Pendo Modo Ndo, Relmide 
Pereira da Cada Rke, Rasto Dada Jansen Ferreb., Rabada Le 
Oradaa Robert Tok Dardo. Cenas que o Fossais 4  cdPial id 
da Aio Lavrada em (no pn(pria. São Podo, 29 do marpa da 2011. 
Lett Fernando Vendranal Fleury • Saande 

VPVÁLE 

IP 11(0107 

CAPAVER CONSTRUÇÕES e EMPREENDIMENTOS RA 
CNP.% 05 500.01030013G NME: 333.00274021 

ATA no ~MOLHA GERAL EXTRAORDINÁRIA • Dama, tuna • 
local: 25 d• meepa do 2011. h 10:00 horas, na seda da nadada 
na Rua Renetfam n' 10. salas SOL 902 o 963 - Cenho - Rio de 
landa - na, CEP:0204151050. Cavando Realizada através do 
cada and:nada o cada um dm adotas. °ano: Praddenid 
Lula Gomam d• Sana Freta% &cela. Lula Carias Canado • 
Pass. 1) Ainda • Proposta de intedidado do Dada do DOU, 
rchlmenle Meado Lés Buem de tema Freitas oo moo da Mata 
SUpeIntendente. adJMUlardo as aedo. Oeltboraçao$ 1) Aula-boda 
e Lavreaura desla Mra de Icon somada: 2) Os adoentas addhern • 
propala de blerintlade no esma de Obeba SupeaterdeNe. pele OS.  
tolo.de  DourfroMmenlo Ricardo Wh Mano de Sana rodas. 	12 E. 

Oupettnlowleal. O tolt Superintendente ladro. declara 	c/ 
ocundard as doo.. dlreledaa ata a deldn defnitiva de adro 

•• remem bano nen IngerclnrenleS lega que o prolba dq1otind. 
doto a  sodndodo.  Aprovada: Todas as deliberaram larard !pro-
vadas per Unarirridade. Enceramento: Apto Ido, achada c. , ca-
la ata rd *nassa por o promies. Seguem as •ssindurst • fl 
Gonzaga de Seuss Freitas • Reinara • adaala, Ricardo LU 
no de Soim Podias' adota, Luta Carlos Cendal° • meeládo. 
brande: Dama que Iodo e asso *cirna á cdpia fiel da ais 
nada no Paro prendo RIo d• Janeiro, 25 de meço de 2011. Lois 
Carlea Camdbie 	Secretário. JJCERJA: Argulnda sob o tf 
03002.163105 en 29/0312011. Valéria 13. 14. Serra - Sectellds Gard. 

Ide 1110233 

(rl21-61-EXAT ENGENHARIA C TECNOLOGIA 
014PJ/MF 0.0, 11.14..84110,11-21 • NME o', 123511016214 

Ata de Retida de Conselho d• AdirderstrafJer O - DaI O.  
hal da R na A 	r 7,41s7 17/01/23311, is lerá n• seda da Sn- 
dedada tilaria:. rss Rua Emlides ele 	r. 105. Sio Cratereão, 
RJAil; II' afriaSIIterszal OS.. Mauro Miado Mega. cano Prol. 
date, e o Sr. Mauro Melro Magas File, sevessando os abatera: 

- DassacaShe Par c.a *Yd. pelo ~dente do Concho de 
Acardistração • tolos os ~MS do Conselho: IV • Caanect Toam 
o• not. ao Conselho de Admbistrada V. negando, Tness-
das.Jern_Ehemènria,le_Volda: o) Cindo doo membros da °fretada 
para um mandato d• kés anos. tendo este hddo no da 25/03/2011 e 
~o no da 20030004.0 Sr, Maureallbeire Mega. Filha bra- 

a., casado, ~nista, C.1 ed. 2173,79, I010/I04. CPFPJF 
210.003.007.34, densIdltade na Ra Evddo do arda rd. 106. SM 
Caddvao R.IIRJ. 1d reelege paro o cargo de EteddOcule_Ezecudo: o 
Sr. Munido doo Santa Madeira casada em ddi, C.I. rd. 
6.007.655 armada pele 5SPISP. Cr? rd. 555385.746.15. doo/doado 
na Av. das Nades Unidas rd. 13..771 -o, 1 '2' andar. 'Chácara 
Ui; 5E1DP. 101  dao Peie e fremo d. stke.eacccifc oLe. AMAM. 
Cosm. Issartd fltOo, brade1e, casada eng. d$41, Cl, /E. 7.785.822. 
SSPISP, CPFA1F os, 014.166.323-50, derricillado na As. das Noções 
Unidas n'. 13.771 - 01. 1 2" andar, Chácara latim, SP/SP, foi eleito 
Imo o agl. do )rtmEctakimo: o s. Nom. ne,dm moa.. no.. 
braileker, asado. eealerrirte. Cl. n1.10557987.9, 1110-PJ. e CPFAJF 
an 	016.693.317-17. com  domicla na Rua Fonseca Tolo 	.  42. 
Sa Calado, RIR), lel roble pare o amo de 
Sr. remordo Jardim Matou. braddro, asado. 	 . 
4.5.60.4s4.0, SSPISP, CPFAli 	523,474.10125, 	 Riso 
Nade range de Mimava n'. 434, Jate Ford 	 Is- 
eleito poa es cagam de Mede Eseadtag o Si. Matula Sitia Neto, 	I 



•• 

2.49.q1GIVI i.1401PS U1st gitIO V.1111P_Skt otio1e11:151 

	

otvootob.si 

Mien 	
a 	

ote c O a 
tegOql-ni COOiOtte 

O 
ofigioal a eit 

Av. gatrante 11affosoloalxxs-44aot 

	
1:e-5n5t5e-5 

Ot4 

Valor 	

?á° de 	

de Mosto de 101:5, 

°P:O0t.  

eseot 	

dou td. 

Mteo 	

4.10 

?facetado 	
. 	

1.4b 

\ 



4 ANO XXXVII • N° 001 PARTE V 
SEGUNDA-FEIRA • 4 DE ABRIL DE 2011 DIÁRIO. OFICIAI, 

O 	 
PUBLICAÇÕES A PEDIDO 

   

bradara; casado. eng. dia. C.I. ri. 1201_541, 1FP44.1. CPFJOF 
. 053214.6117.40, dominando na Rua EticiMes da Cioba a'. 1136. 530 

Calaldrio, ROIA fel Fralda, para o cargo de Illudociadersi o Sr. 
Josh Mansa  Neto, tradielm, onda eng. cid. Ci. re. 1.918.13611 
IFP/RA CPF/AIF no. 046.101.657.15r daddlado na Rua Eirada da 
Cunha na'. 106, Sge CrIsidelo, R,MOJ, kl reeleito para o cepo de 01, 
War_Eittelaz o Cs. Eduardo Jan. Mima, bradei., caiado eng. 
cibo. Ci. rir. 0.037.151, SSPISP, CPFNIF ni. 150204.07500. terb 
ceada na Av. da, Raça- Unidas 	13.771 - M. 1 - anda Chã- 
cem Itairn, SPISP. Cai dein para o cargo de Eilusist-Eadadecc o 5 
André Marinho de Nadada, bradtelm. acerbo engerOrelro na- 
dada. Cl ror 09268737.5, IFP/I1J, CPEPAP 	025.1915A174l. com  
danes% na Rua Fonema Tela ir. 40. tio Crie." RAIO, foi dei- 
Ia Fram e ante de Mera Frendam:  e Sr. Onracy de Mate. Ride, 
bradleire. casado. engenbetio chtt C.L or. 743331. SSPIOF e do 
CPF/MP no. 244.122-561-72, denteado no Saler Menina SM, flua. 
dra 09. Et 'R. Sala 412 Orasit. Onello Federal. ki dato Pai e 
cargo de Oktke_Eseentina: o Sr. Enna PJ•arra de Uma, badala. 
asa& engenhebo dia. C.1 ri'. 0354417.5. 8.55t5P. CPFINIF no. 
018.19711133-00, cern dente° na Ar da Nades Unida no.. 03.771 - 

1131. 01 • 2.  andar. Chiam Mim, SP/SP. PI delta para e cara da 
Muelsr_Eserazera o Sr. Mario Sergio Aemarie da Ofivetra. braddro. 
casado anca/rabo chi. C.I 	2705.642 SSP/RJ. CPF/MF 
245.747.007-00, con doveldlio no Ruo Code. d• Cunha 	106. 
São Cridtrale, RJ/RJ, Mi della para o cego da Nerier Frermiva  a 
Sr. Maditio Cardais Maretd, baldio ciado, engenheiro &A 
Ci. 10. 5.404.623-2. SSPISP. CREME ir. 013.925.245-27 dorikeido 
na AM da Nades ihddat ir. 13.771 - 01. 01 - 1' andar. Calam 
adro SP/SP, fol dello pana o cargo da Ornier_Extoreen; o M. José 
António Carnebe Fellppo de Menet, brasileira casado, engerhers 
[KC,. if. 10195-0, CREARA CPTÁMF n'. 241104307.72 mo do-
micilio na Rim Fonseca Tens ir. 40. Slo Calerbdo, RJR.A.- kl a- 

d. Para o arpo de Dirclaísztallva o Sr. Coas-nau  de Danos 
Mdreleg, bandida, rasadoç engenheiro cag CIL a'. 1608060, 
CRENRJ, CPFIMF or. 450.613.022.03.-com ~Mb na Rua Fonse-
ca Teles rr. 40, 63e Oleava°. FIRRI, IS redello para a cago de 
Elkietctiseadtax o Ir. lide Alfredo Noronha Nega., brasileiro, dl. 
talado, empresárb. 0.1 e. 02697315.1, DeTTLANÉRJ. CPERAP 

. 	. 	 . 106. lora 
01(0*6,5e. RJ/11.1. kl tardio para os cargos de Oludd_de-Mnstelogr: 
O Sr. Cabalo Co.me. Conçahrax, troddro. arada eng. drd, 
'. 2.101.210. IFP/P-1. CPFiAlF tf. 365372747-34. domiciliado ria 

Rua Brenha da Corra ar. 104, Sia Oistéenkr, 0011-1, lei ela° pata 
e cargo de Llieterarkaor o Sr. José Eduardo Mlarroel Zâmbia, 
vigem casado, eng, eMl. Ci. ri". 4.039.475, 811851.1. CPFNE 
457.554.147•15. emitindo na Rua Euelklea da Cunha tr. 105, 55o 
Cedera°, RJ/R.I. fol retido pra o cargo de ElludoLlécnkez o Sr. 
Paulo remando Araújo da Slisa. tendeiro, asado eng. da. Cl. 

04-2.1133.905, SSIMMO, arribe-  ri. 404.642.746-11, &melado na 
Rim Madre Enteie de Mimem,. rir. 434, Jarda Oudindn • SPISP, lel 

el Iro O 	go d nird f" 	rInt I d I 511 ? O 1 
roa. Malebo, casado eng. da. C.I. ir 3.005.730-1. SS.P1318. 
CPFINF ir. 024.140.40802. demitindo na Av. das Nades Unidra 
n". 13.771 - 01. 1 - 2 andar, Chácara laalos, SPISP. Pon reeleko para o 
arpo de Okelne_Thalear. ele. Mde Vax Sanando, bradelro, casado, 
engedmire chi, Cl. o'. 04001415-5. 	 CORNE 

f 546,325.197-00, com dreniceie na Roa Finta Telex Te. 40, San 
I. Camarão. RJRJ. ão meleis para o arpo de Etbricellneradaul: o 

Sr. Marimbe Roberto Ma ninem, bradei., rasado engenheiro 
chi. C. 1, ir. 07112457-1, IFP51.1. CREME ir. 0151659,81717, com. 
diniallo na Ra Fonseca 7clee ir. 40, São Cari:não, 11.1RJ. 	ekl. 
Ia para o argn de (Itera:LIAR** e Sr, Mareia linquara de mi. 
adro. 	 o. ene ino dai, C.I o'. 3,421,0118,/SP. 
CPF/MF o". 212.56513055. com  anidra no Ar da Nades Iates 
tr. 13770, RI. 01,7 andar, Chiara halo; .5PISr. hl retido proa o 
ergo de Dluder_OpoLadonal a Sr* Iteeas• Mara. 111.. traddra. 
amada, engenhetia das. CI. e'. 15.944.475. SSP/SP, EPFAM 50. 
083344.003-172 can ckenklia na Av. da Nades Iliddas ir. 12.771, 
RI 01, la  andar, chiara Ildm. SOMO, rd cedida para a cargo da 
Mula  dinenter 11  5 • syld Distra Lauta. MOMS. brasileira, 
'Sidra. 11.61.2a.  C.1. tr. 4154556. 151011. Cri IMF ir. 054.027377. 
68. ean ~Iro na Rim Faseei Tdes 	40, Sla Chateado. 
RaliA 55 redera Rara a copo da Ellatem.Opmadenat e Sr Arn 
16n1a Elido Cancela, tradeba. casada engenheiro &CURA Cl 
5'. 039.641. SSPPAG. GPFAIF R. 112.633.500.15. deenielgado na Av. 
moto Nardo ir 77.1. ronda,. Lenda. Delo IlcatzenteM13. IS no. 
dorso Paro o cargo da Marta Operamai: o St Marro Amen Pal. 
In de Amido. brida; casado, engenheiro cha. Cl. tr. 720445, 

SSPRE. CPPMF o.. 065.037.314.00. domidiada na Ao. AM* Ca 
Na !Arganel no. 1.034, rala 345,5. adora. Cabrada/11A, Tal tecters 
Para o cargo de Olnototlinalend: o S. Madre Lote miraram Flibn, 
bmdteiro, acarado baldalmenie. C.I. rt.01717296(1. Irra COMO-
ir 025,357307.91, cem denego tu Ra Fendes Teles ir. 40. Sie 
Oldetrt. RJR.I, kl retido para o torga de Malatil 'peradroat o 
Si Anila Olheira Casta lousa, brasido, casada. engenhdra 
CÁ a'. 910.022.14508, SSP/CE, EPFA47 ir. 358.511373.7, cern do-
nt:alo na Ar Sanha MIMOS n'. 1.719. Ida. 514 a 307, iddeota. 
Fendera, Ceará, MI resido para o carpo de Cilmtcrirtedonall; o Br. 
Ricardo de Magalhim Santiago. bastira caiada ergenheko 
C.I ti'. 201.770052.1, SSPAIS, COPAM e'. 519.881.510.15, com do 
micalo no Rua Furriel Lite AntiWo Vagar or. 385. rala 702, Pua 
Veda. Polo Mor. Mo Grande do sul. Id rant para o cargo de 
Okoirt_Regtort o Sr. Antonio Cada, Pila, bratieiso. casada.enj 
gerrère doo, C.I. ir. 702502750-1. SSPITIS, a CPFMF ri. 
483.649300-82 cora durnidio na Rua Madre Eme, de Wieneuve tr. 
534, Jardim ~anda. SPISP. MI redito para o cargo de abeto' 
Dnerachanal: o Se. Fernando Subir da ladre. &asado casado, to 
genheiro dal. Cl, 	M0-1.637.547. S5Pp.10, Oarlir 
411.250.605.34. cern dimidio na Rua Manha Erotic de Marrava 
434, ateara Padêncla SP/SP. NI tardo pra o carta de illu-Lx 
Onardomit ali. hmatt Pereira Balda, braddro, allvordarlo. enge-
nheiro 0,41, Ci rr. 25020-0. CREA0413, o CPROAF ir. 2113.521.650 
15. com  domicilio na Rua Fonsedi ides n'. 40. Sars Criefreas, 

IS redeiro pata a cego de Oba de Pia ei 	• mil  
njaaattet, 'Nal Read tackedvamente • luncla de Controhr o 
Sr. Andrei Nestorov, bradem, coldre, engenheira eles&alco. Cl. n'. 
043890160, 010 RJ, CPFPJF tr. 776.780.717-53, denteado na Rua 
Fonseca Teta tr. 40, Sfla Catingo RJ/FU. Cd rabio para o cargo , 
da neeles_cn_Planebinseate-51-bm. 	ronerri  no qual almai 
arena, a fundo de Pbneramento: a Sr. Ricardo de Noronha Ma-
gas. brasileiro casado. engenheiro ddl. Cl. ir. 83a-05900-2-D, 
CREAMJ, a COPAM' ta.. 705.647.017.34, denteado na Rua Fonseca 
Teles or. 40, Sder Cristdrein, RJ/RJ, fed melena para o cargo de Dada 
leictikd as.. Meles de Souza Meu; brasileiro. ~cindo enga-
tar. Osi, C.1. n'. 00.959.290-75, 5SPA3A. CPF/MF ir 162.770315-
34. kl melete para o arria de Enalneartacknal: o 5r. Arlon Pe-
la, teradetro. casado. engenheiro dra, Cl ir. 3.232717-3. SSPISP, 
!CREME o'. 647.457.678.20. eorn ~leiga na Ar das Nades Wide. 
n". 13.771, M. 01. la andar, Chácara Ardo 57.055, 0* mele% paru 
cara da Iluart.lbarndonal: e Se. Mmla Jenelln• Reyn• Muna, ns-
partiria, casada. Moa. Cl. ir. W000Sd2t CGPIAMREODPF, 
CPFAIF ir. 147.357.64641, dm/abada na Rua ardida da Cieiro 
ri'. 100, 53o Criedrelo. R.VRJ, kl melai& peso cargo de Mick. 
Urda: o Se. Aludia da 04,0, Campa, brasileira. casado, engenhei-
ro dai. Ci. ir. 111210221, SSPESIO.CPMAIF of. 410.149.05544. 
donde% na Av. dedo Pinheira ir. 274. 2 anda bardes, nen Ho-
dzorieNG. ral reelege para o carpo de 13ketcellednart o Sr Pauto 
Edgar' Flamenghl, bradeire. dando, engenheira dr', C.1. rr. 
4.420053, 565/5P, CPRMF et. 1101100212800. cena derrice° na 
Rua Leonardo Marcho o'. 1.101, Cerro. Manaus:AM. fel reeleito para 

caga de Mr.a . arrimai 050. Otávio de Sampan Fara Jardim 
Sayao Saleiro. ceado, engenheiro &Ai. Cl o'. 2.107.709, IFP/RJ. 
CREME n'. 301.105.697-31, com teridge na Rua Fonseca Teles ir. 
10. Sio Cdstavls. RUIR!. ler reelege para o armo da Egidalinden: 

S7 Calda Cabral Gonçalo., hmaleina. ceada engenheiro d.. 
C.I. ir. 04335131.5, IFPRJ. CPERIF n'. 010E09.14744, com Mel 
deo na Rua Finte. Teles W. 40. Sio Mistirde, FURJ, rei reelello 

Paia a empo da 0fr1(raJ3petackm4: asa. J./ Daniel Vanegaa 
akanguenie, casado, amarelo. C.L ir. V023595-1 emitida 

pe▪  la Replidca Federar,' do Orada • Registro Nacknal de Espanei. 
ao. CPF/MF rd. 016531.0411-11. Com  domicilio na Ar das liada Uni-
das or. 13.771 - 131. dl. 2' onda, Cbtara [Rau SPISP, fol adelo 
ama o carga de Diretri_Operairnat o Sb Pardo narre. Ciado 
Soara da gema, bradara separado engenhara dvg. CI. e. 
16225.528-0. 5SPISP. CPFMF ir. 105A452411.70, own ~ceio na 
AI. dm Maçara tiradas te'. 13.771 • el. 01, 3' urda, Chaves lido. 
EXMA. fol Tett* porão cargo de Okettcareacknat • Sr. Renata 

aniel, brasileira dhundada, trid‘rlora, 0,1. a'. 12,305.407. ESPISP. e 
[PENE 257.504.130-70. mei dona° na Ar das Nal. Unidas 

13.771 - BI. 01.2 arda Maca adm. SP/SP, kri reeleita para o 
carga de Elberna rnmenid-  o CA Lapela Alexandra Bando da 
Cata, braderna, adelo engenhdro dal Cl n'. 3165456, SOSPE. 
GPFMF na'. 613,97322449, coo datil° na Ra Carteio José da 
Lu; tr. 58. Salas 401, 402 e 403. Calda Empresarial Candate. 
Codhos, RedloPE, fri eleito para o cargo da 	 as,. 
João Lapa da Madre; brade/ror  easiode, engenheira meanko. 
CJ. rr. 3459743, CREMAI, CPFAIF fr. 291.910.27741. ao demi-
drie na Rua Fonseca Tala ri. 40. Silo 011tbello, R3R-1, MI reeleito 
an o cargo de Ekette..13mtackeat e Sr. Lida Roberto Caneca, ter 
deka casado. angerddra da Cl. rt 2145.308, IRPIRJ, CPFAIF 
Ir. 295309207-52, com dateis na Flua Fonseca Teia ir. 40. SM 
Geava, MU, MI eleito para o cago do (Itar.~at o Sr. 
Augusta Cear Fabtln, bradidna, Casa engenheiro dai, 0.1 rr. 
4676195, 55F50 CPFAIF tr. 535.154.001.20, ao doirldlio na Av. 
das Nades Unida ir. 13.771 • 01. 01, 	andar. Chiara baba 
SPZP. fel redeiro para o cargo tle Diria 0~.1;  o SI, José 
Marcos Calll :Salm. &medro ando engenheiro eia Cl nr. 
144984. SSINES, • CPFAIF ir. 252.115.417.7, ao ~of. na  AV. 
PrIreasa babel, te. 520. Saia 102, Falada Wide emiti, Canta VI-
IddatES. tal dello pan o amo de lakela_Redonat o Sr. Babel tal, 

R•"Im• madeira asada,  engenheiro cm. ci. n. 1054551515, 
SJSAI RS, CPF/MF 	739.84832044. ki melado pra o cargo de 
%Ma nom.-~  e Sr. Alexandre Curada Gema de Um., bno. 

ehm, casado engenhem chil. Cl. ir. 0011.2043741 FRIO. CPF/MF 
Ia. 000300007.22, cem ~kl% no Rua Fanara Teles ir. 40,53° 

Pata cargo  
Cada, Henrique Casta Janflm, bradeis*. casado, engenheira gel 
kgm C.I. n, 15.129303-3Ç S5P/SP, CPFAIF ir. 052.337.540412. com  

&adelo na Rb das Rada uma. ir. 13.771 BI. 01, 2' ainda Chá-
cara Italrn. SP/SP. ld melem pana o cargo de rara ~arena'  a 
Se. Heloisa Relera. Parto laadeira. arada, telmkra. 0.1 ir. 
16680295, SSMSR CPPMF ir. 175.175.515.2. com  dantes na 
Rua Malm Enirle de Vacatura no. 434, Jatas Prudlads. OPOR, lei 
reeleita para o tono de Illiultra_Dorrorknat a St Nada Geena 
ilertelini, brasileira, asado engenbelm 081, C.1. 	15.969.244.3. 
SSPRP, CPFRAF ir, 161013.010-00, men Oemiellio na Rua atada 
Eras de Vadiemo rf. 434, latim Prudinda, SP/SP, fel redras po• 

rg de Iltrteue_Onaaciend: • St Anel Rad Gomas 4. 010. 
adia, tarddra, solteira conladoro, 0-1 n'. 401557, pelo MMAIRJ, 
CPFIMÉ 	013.503.147-17, coa ~cega na Rua Fonseca Sies rf. 
40, 310 Crisliedo, 11.11111 Cd reeleita Para o ara do pisas& 
amassar. 	 19.aneeim, na qual verterá nitcalavamenIn o. On93.0 8- 
nancelsar. • Se MAM. Talada Numa. &aderia. separada. add. 

C.1. n'. 122.855.95-X. 3.5P/SP. CPP-Air ir 125773%4503. cem 
*Man na Av. das Naifa, Unidas na. 13.771 01,01,?anda Cai-
ara italm, SP/SP. IS replena para o cargo de Elkdocarflperackanat 
h] A remunerado Mahar mened clen Diretores da Sociedade RIA de 
Md 111800.000.50 Colocados ne redsb estando nesit valor compre-
udda o dm obreteres em donos: VI • Enourainenta Nada mak ha-
vendo pano Inala eu. Narro Ribeiro Ilagas Flan nenolIdo. OrneI • 

ereide Pl. pau Ioda os erdlos de daria. rpm Ida e aprovada MI 
assinada por ledos os membros do Conselho de Administrado RJ. 
17/03'2011. Mamo Madre Meigas • Prmidmie de Pana: Mauro RS 
beim Negas Piso- Secretário Membros  de trame:no De admirar 
trarplaahrum Pitei. Sirga; Valmor lova arrotado, /Irmo Abeiro 
Meais Mo, Men Yves Frangia DAM, Jod Frandma GoLMM Met. 
ra. Marcelo Siva Nora Registm 1.64001. n' 00302163734 sol 
21103/2011. Veréda 0.11. Serra • Saudada Gond. ir 	 

C - 
Nrk., 

orekg 
• 	número lotam da Indicar consklaradda na daraga•Pa de 

am 	sendo O tirif aldeio /Meia 

Irl. 	• 	rakedandenero-Itadca doada flertar ar n'le do  
aludnaio, cano a euerrado safa eradda &Markt tu 
no RINS dolo deeeireraIrMd080..Ap33 a obra de 
eniveakki reler Co mimeralr,d1d• domas do 
tluaingia.  

NI„ 	• não danúmero-beca do nota enreda ao rads lt'; 

adanerode doa Olaia entra • Nara data de salearadde• 
a dada da cOkuloç botado ao ndinewo INed de idas Oich 
*Moda daMece clareie. sonda Nur um nimbo 
NOM 

• 
dol 	• 	relareadedba Mala coolides entre • Dann• Melou 

datada anNenárlo. ma* lat urn aduam Wein>. 

0 Para alego das !dadas Peadas aro. amrdera-se datas de 
anatemarlo o: dna lede cada ret. 
19)0nOmerolndke doIPCA errará drullgaadoconsideraoloaeldOrgisa 
rrenerada casas dedal:and:Rude ~gado pelo IBM 
911.8~50do PCAlrdenana  manorpsdorloPen~. ablinnba 
05 51060, sem necenidada Aveia (ndtma da Erradoou emalar 
outra lormsildrde. 
8.4 Cass, na rege do a/0Na%, °IOGA na° adeja arda danara/. será 
raiado n sondai, vadadeJnircrivol. 

laler reunal. da erradia 	(15.)".• considen•M cern Mb) 
caso, dectrols. eiRre~ario Mo. 

ed) O podulide é reatado a parir do lato( mala receie. noa. 
centardose, ern again. os men terriola. Os remitidos Inionned14-
023, tio alotados ano 10 ode dedmals, sem arredondamento. (A) 
No cara d• hilsporibldado imnparabla do rPc.. miando da paga-
mento de qualquer obrigada pecuriárla presida na Escritura de 
Lidado voa Obal. ern sua subattdido, o digmo IPCA cavolgarls. 
titulado pro rata temparla pot dar Oteila. porém, na e abonda quade 
da 	davIonDlo .111PCA dalda. Omitam-  comPenradea ioaned- 
tu tardo os pada da Cb. quente doo Oebenludstin. ('e) Na ar 
*Mdo de andada dou ~gado do númerodraillee por praia su-
perior e 30 das dada após a data nadada para tua ~gado, a. 
ainda, na can d• e, exerça° ou par IMOOokio tetra,  mi dolo".  
nação Nadei, o PCA deverá as atar:urdo pelo subertule determi-
nado lergalmeni• para lama Na caso da 050 haver o obdure legal 
do PCA. 	Debenerlens denerde cinvocar Assembléia Geral de 
Debentudeas Ç50101. Até a dergaerag•O dedo Padreara ama S-
trada, rara e ceada do aba de quaisquer abrogados parada< na 
Escritora da raiai°, o ailerm raneraindee dwigadn. fiel Na  AGD 
cenvorada na ternas é) Nem anterior. a Cla. apresentará 2 miau 
muludicos para rpm os Deberrialsta deddam, par malar dor alm. 
uri desses ndmearlreclke dana ~dr o PCA 11.2..551041m 
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biso 252 cem ateis ESelaretarm rate serao calçaimice do lema a-
~andai • cometam ponta tampada por das úteis deanidos. lo- 
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dada. Ores de Embai% ai data do arma mamata até • data do 
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do Voa» Nominal Urdido das Debénhires em dragada conforme In 
bel• adia. K. Praus e lama de &American As Debraures deverá 
are subsesints pela seu Valor Nornind Uniddo acrescida da Mutilo 
rio Minerada e da Sobralani, anulada pau rata lentora desde 
Data de Emissão rié • alia 	subscrido • Inlogratteade. 1. For 
ma de InIegralludo. As Debfraurm acra° subscritas e ralegiatrada 
ern rasada Carente nadam& ne prava de Ré (Ida, Meia contado 

da dita de iarbsoldo. pelo Valor Rental Weide, aaimddo da Ama-
irada Neauf da • da Sotana Icenkania abato &arida) Sou-
beta po rara lemporn. dada • Dada de Emissão da • data da elo. 

trategarbarle. M. Cdccade • operadondttado. A Laxado 
Debitions aera advida, 	aulanko • sabiá. nska...- 

dato penda à Canisale rki Valores Mcblerlon • CVM. N. Remu-
nerado. A park da Data da Eralale. Inclutive. as Datada lado 
Ana datado ~marfa ai Indeanda sota na rosno a enw. 
(rui AN~. Monetária A per& da Data de Enteio até neta 
ela% pagamento. ui Datardes bade a seu Valor Nominal USW° 
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Idarscalcakr/ada coro .5 Rebil Caia dedruda. nua 

eams~nente 

O 	• 	brookunotelc ensandece roarranda teces ~do; 
Medulo Cem a fatelcans ótima anta wmdeefornerta 

Ido* úvula. arrk 

matar] 

k 

MUDAR SPE ~TER III EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES SM 

NME 	33.3.00200517.5. GNP.174F ir 13.259250/0731-21 
Ata da Assenrbléla Geral Emlnordlnida da Cia. rezam* em 
17/113,7011. I_Oata„.11maalnal: Aos 17/3312011. is 105,. na sede 
dl CU. na Ar da Américas. 5/0. Moco 12, sarm 303 s,304 (parte), 

em da noa FU 2-Cddraidaareserda Comando espoa 
sada em lace da porroça da lorraidude doa adonisam 3. Meu, Au. 
susto Mardnes de Mmelda. Preddent: cisara Cavalará) Sana Gon-
dol, Cardada. 4. Ordem do tila• Deliberar sobre a I" Forrso. pda 
da, de debérdnet /do nenvendvels em aples. COM  garanga red 
('Debédurer). na temos do et Soda Le4 5.404/1175. no valor letal 
de até RI 30000.030.00. cemicrana Irma o candidez da Tuutua 
Pankular de Eningo de Gel:Miura Não Coem:dada em Meu 
ore Gamaria Red. da Crina° de Delgada da Mula. 15E 
Raster II Empreadmenhas • PaddPadet S.I.; • ler celebrada pe- 
la Da. EEstaluna de EIndisSer e 	 rapecavemenle). 5. 
Datbetadra-Tordder Os aduristes da Coa.. sem muisquer resere 
{da. de:berram por unanimidade • ar" rearatma. o abala des. 

Os torna Meladas em ktra maiúscula lém co derAtaidot a 
ela carburas n• Eamilma de Enrhado: 51. Apnover. noa ~a do 
alago 52 da Lel 6,404/1175 a I' Emissae. bem como • Escrava de 
ErnIsda rima a presenle ela, as quais Mão as seguhles aaraclo- 
lalas i&_Datode_Emkalo. Para Iodes as eldia leal; • data de 
embalo das Debéntures Amai ida 24/03/2011 rala de Entale). 
El-Mdarraba_Embuln. O valor leal da Entalo seri de ali R.5 
30.003000.0% na Data da Egoista,. f` Valne akenind P intbda  o yr 
lar nenéns unitárb das Debénkares uai da RS 1.000.000.00 na Date 
do Enfado radar Nominal LWtadel 
A Entala é anstitulda por 0530 Delerares E riérlee  A Engasgo 
é reatada em uma única 'ida E_Taane. da Oebhdores utrao asd-
Idas sob e Fama nordnadva, sem arando de cautelas ou callara-
doa ruindo que, paro lodos ce Chio de dreno, a ~dada das Dr 
bisarma seri amptivada pele lime d• Regiam do Otténtures  do 
Cia. G  rnermberierle  Mi E/chanfana rdo sergra remieraNda em 
arfes da ambulo da Cle.11. Farde&  At Pebtakarea ara 
Fada com garres real, noa roam do trago Soda tad ri 5.434/70, 
relaesergada pela ;Range mencionada na len R abala. LP-om 

fl 	de-Vcadmenla.da~za 17 prato das Oebéntwes 
ar{ da 05 anos contida da Data de Caindo vencendo-se as ma. 
mas, posado, eia 14/0312015 rala de Venctoreniel..lèmaltudo 
dzbYakt-Nderinal-Urtado. 13 \seer Nemlned 'muro abmneb da, 
Embastara NU amertlaado anualmente. ainda o primeiro pagamento 
da amordaça° deado em 24 da março d• 2012 e a Cremo ria Data 
de Vencimento conto-me rabeia ataimi r.r.fihners Pmen" Yecaoradrmotedpacb, As Detredund fedo dedaradas anteripecte. 
dar): 	  nade vendstas, pendo extplvd da Cia. Vaiei /treine Unládo abas- 
aaneda 	 7 	 atado ou saldo do Vida Net das flabAsaseas em denteio 

acreaddo da Sobrelaaar  calcubda pra Ma lampa& dada • Pata de 
Erniablo ai • data do duma pagamenb da Solyelaus ~ene a ca. 
no, até a dela do doere pagamenb• Indepercledemenle de reto In-
letpdado o, nollicado juddd an extrahddad. na orarhada de 
arrisque das segara. arada: p) ..0 as dada:~ reatadas 
pela Emissora dor par qualquer un 	irdenedentes GaranOdores 
cal 	W 	moraras, CAI Soda. de moda relevante Rine in 
corretas cer Incompleta: 00 pedido de eutolalénda da Emissora dou 
de glotoJer um das Inlertenlentea °atanada... decretado de usou- 
Soda Entoara alva de qualoun um dos rtervenitnies 	es 
as ~tôo de recuperada bdIdd ou de recuperado e 
(Muara enai da qualquer um dos interterricons Oararkkas. 00 
caldaças. &deludo ou alindo da Emissora alou fl 	are 
das biervalentet Gararddoe.: 	InadImplemenao 
na toanta ao pagamento da Sobretaxa. da Aaoadii4t 	da  
ou de qtranquer cutia veda dotara aos Debenturistra o,. apa- 

onde: 



M. Ala 	
Barroso, 1.59 
	
fone:3553-6021 N2:130901134851 
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Auten dl:4rd; nte cópia reprogralica conforte o original a tia apr AUIENIICAÇA0 - frente 

Valore ment 	

Rio de 	
1 de Agosto de 2013. 

	

Iotal .......... 1R$ 5.58 
	

stWoOsstraMOS 
COftREGOORlA GERAI. 

aule tes 
ON4USTWA • esent dO• 	

dou fê. 

Proc.dadost .... :RS 1.48 
11 	

' 	
• 1, 

• 



ATAS, CERTIDÕES E 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Associações, Sociedades e Firmas 

s'au m DR' o 
Alas. CereldOes o Demonstraides 
Assadas:545. Snadades e 	 1 

Avim Sehlala e Termos 

	

AsscrapSes. Socledad, e FIrmat   10 
Cond 	 12 

d• R 	 Pa001ssianal_ 	-.12  

tgiZelik~ 
PARTE V 

PUBLICAÇOESAPEDI 	 )0 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
	 at- 

	hmitalca5211"1\ OFICIAL Rs so 

5 

sem ~ar 13.1 
lenaM  EakIRDEM013002011 

G 

ELE-10O10SAVDSTE1305110: 
300 MARÇO 00: 205 

CONCESSIONÁRIA DA PONTE RIONITEREN S-A- 
CHP,UF zo 00.314.04214001-01 HIRC 13300160540 

Ata da Marna, Geral Extrimanas veada eco 31105/2011. 
a, Na • LOME: Fm 30052011. is 0111711, na sede sedai da 
Companhia, barrosa na Fura Mário Naves. 011. Ra da 	Ai,  
Moda, da Mat arado de Rb de Jane, Fremam Para 
cumpras. no LISO 6e Resma as lorrradades edalaS Na 440 
127 da LM 8.40.1(75. mialandat a picaM9 dos eclanIstte repre-
sentando • 128.5dade do Capa Sed, danam seaNee das As-
damas cata, • emas nis lido de Rejam de Prensa doa 
Masa. raia eia • Pancas, Pala da ainda Os aV.. 
soa cle que Ira o arba 124 da 14 5.404470 Soas despenados peo 
comparechren, da loaddrat-dos aderia, condoem ~do pd0 
parágrab 4 de arda 124. Ma.42 Amai o prestando dos Vasa. 
as a St. Reale Alma Ws a. miro ses•Sds e Sr. Santas nosir 
de Senna Cedem de Dla Rara,' a AM de Asseada Geral 
Ousara da 	 rara, ern 29514/2111. DednetageW Per 
sanada, Cle saie doi arraias assoada-se da vida- as MINS' 
mate Impecroos. MI aparas ardis debates e demusmees. • retida-
moa,  a. Aia de. aseradeb Geral Ontarla da Companhia tem 
finda tas 22.114/2011, às 15500, no a se sedem Ma Men Mel dm 
SOUBE/a devido a mu matedad. Par na. onde lê-se  '-
(lU) cealnWo da cadeado; nas Sanes de tios 2/ de Esfahdo 
Seda,  de COMMOMe. Re ~Ma SIO de R$ 21975.041,20. Cerres-
Pomiente • Ri 1.08 por ago. compales da Seguiste derma: (1) es- 
idss44 Wercsddn 	  nomaganla d• R$ 15424340J* J• 4910- 
vadat pear Acientsfas em AsearatM1 Gera/ EdmoroSade em 
30102010 e ~Cd na atida data, M01 0.41 • parreS de RS 
2181.1138.9 d tonto de ~o da Ruma do Rdenipl, da Lados: e 
(Lb) RS 17.232.500-41. à tonta da pada dos lusos apurados no P44  
Sedo ossenencrds enf.* 010117010 • 3203/21110-3 Misse 1-0114 
datribthsio d• dhidendas, nos (armas da adSgo 21 de Estatuto Soca' ! 
da teeemelei, no nanlanle sial da 12j 1L421.31400. ocumpendeo-
le a RI fm, per eodo, cordotme opondes peos A•s•sos..-7 
~Noa Geri Edraenri-sUfa de 301112010 e> pagos andada 
dana na Ma d• eRideucias inanadrios apodeo da seadde 
Fara (RLO dama de R4 t141.471441, e essa do saldo da Re-
serva de ~siga da Issuz e Nb) RI 17241501,41, 4 tarã da 
pede daeSinos apondo§ no pedodo compreendd• entre 0I100i2010 
e 36-479/2210_1 Pearam Materados os deras teas da Na 
ora taraeada. Eneerrameolo, landa e Lias da Ate Nada 
mole harenda a ludas e Anemblne Rd emanada e lanada • a-
ma ate em ladvada nado, abone adiado Ra .226 121. 
1* de lei 0.4001070. que eda • adiada °cinda, 05  acenedd Pue 
lodos os adorestm ~as. MINO, 3090:2511. Sb Renato Akes 
Vale. Presiderta e Se. Marcos Resigno do Gera Saar,. Aolonls. 
ha (1) COR RA, ra. R. Renato Mies a a EL Anta, Linhares da 
Cura • (21 ACTUA ASSESSORIA SÃ. p. IsWomm M.M.. "- 
que. Cariem que e presente licas SeS do oida- Marce Rdends 
de Seiva - neteelefro. JUCERJA ri)Der 0220M7 em 12/127/2011. Va-
la G. 51. Sena - Semeara GeraL 

Idr tina 
CONCREJAAT ENGENHAR,. E TUGIRAM, RA. 

CNP-(04F nr. 31.145.445/0001.20 
RIR! 0°. 2330101021-4 

ATA DE REUNIA, DO CONSELHO DE ADRIMSTRAÇAD 
I - o.k. s.a, 	mar os ra • P.e ile r sO.te  770052010,31 117.00 
boa. na sede da Sederlade. Moeda ra Rua Enedes da tenha me. 
106, Sào CdoIfr.Sa. ItI/Mt 	Vem Mei  0 Sr atro Roam 
Vemos Flbre. mero Presidente, e e Se Joie Garbo de Numa Ube-
es, seiretarLando os tratada II - Casam, For cada adida 
na Pada,. de casem da Adn1oES.,10 • Iodes a ~Sem 
do Cemenco E. aneunx ledos os ambos do Cenas da Ad- 
a-Faaa Imanam (ore .d.e 	runesénela ris 1,Seer 
O presIdeste cie Canse.% tenras:a aos presentes o pedido de re-
ndada ao aço de Melar Exato; aple1GILL2dO, no da 120542011,: 
ptIo St latia Mdta Halo, brach/ onda encara, ca. RU.  
a. 1.5.51.541 espada peie IPP/RI, 09.03 70 0. 0522/54.687-10, 

arado na Rau Eucnelet da Cunha rd. 105. Sia Cal0do. RUM. O 
pada Os Nada fed reenis. podo:dado tal Me efenos 'agora a-
muara a pado do da 01/06/2011: h) Fel apta,  a amai,  d 
10 (dez) coa da empresa ISMEC - Poupa Desenvolaserdo 
Antas Canas Ude_ an aia na Avada Raiare Rada 
ara Mas ri 202 (parle). aos, oe CS/PM, me o n•  
0t314.975/0001-06. polo vila de RI 0.01 (um ada)seda use. 
ser peço aro parca Una no da 25111512011. Ai rufadas cas a-
die amadas da ara* Batam PaddpapS, 5A2 - Eras, 
mani No, nas amado para Um, siu. João Cara de Narina 
Vieses. atearia, bata presente ala paca lados os eSecat de to 
ralei. que Ida e aprenecte foi ~bade por Iodos es membros do Com 
na da Adividsaa. RI 23.05/2011. MAURO RIBEIRO MEGAS 
MIMO - Piada do Men; JCSÀo CNZLOS DE NORRNSIA 
OAS o Saar, jándoene ai riam 14C1 np 01-in0170177a.  
OIMMJRCI RIRMO MESAS; WALLSOR JOSE PRIMÉRCIM 
MAURO 1035.10:0 VIEWS FILHO. MAIS YVES FRANÇOO DAVID; 
JOSÉ FRANCISCO GOUVE4 VIEIRA; MARCELO SILVA NETO. Argui- 
seda s. Jmerja sob ri' 00:07205762 ern 011/07/11. VaMrla G. 14. Sor. 
r• - Seemlána Geie 

es man 
LA.)00 HOLDING 

Ce7PJOJF: 11.93,5232/0001-72 - eme 132.0722222.0 
ALI da Assembleia Casal Exlmorellnárb - I. I real dl 	h • Na 
sede soca na Ao Nlecneyer n4 2. Lia 201. pala, Lablea/R1, aos era 
0915/2011. lu RIM bas. 2. laimarcad Adondi s da CM. represem 
lado a tafdade do cepa soa, ',arme hm de pesam em 
dna 3. Idair Preamiled Pare Hennes da Frauda Roda; Ge-
ada Fade Cana Cada. 4..Cesara00r Cdpardadas as km 
nalades de tenrecap, lera em ala • parapais da 1otadade 
dos mentem dos acalmas sok representam o captar Sada/ da Ca_ 
S. Onlescrloar Debarat sobra 175 o ~o de mal da Ma, (11- 

asequenta medfração do ai. 54  do adarele ano e (B) • can 
se~ do selabfa nes1.0 da cni_S. plismernpu,ne 	 Foi aprovado por 

` 	S. dos adast, (I) aumentar o apia da compelia mes 
a ~são de 50J)0( annen cedr,Mar. moot ia mamas taraet•t1s2-
ad dm Me *IMO mdanda na as  por sun pmee Pd,  alMe lona • 
RS 16.131E7157. ~fade de acordo ore o &wenn no Indso 1.11e  
do sol. 170 de 14 os  0.404/75. Matando RS 052.545,12.0 tapa 
social passa de RS 4251264.72 para RS 5.593,2134_ O adora 
Saldai OS su'oscresto e lotandede das na, aradas, nu bom slo 
toletes da whictsie Minado mala data (Doe 1). sendo que Mane 
Fundo de Irrastmenlo em Ra 	oo4e. 	renondou. cearem:e:~ ao 
seu dereM de preferena 151 amar o a Estala Soa do Cis. 
a Em de iene& 0 0900 romano de capte: mia/ e do Menem da 
eçoes, que passa e Is • mouna redacao: ART. 5 O Capta Se-
da/ da Sande, Ido RS 5.5511.012.134. drade em 2506142 ações 
embaias nonatas • sere valor narra/ sara Ioda azia es,  
riuuk (0a) neva anacddasào do Esbate Soa da carepa-
resS (Da 27 7. Flm aproa* pesa eaaMseMee da &Mesta. ;co-
menta. o putas, da pressaa aia sob a briosa de stemen. nos 
ternos do int Mn 1 10. da Lel as  404115. a. penceseeen) Nada 
mis havendo e IStar.Wa panada ela rondas,l 	depois de 5cla 
asma 1, assada por 1,1, os adentas amena RJ. 
01E517011. Pare Herm, da Fornece Rude< Nandaia da SeNN 
raspe Dein, Oaudso - Soa-Mário. JUGERJA. Nara sob o nr  
00.12173605 em 00,00/2010. Vaia G. M. S.l. • Saretirla Geral_ 

IA nalies 

CERVEJARIA PETROPOLIS EIA 
CNP,/ ri /73,445.37110.001., - HIRE tis 353.00317213.0 

Ata,. da Reurelee eatmeaSelda de Camara* de AdmInhdrasLe. 1. 
fala, bata-a me,4 Ara 4,06/2011. às 1110 rindo, a As ao Pe-
ndia; 53,., 2201,Re 454 .P.mêm:PJ, hsLabese ã retreLeo sess. 

-Mana no Co~ de -Ad.,ta..si Oo desta Cla, 7- Presenças 'es-
tio».. Ind~eas de convomMo. cordame art- 12. 3°  

.1a abas Sdaa/ sa,Ms inanias do Consta de AdrigninaS34 
ars. Wasár Farlad Presnenie e Mal-  Robalo de Sana 'Nado e Pai. 
10 Sanas, Es,m4 Consabeects. 3 Rasas ateado os tratam o Sc 

Prendada cemeldou a Sm all Medd C.InScla. para nat' • 
prosas reuna. 1. Ordena do dia Mis, do Mar Ada1,11, 
Pans ocupar o cargo Ne e andase do maran em 17:00/2012 5. De-
libeaaus: *Os ~Mo dos mantem do ~o a Arbrini. 
baddia com aukchiss50 LM art 142. 11 da Lel 5A047/5 e do SM 13. 
adem V de Matute &dal. eleSeetararn. lem unudsMd•de d• "Am. 
pala Na1/450 00 Se Agordna Gemes da SN, brada., ando. 
Adraistradar de Empresas alada do Ra ri 9.414.145.2 SSP/SP • 
09.4170 rt 1,1122.2111414, ardaide na AI. das Palancas.  54, Pu-
lai deu Pássaros. BolomarSP para amar o age de Maar Jane 
testragro. A par& date data a Mak& Fbanaska passa • me ame 
dele amulativarnente, pela CfnMe Mrede In Wata Fada Mala le-
ma a Me possa ast ser !apresentadas como Mela Mala, a 
Melei Fanam capa se cargo' o Se Walter Feda. %vasas 
ciado, Eniprealo. atada do RG ti 7244.555-1 SSP/SP e 
CdPFAIF ri 713.178298-68, ~Me na Troe'. MaRds, IS, Coberbem 
TOM, Ra de Jasueo421, como tdrelar Admbilstralko ocese o a. 
go O Sn Agasalho Gemes da Sem, balelne. dado. ~Ve-
da de Empresas, podador do RG no 1,404.148-2 SSP/SP e CPROF 
ti 1512.022215471, dembOado na ~adi das Mater" SI, Pedal 
dou Passaras, ~SP, Brio o aio do Diretor Comera! ocu-
pado pelo Sr. Malar do 4117. Fada, bradadre, saca empresas 
portada do RE n° 111.578381. SSP/SR • CPP na 017.5,21B-55, 
redil:tente e Ontrosido na lio de Janebeal. na  Ta Vala. 15. 
AAL 101. Teia ficando dada, que os Dna:os edrttrisbaseo e 
CaseesS, raso lerão poderes paz ambas boladanstelc drivenda 
semeia lamelo em omitrert cons o Ditar Presidente. 6. Declive o 
Malar Admeiseatvo. *ma presenlet. 0•372 • ammes-de neste ato, 
sob as penas da IN que aio O enpecedo.pe  lei bem como ale as-
Mo lamas MI ~Roer crineS pre4S005 dm )e. Ma os ImPePre 
de exercer ~ciados maam eU o addidaaai da ~na  
empresarlai. e que tampouco lol aderao li pau que vau dada 
qu• leraoratmenle, o acesso • aça atem na por are Ia' 
Mara d pr asma ars ora suborna toada; Peada eas-
F• • ama,  Padas mo, o sanai finerake narra ata 
as lavas da dam da amam/a e relações de emano, • 11 
suba, ou • propriedade, 7. Encerramenhe nada mak havendo a 
int", O 51 Pre-FdeMe  ~Meei • presença ~I 52. Conseheiros • 
deu por amada e Raintio Ertandquirto do Consta da Matr-
trapSo da Ma, Ia 12h. "adenda a fraldado de lavran dana 
aza qual em e& entende ia autue. Pene Sendas Mcddamd b 
Conealhabas emala Mo cla Jan*,). ORDEM, galei Farta. Pio- 
Heade a Cessara Pato Saha Campal a Atar Rebolo de Seu- 

-Ra, Conseabos. Ed1 Rara Cada Sararia. kg65as) 
Garoas da M.e, DIMar Comado. Rafada no MruERJA sob  ri 
00032127037 - em 15.4122011. VeNfia 01.1. Serra - Seara Gera 

lê 15$435 

MIRANTE DO MIAM FASEOCIPAÇOES As 
CISPJ 111293235/2001-35 - RIRE 13.3.0075851-1 

Ma de Assembléia Gral Edmarinidria 1 (ais tha .  
Aos 0301/21711, ás loa na Av. Muerte. 2, Ledas 201  • 202  [Pad 
lapFLI 2. P 	- A intelldede das acate da Cd, cordon, a< 
~G od WM de Meara r, Sanaa 3. Ias Pada,- Pe. 
dre Herna da Fumem Rasa Saca% .. Fel, Dm, Dama. 
4 Didenarlalls () wara da aspek da CM- 10 memonarde no-
Maça de a 5-  do mEata ama fE) manada, do asIebb 
aosial e OS de revelerdos mos base aro barça especial 
Imardado em 31111/2011. na valor de RS 500-1200 DD. e, Deme.re.... 

AO,, Prasculee Foi) deMerado por menet:salada (i) o andel° de 
mesas) da Ma no neer de RS 27 793.52 com e erarSo da 17.415 
nas aproes meterenciah. peio presn de n°35530 da RS 224 por 
asa Arado 02. h>se no panbeerb iimain da Cla an 11103/2011. 
nus lema do Ai. 170, SM a5naa II da Led 6.40776. Talas as 
ações iam soara neste ND con1orme tene5ns de asma 
anexa e os ard-ias no sutscreores cedamos es as respecevos 
casos de pretas, (d0 171 da Lel 5.404170) aos subscdtems. 
Passa o capilar soda/ do PS 41.361,00 pili RS 5.3.155.47. (1) a am 
&Macio do and do at O da eslahsto soda!, que pexote a ler a 
saàia radia 	- O rapou areia! da Cli. é da RI 
09.155.47. dAsedu e, 23212.3 ares era 47.555 prelerendan e 
797.073 ouradas, loa neadeval • um vai norrenar. (l1) • 

tor seda/ edan co 	
0,........................... 

nsaas, do 	ne 	na tora do idearam ara. (0) •  
crtattis, de ame i. r rides com base em balanço espada! lesma r,P  
em 31/03.2011, na ar de RI 240.000.170. sendo RS 16481 Obrs-4  
a,* Me leuraberda pata ala arn forma de andel" na lenner 
do 5 Ida est 130 da Led 0.40070.8.preeeamen,rt Nade maS lso 	0 e 
Veado a ser Pifado, esS as 1,3) Eia, aprovada e assinada a 
la Penem& Confere mos o °Seivas teenede era hm premio. 
mimam Pedro Hermes da Fonseca Rude. - PreaRada E esids 
Dama Rama - Sarau. JUSERJA: Arquivada sob o n7s, 
02002208454 em 0710712011. Valeria 1, 04. Sena' Seda, Gela ---- 

1.4 Infos 

Dellg1, 
.. . .. 	. .
ilms COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ROUPAS S.A, 

CRPJAAF rd 11219.805.9301-55 

PISA dito DA M1/4734I7t5ÇÂ0 000I55STPAÇCES DOS FUMOS DE CAMA 
150.ee~rm037p1e15iad5~1.0e,  adi entoa ~a amar emeçe Ce V.Sas. as Cça~e E eas.oiasImbS eadectosal 
ain on 3112,110.Easnna ha assaz rld Ma pra aelsaisclaarred, RO 62.12na 31562111.A Rada 

BETICMIGSFINOMELt31 122010E3009- (Ens 'Zante de R•314) 
~daCa+ Prataria-In 6aq:emanes 	 7010 	71173 
1-0701-LeaMMEardun 	 41 	751 
IslonspeartackarObetSmemMomo 
csrearmssrovaleasetsalunaJcs~ 
Faia ida/1~a. 	Ai.0 2d 	 IMO 	(151) 
Totd datou., 03ubdo 	 (116) 	0721 
(Sccente)Dirriraiglo nos &Nom 

Ral e voo esammenmL É040E0RADO 05131.112010 531,121205 
(Em Minutes de Reale) 

tmemmAçÃo mi emmmoocommrkemmoule 
91 31.122010 E31.172009 Ma ~Pis n.o 

ATIVO _fl01  -... peps 	pesq 
ORCULANTE 	 572 	14 Dasmself~rds 	 (5M) 	(Mo 
Ineasees• nascere 	 5 	5 
Dep1ries peaDaSeses e Rene 	 117 	II? 
NAOCMOULANTE 	 73) 	$70 

Ocas Raceas (Dsqmsas)0~ 
Remem e(05 5 FhannPas1en1 151 1. 	 _ 	_ 
PasutacledeM~aPaaircret 	 157 	isi  knadosa Rco_pme 	 - 	IS 

DeorWeersea Nicas e Roamos 	 - 	I 
(arem aà,‘ sjOu)nos ~n:c 	 - 	- ReaseJrai atoem Prazo Ottre Masa ~Opera:Men 	 - 	_ 

Piece Reb~s-Catas CarenSa 	 - 	- ~do do acotie atado R 	 41 	a 

lasaisees amimada • Paar 	 - 	- 
CabaGermlo pneu ~ia ~orlem 

Roidts para 	 - 	-  

__UM _UM 

lasermec 	 733 	SM 
1IIMLICOADV3 	 EISS 	en14_ 

Immero da Rant 
~do para aràbIck. Stdd 	 _ 	_ 

5010 PASSND Lumlie-torbEnroMo 	 as 	27 
Fluiu de Mein das Atnicedm de 	Á  

- Padas reiadoredu -Reato:W*1mm PRum
Acaleautro 	mulsCado 	

- 
I 	 - 	- 

1 	1 DMIONSTIMÇÁO DAS 1111IMMES DO PATENA/403 MOURO 
Cers~ a Par 	 1 	1 MICOS Ell 31.122710E 23731Em tossindo RSUM reaTenan 

O GIFIGULNITE 	
eas 	w2.  osesioECERCerOS 

LammAdamtdkuS Catea Grado palas aree7~ de ~enate 	- 	- 
Edgbala ~Praz 
PabsRetsdereen-CceMsCorrerta 	 ao 	are 

7*10010410l310020 	 0411 _(00N. 

Saldo 511 71722= 	 324 	 (Sn 	(2141 
nusSadoecenstiesAream-es 	 - 	d  
Luaollab dor:irado 	______, ____M _22 

Pad da Os, at auddd, de 
ParlesPidaredas•EdiaabaoriPra 	 110 	152 

dGC 
harrean,..mssc.em 	

- 	- 

' 	 15-2C G-.4upelesArrad,, 	sm s. 	11-5 
Ceia 	 324 	MI. 

.Pautinatoan.lacka 	 Ma ___115N1. 
Sadaral.122215 	 ..1 	 P) 	11" 
AUdadassabarteica 	- 	 - 	- 

mten1/4,(0~)traedne 40..1~ de catre 	- 	- TOTAL DO PASSIVO LeaoLigidedoRando 	 - 	 4I.  _.14 

NOIMSE01.MARVASASIZSMONSITIAÇSESFMMEMAs Saldam 11.172210 	 224 	._(aN 	41315  de 
NalriebrbEna-Ádo 	 _ 1- Riamo doe pdaplis prardeas o:~ As pan, pane lana 

~Jos na Carpa-ti. do as ~Cm, teastrrenim Co ~Mc 
"±mnarksmtiEs-.11Net 

Neide tialaaa ',Arruda 13.00-24ndora -Ratara - 0470274.931M-7-87; 
ken Custa -17webr - C7F 05 .407347-01. Arakeis P*1... Arsjo Sous - 
Orrak•-GFC-102025602-CPFT4J151,27.72 

Sb Em, Ema, O  Mr1aMado Paia. 	 -111  
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Eirado. ene 	 . 
315.572.747.M. domidrodo na Rua Evades dl Caga 100. SM 

dialevfm.1:12RJ. apinengdo ern igrossum. • Sei Mono 	No' 

minha VIR go. bradeis. mude. engenheito 	C.1.116.1-05900-24,  

CREMAI e CPVIAP 705647217.34. denteado no Rua Fenece 
Tele', 40, 540 Cehlfreg. RJ/RJ. aprearntrodo em istosrion . Da pe• 

diden 	eenerned lurem gato. produzindo tais abe cintos Inalo e 
eel•Mérin. • pala das assediem dal. de noteentdlo dedo: b) 
O Menden% do Constem wbeneleu à •pr00ez0o das penedo: • 

elegia,  da 557 Robert. de Monos Guiem S•undoe. Presidia. ca  

sede. engenheira da CL 5035,094 • SSP/PE e CPF/14F 

020.217.5444D. dcaddrieda n• Rua Emana de Cunha. 106, Sie 
Criming. RJIPJ, polo e com de Crebra Operacional do Se. An. 
Innen Fonand• do Livremenlo MerOns, brolled. murado. •nge- 

Melte 	C.I. landi • SSP/SP e CPRMF 764.845146M, demi. 
elido na Rue fundes da Curem 105. 550 din.,. RJ/RJ, para, 
canse de Diens Dperechnet de Sr. Thai. de Pedalara Nogueira. 
boleeiro, casado. tremedais MS 0.1. 3430742 • CREAPPR e 
GERME 155.625.311.34. dembleado ne Rd Edlido da data, 105. 
Sie ening, RJ/12-t, dm o cargo de dreier Temam: do Sr. Fabio 
Monda Venoso. brobeke. calado. ergerMire recinbe, 
05892957S 1FP/RJ e CPP/MF 615.350207.10. thendrusele na Rue 

EudkIns 	Cure. 100. 510 Cdsnigh R.110.1, paro e cern de Di- 

retor treno • th 	Mocab eregnan. bankiv. usado. toa, 
nein elealckb. C.I. 3621117. IFP/PJ e CPPIIAF 777294.10747. do-
m:onde na Ria Euciden do Curte. 106. dm COblearta0. RJ/RJ, para 

caem de Demite de Planejamento. Engrelo e Condoia no mal 

exorará ~morri. It a ~e de Valemo. O Sr. Pude Ettgard 
Flemenghl brastelro, casado. engenheira dal Cai  4.420.553 - 

SSP/SP e CPE/MF 008.002_125473. ~gado ro Rua Leeneedo ~-
Met 1.101. Cena. Moda • AM. s• o cargo 
aesurnindo o ergo de dreier ~wenn O mandato dos &enes 
ore eleito ide kin em 01r06/2011 e Orare ao dl. 20/03.0314. A 
rimaram gbbei manei aos Didier. da Sociedade seri de elê 
R51.000.000.00 hen miado et raras): c) Pai theddistb • atm.o d• 
ume 11W de Sociedade. no litnel ~do no Rd Joaquim Cern. 
745, Parl. SP/SP. Fd subanade • delerminna • ~sio d  til 

II:1151791 

irí CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

CNP JIMF n• 33.145.14MOD0140 • MIRE 	3330051531-4 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAD. 1 • Dna. 
butt2-MmlidadelorM2B-EdaSidli 25/050011. ha 113:00 bolas, ria 
sede da Socintleds abada na Rue Euddes da Cunhe. 106, St 
Cdstevle. RaRS O • Mata Merina O Se, Mamo Rebela, Vogo R• 
IN. corno Pataldatat. e o 5e, lobo Carlos de ~cern Vago. ire• 
debutando as habenas: 10 • Cammustere Por narro terisid• pelo Pre• 
Men% do Conselho da Andristrocko a ledos o, membros da Coes 
sego: IV • Ouranecn: dna no mentes do Caneiro de Adriana 
sim; V. flethoesea min 	deol3Mode-dz-ddar 2 O me. 
Sente do Centelho e:dancem aos prendes eis pedidoa de renrensb 
dos tararei Técrrecen. Sr. Miolo Gonu. Gonçalvet. tradletro. 
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enodas repesenlorde 	50% do ~boi toin1 Mal e votam 

da dei  melena angetares amen to Agro de Presença de Add 
datas. Protege. eina, os Cérebro d• Cd- Sn, Jen Ricardo Brum 
Fone • Uh Eduardo Fecherrar• 3 Meu: Preddenk: Luis Eduardo 
Fechenen Secnellrb: Edward gastem! 4. Ordem de Dia: (I) • atol 

at. pn• CI.. ck pesSioniki senbas coetespendenle • 40.2% do 
tapeai: teclai de Previ** Empreendieentis e Corredgens di Sep. 
in Lidar (kl a Incoeporana, pela Dai  da Prodee Remmientambea 
Cornem:6S Uni esta abria deledom de 102% do capital iodai da 
Previski Erremendenlo e Coonestas de Seguros IS... com • 
danando% whare pela da. de 3245 roem imbu certinha e de 
dote Man de aubtalçào: 5. Deliberm6e0t Os 'dorido desenha. 
pre mediada de ecos: (I) empenaram a %Oure do [Mal de Come-
nda. elo Lauda de Anho.° e dos demole cloodenbe retadoradoe 

mareta a dr dadora% rena Meemblin Men, ca que% lemen 
nreplemente devulgada pela Cd. e ido dto ccohechnerna gen dez 
mbrelstas (0) flubreand • ladetur• de presente ala can breie da 
nado% e • na publicado com orneie des nanem% doa ado-
Malas. noa lermos do ad. 130. 551' e EL d• Ui n' 6.40405. er 
bem men ominam dos demi a presente Atc e (111) dtelerod oue 
as dezdredad de solos. prolesbe e candeio/1n pervenlan avezem 
lado pelos edonisba sele recebidas, ~desta • inderdicado tet-
h Mesa. fogo Pegando na sede da Cai  nos tenni do PI. 130. 

51.  da IS o' 5.404/75. Panando és malárias ebbb de Cedem do 
da. en ~Isidoro da Cd. presentes á Assembl.% escherecenn 
aos Mondas que et do% ragembil Juddloos objeto da Ordem do Dia 
fazem parle date,. (olca opera** sociellida Mande • nuiskla de 
51% do Rudes represe/dal:ima do capite! social da Prenhe Farde. 
endenentet Cormlegem de Semens Uni operado rasa rendida 
ne amen do plena da upertehe da Cd, e que, st aprovada nen. 
Assembléia. ddesentrá e 31' urnelem de segures • Medo o prth 

de coetolasu mobiladas peta da. Fedo enes ozenneumbes la-
deia. mond 05 .00706.01 a danar odaorme segue. (I) Adie 

Midden dos Sonhim da Coroara 1. Mesa: Neddarde: José 	
eis proiddleneJaa lemendade. ~Mala a legais par. lido rabiais; 

dem do ris: (I) Temor •• cenho ne ad~~0. eamirt, &mu* 	
de Nearonh• Viten. secretálle. lotei • prende nit pare bden 

e vede a, demenstrinee finoncain miemo% ao escaldo sena em nen de cfareno. WEL lha e netrada rol ankod• por ledes os mem 

curado em 31 ele descentro da 2010. e: 110 dedem sobre • da. 	
broa e6 Constelo do Ateriebleadle. RJ, 25/0542011. MAURO RIBEA 

~o de nanados relente ao estudei:, 
 rodai encomie em 31 RD NEGAS PIUM . Peaktenle d• Masa. JOÃO CARLOS DE MD. 

de dando de 7010. 5. Dellberigtea: O. Sr... Adonises.. berwram 	RONHA VTEGAS • SecrelMo. MF•entoz 	Menteg No DF 426 

dm ~Idade, • sem toemo ou manas, o midden da.- MIRISIRACÁ11: MAURO RIBEIRO VIEGAS. VIALMOR JOSÉ PRU-

mP5ee: O) Açodo es demora-bobes Ihanceires referente ao coe. DERCIO. ~RO RIBEIRO 'SEGAS PILHO. ALAIN YVES FRANCOIS 

Mlo social emende em 31 de dezembro de 2010. ~Iode publ. DAVID, JOSÉ FRANCISCO CANSEI VIEIRA. MARCELO SILVA NE• 

Cada ro Jornal Milan Odiai de End. de Rio de Janeiro' e 'UNO d TO. tendo 	
oito dooden% k4 maugado na Airada ieb  

Mortardr do 	
ZB de Maio de 2011, e merlamerat disponibteudas r 00002190575 em 17/00/2011 • Vagi. G. IA Sane • Recenda Ge. 

aos sclorMas, e: 01) Em Odeie da anelado de treino na seer- 	dt. 	 11•047 

ckla de Z010. Mo Inçam dinabuedos neldenden relerenles • dl tire. a 

Luk Teixeira Road: Sminárlo: Nulo Verceb dam Moreira. 4. 0/.. VI - Enestmocado: Nada mela bomba pin hebr. eu. Joile Uns 

~FÁCIL PROMOTORA DE VENDAS S.A 

CNN Cit.D9.2114/11D01.72 • MIRE 33300271411 

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA DE 25 DE ABRIL PE 2011 

DATA. HORA E LOCAI, Em 22.4.2011. ia 6720. 	RUI Premiste 
Eugenio. 329. tate 701, no Rb de JaN:110 (RJ). MESA: Adrclo de 
Ardeade Solted. Prendi., Marro Anona Argenta Eternal.). 

UORUM: Achrtto reproention • Magda do unia tont-
PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sonde& e reproentanles 

da PdceVealerhotneCoopen MeGloree Independerds. EDEMA DE 
CONVOCAÇÃO: Dhpened• • publegto edilat doe ao digna% 
no Adiço 124. nos Lemos do seu 4'. da Lei 6404/76. AVISO A05 

CPM BRASIS SI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO TaA 	
ACIONISTAS: Dispensado • pubga•So do raso aos adenda • eme 

CNNYMF 	112.3i0510)12:11.50 	
se feltre e Putkie 133, aos leens da seu 5 dit da Lel 6.464.06. DE. 

MIRE 33100291173 	
UBERAÇOES TOMADAS POR UNANIMIDADE Apto dlscused 
lonas abales os Anedio Marearam 1. Apromr as Godas 

A. 
doe 

Mb. 	(M)Aubiten,d da 14. adeninelencle da dampirebb a pra- 

liou lados e iniguet aboc a celebrar lodos e coaluno doado. 
let encolha á enicurfra do deliberados ora aprovado. 5 • Er,-
eermmeng • Aninehent: Idds mele nardo • balar, • dom% 
ela tal leoa aprovad• e ~Mede pele intende doo atinas da 
Corrozehis.Asdrotuo$: José UM Tele*. Road • lotteldend da lie. 
agi Paulo Martele Leen Media • Secretária do Mesa; CPM Bracis 
5•••• e CPM Breais Datscruning SA. - ~tal. Cadoz isem a cal 
glnel lanada aro gero própria. Rb de lancho. 27 de Maio de 2011, 
(aos.) José Leda Teiceka Rossi • Presidente; dolo Matula ten. Me. 

relva - Semetálo. Junte Comerdal do Ellen elo Rh de Janela. Cer• 
175m e deledment, ern 21/06121311 • o meigo tolo o n' 
001:02129918. MIM. G. M. Sege • Secretaria Geral 

•-a"aidid  "I" laddddb"d"" dal ejs" dad "fidddad dma  "ui" 	Ata de Assembléia Geral Eitmordingl• era Brada em 3. de maio 	
Admidatradores, e 9.Ia000 Pa 

	

slc4o eta Parroloado aucletki• correspondein e 44.8% do capeei ao 	 de 2011. 	
nandaia, e ea Retetóbas da Arkrínhlação e dos Audone Indemne 

	

eia"'  „,„..." Plo:addad.„... eddr,,,,odend_anad• jaa,.e.oededaiL"la .,Lidan ordei,"*,....t• 	1 • Leu,. horário e dela: Na sede and da cempanhla. nadada 	
dento, enfita as ondeio" puni encerrada em 31.12.2010. os 

	

cr-',.-. ,""n-,-,7,-a. --....ord'i4,-,-,,faon-marga2.,....ta.: •"'"dd  " '-̀ .""....d" 	na Rd Mb Senis. rd' De. 15.  andar • parle. Centro Rb de Meai. 	ouni brim datados em 2E42011. ro -DUM 01141.1 62 Miado do 

	

„o...o-  ,,,,......---_,......-- -ri.--  ,....,„iii- --""To"a";;;,...a-"a  "marrag.,,,:7; 	RJ CEP 20092010 In 13:00 Ides dada 30 de no.  lo de 2011. 2 • 	Rh d• living' blop. 23. e 30) e no 'Diaba Comerdar (paga. 13 • 

	

a--o adionia---,..--"--,.........--. dai.ori.7.2.4-....a... -.."."'" ariiie,......"-"J'' 	Gegvecarle • Pre•ença: Dispensada • convocaçie, lerdo em viste 	145. erceb e deslIndie do Ideo libido eh noticia depena ro Re- 

	

d.-  ,,e,o"-- -io  ...,„-",,,"-",-P,r ora [-i, nrio,,,,,-  'roi..." am  t_.,_"7 ":"'"--",_,"'" la,2 	e meiem. de bbedade dos redondas teduenteneo Iodo o capeai 	
dedo da Admbisembe. de modo que da aprovado Que o lucro D 

	

..; •,.-..,-", ,........."- ;ie.,-  "..;_..":"'"Z";" .""ae",•'---,,.. ....tia  ,,i,..""" : "7""",_Pa2 	acede da Compinhle 3 • Carnpulção de mem: Presidente: José 	crido do exemlege no valor de RS 526135325, sela deidade de- 

tadedd, adord",„..2 Zdio .edd"Idni,o„.,, dado noemd:. dadioa-7, tat,e„t..,.dta A,i_a_nn
" Sn da COmpareir• pot unaninadatte dre rolo. as nokahtes ded. 'I% acima. terá prevignado e o seu pagamento aos Acima. oca, 

	

ioi-i'i.,.."'" -a"--  tai•7-":""- """ "-'•••":". 	dem: 4.1. ~da: a.  manda do Se. André Jimingo /ganira, 	adi até Y25.2011. atido core base de Mc". Doa ea feas penem 

	

.,,,T ira: 4,-  L."---n,-.,,..4."---h.:-...,.-2.: "C.,,,,,,,„....-a  r“ tt...../, ri?" 	
dôo. condo podada da céddle de klengbah RG n' 16.990,1922 no N1Vo 205 da LM 6.40406. • penara acknérie holt teglabada. 3. 

-- - - ----" '----- - ""'"a" ia" SSP•SP e do 
rasado, 

ia 071 757.068-31 rexklend e domleStrie 	demi FERNANDO JOSÉ COSTA TELES e 1..norts AtitC040 VAZ 

dd"" 'adda da Idda 1""d" Daid adddiand.° da et.' ralada' Odade .eit 540 Polo Solado de &sc. PMh. na  Rua Bela Cobu. r? DE IM.P.1 •41,E5 • adego CAIO ISRAMA DAVID. JOSÉ MANUEL 

adi até • possa do elege na Naerdled Geral OnSnárb de 2012. 
Eat comectundle. rodará nsim compute o CONSELHO DE AO. 
MINISTRAÇÃO: CAIO IBRAHIM DAVID, totedleke, casada, engentid 
m, RG-SSPISP 12.00290.2. CPF 101294.57545. !adotado etri 
Sio Paulo ISP). ia Pra* /Medo Enna de Soma Aranha, 100. Ter. 
te datem Idela. Pisa Leio: FERNANDO JOSÉ COSTA TELES. bra• 
'Bebo, andado ludidaleenk. engeneleo. RGSFP/RJ 5.4692764. 
CPF B58.051237•72., domMindo ano Sio Pauto (SP). ria Praça Ma-
do Egyde de Souza Amada. 100, Tone Walieher Mudez Soles. Ir 
ardas JOSÉ MANUEL ALVES BORGES, pedegués, rasado. mond 
mina. ROSE-DPMAS-DPF W552:566-0. CPF 341.124111.53, demiti-
dd ro Rb de Janeiro (RB. n• Rua Fremis. Eugénia. 329: LED. 

106.502.5711-11. pire ocupar e orço de Dobar sem designa*: es- 	
CADIO DE ALMEIDA ANTUNES FILHO. bras. ao. 

pedirem. 4.4. Consignar Que e Menu ora eine dedaça, sob eie penas 	
mtda. RG-SSPIFIS. 7•1234.145-01, CPF 205.122.230-53. denikeedo 	• 

da fel raio estio ispeigle por lei tapecleL ou contudo der obre 	na Rb de Janeiro dill. na  Ria Fritando Eugenio. 329. Ir Prd•I: 

l.".,... 
de demdcaçáo. pele eu Somo. condroão. peculno. MARCOS ANTONIO VALOS MAGALHÃES, breagem casado, ida% 

nine anta • enromb Pende. • lé Mbree ou • prtnied•de, tern 	
obrador. RG.SSP/PE 3.125615. CPF 501.722.404-311, bambeado em 

declarado. eirde Mo sabe Immo ern nenhum dos crime. previno 	
Mo Paulo (SP). na Praça Albedo Egyrd de Seu* Aranha. 100. Ter- 

em kl sue o impeça de catar •Bgade mimada, e ele confiram re ~Ide Merck. Sean. Ir andar. e RICARDO CARVALHO MALA, 

toma poste ~arde termo Imano e eneuivado na sede da Corna. 	
bresleko. cueba. ecoes/Mn. RE-CREJRJ 10601-1. CPP 

Me. 4.5. Anna/ deado lá, a •dmirástredle da Companhia • prie. 	
309.511.517.53, dernideado no Rb de Janeiro [RJ), na Mis Prendam 

Cor lodosa punguer nos e • celebrar Ieda e qualoper nadare 	
Eugenio. 372. 9' andar 4. Reçasinir a eproenloao do documentos 

tos necessária lb começa° doo dedo:anca ora emendas. 5 • Em 	
cemprohnend do alendimento dos conedbes previ?, de ebsabdr•de 

comrneng • mimeis./ Nade reais havendo e Inalar. • peoeme 	
prensem nos Artri 146 e 147 da Lel 640.406. 5, Relegar (I) • 

ala id borda aprenda e eulned• pela blerdade dos echrialei da 	
renind do Cornerang No lida de Sá Freire. Vedo ~e oceerkb 
o,, 2042010 e 050.w o Comedela Agro% de Andrade Selada& 
Me rena* net% oporiunkrade permanecerá. em any cargo ai* cela 

penei lanede em reing premio. Rio de lanem, 30 de rnab de 2011 
Int.) Jog Lua /elido limei • Presidente: Peace Moreno Lean Mo. 
peie • Seoetirk. Junb Comida! do Esien do Rb de Janeiro. Ler. 
dco o delermenec 	21/1)612011 e o imiti. sob o o" 
03002199919. Vnerk G. M. Sare - Secretária Geral. 

eiSeatz 

CPM BRAMI BI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VA 
CUPOM; 111322SIM001.54 

HIRE 33300291,573 
Ala de Auembiala Cal OTOiMiala. Matada em 27 de meie de 

2011 
1. Dota, Tema local Mn 2/ das do ene de Mato de 2011. ás 
RIDO boro, na robe *Mn 	CFM BODIN et Tecnologia el. 

lennedie 5IA_ pEaremetnia"). 	R 540 Bodo. ele  115. 	ante • 

park. Cento. Rio de Joicke • RJ. CEP 200710-010. 'E Comece** • 
pretendes: Dispenseee a eareccomen. Iene em iista a preteriu elei 

- "--- """'"--"""--- - -'''''' - ''''-' 1"""--" a dp""'"a 	Lute Ideei". Read" Secreta:ir Pado Martelo Leso. Momka. 4 . Da. grairede á •01~ d.e Cabeados. a nlin á Roem Eslidutida 

di Prdykdd RaPradd"d" Cardada Ude' Paio  "ddd d" cd- 	liberada(' Pare roedor. 	alererle as necessidade das adietado so- 	
O vald deidade á cfishareiblo de [Prebendas mencboado na liem 

taa  • "da"'  " Pa"4.açdd addidt". dd "Pfild da P'elk" Er' 	741 andam-Me 31 'Ciercru&ii Coar, CEP 01311-3126 eci slOaD et ftzvEs BORGES. LEOCADICI DE AUAEIDA ANTUNES (lU4D e RI 

Constele de AdmInklarod POIS o mogno marnoto meta, da vego- 
"miríade"' Cedei."' da edtan• 	ddildandad•  • dala" Cadlot sem de-  dana*. 

 e tendeu pra o nal IS elege em Miem. CA12130 FNAL)413 MAI., lodos abam quadrados membros ao 

beça* de "Conleno Ceaslo 	doba e outro Avemer supra 	 non" da 	19 de >raio de 2010. 42_ 0 Piela 

menden:h. ciAa pipis solernads pela moa dag • laza perle Inr 
leprorde tia Ata como Anexe 1:12) O• adrolerstratiores d• Cle. pre-
sentes é daserngeb emendarem eu admira, ordens puni 
norperapare da P " R pr Ma* Cendal" lida seded - 
da fraga com Lede n. RJ/RJ. na R_ dei °Mardi, ex.  70. E' elido 

(pane). Centro, CEP: 20.011-010. 	 11213.9211/000146 e 

Juan ERRE 33.2.08501•40.3 Flnaerponedel, aos grecs do Probeek 
de Incorporado e Judeu*. Sondo em 1900'2211 FPeobcdel. 

tende o• 	
drgenmeh • harewnsile do Melro ger do Pra 

lemio no coroe da descole Ata. Os odnigisIndores presence hist-
moem dada mo acárblas da Cio, que os *dm da Irgerponed• 
apodarem ate reunião de agros e-talude 	 ninar.nolorme 	% Ao 

fernedtla, o Mordam-ao da ~miada, roa emb. %nen co.nstaini 

lea ao Proterob. 	rehrins presentes, edit. poe media de vo- 
am tatikesdni • nomeada° de empene espenkade lume Moeu' 
iodo Emprnsdal e Conde Ude, tockdade com sede ne SP/SP. na 
RIA Coronel Yarvies de "Men. 210. con). 53, RepieMeu. Ciddd 05. 

08.449.~00121-73. dg/amen% ~da pan mnaçàn 	pala. 

inenlo dobe da Incorpodda. corna constara. elo Prudente, a epro• 
verem. Unhem por ~bafa de adm. e Mecirdbadb, pela Cl... da 
incesepor•da. krunlmenle na berra preible 	Prelectio. A norma. 

Gd travem na amas tei lablielade do peleiro* 	Incorpmedeh 

Compono essendalmente por duelo eepreserealims de 10,2% cio c.. 
PIM acabe ela Predisio Empreenddend e tonelagem de Seguiu 
Lhe. certame demanda o laudo de Avabaseo de ircomarscao AM- 
ti conlernw o Penem* o capeai serial de Cl.. será ~dedo on Companhia. Milnaturam José luta %geie Raul. 'PP 	e 

R113023423. medial. • enteio de 3.24e non. eçhes cocinõtt 	
,,,,, 	Soada  

flamenga • soem situadas pai Incorporols medido% sendo 	g" a cp„ "¡ia oi„.„ona 	mayiaae„.  tem, „oro a 0,4. 

Pad • CO. de VaND perdia conspondenit • 10% do poli:nen° ti. 
mádo de Inconmsda nen eeeee coe sedo ~bodes aos *cios 
de Inconneda. em aublIFLéda0 sal nus (oito de seda 	Incoh 

pegada ma o teleguia iser lege da marpoteceo Em demanda 
de Ocorparmáce oa ecionhies 	mira de idos detiveram em 
ranha do nega man da Cb, no wenn% de R5130 734,33 me. 
Mede ialTaTtba de 3.741 novo ano onfablen, como na. r•• 

AMm de ening das novas adio eniiedin., os ennhto 
desenho lambem •Peoveram. pel mien de veleis, a orneio pela 
Cie. de 02 bens de substng. deram do semeei nleekede. OMS 
dos em 02 lado babem (Sedo A e (1) • competias pot 01 bens 
de subdirMe cada ah% • e que aio coa obsedes peta incorpodd• 
e por ele ideirslizaden metade TOI3/0. Pala e Da do uma parca 
conopordeng • 30% do pagenDrea Illmido da Inomporade, sendo 

que 	bens de sugoitlio 	real. elo ',Miado ao man sócio 
rei Incomodada. Er Ernesto S•mni flertem d• 	Ctempennt 

bolleko, nana pelo regime do ~unho pardal de tora, orne-
abria. CA n' 021149525 tFiblol e CPFA47 n' 030 321.32447. mel-
dente e domiciliado na Av. Dernm Medeia e 535 - andei, Lebion 
RJ/RJ, CEP: 72611.000. Aind• rol lemos do Protocolo eadomdo. 

ii •plin da delido por lem• de embalo de dobes lerdos do co' 
pen nleatzedo e adunas Rue vivera • sei deado em daconntrdlo  

do entrego doa bónus de amber:Md parkbereo blegraimenh dos 
feda/ledo do exercida sedei ern que Idem emIlders. As emergem 
pari o exercido de ead• um dos bónus de siebteeno ciansben de 

Pnategolo. core Miare km 	peerviresde rarp.onibezado ens actriz. 
lei de Cd. O/ •donins peesenles. lambem por melodia de mios ea. 
ligando iodos oe dos maçuda pala •dmhisieeclo de Cl. regro% 
les à iresepomeacc (3) FOI fim, os edieldsleedoree da Cb. menet. 
é Aonde% esclarecerem ma andes que eram adento. da Cd. 
na dela de 15/04/2011, contorna o Falo Fdlemide ced Mamou no 
melcada e na inanidos • respet 	meterias *Web nele As- 
sembleia Md diello de enlearam de da, inediredis reembolse de 
mas ações. na  bem do ed. 2511 I sk ao. 131 da Lel ad 1540406, 
senda o valos de reembohe pai ing cneuledo 	R.12•99.10, cern 

base rle vaiai Pneigandi 	
ação de Cie. ern 31112/2010. 

enreda ern balanço da Ciai  na Ioda men% no ol 45 de Lel 

5.40406, medo e pino de 30 ellas ped o evereide do dielb de 

ripei
s onlan inne da Pubdeclo da presto% na no DOERJ 

e no ~nal Valor recorri:P.,. Merenda • condoem do prezo adm. 
er lera ockande e parrielm na, o da p‘bion..e da Me, e Inchado o 

ala. e, Encerramento: Nade trais Raiando • ser %nado. N-
ona. a deserde ala. • nal, men da e sponder. IS assinada por 
Min os desenha RJ. 05000011. deslinde: Lias Erldrdo  Pioras 

mem Semelhais Egond Wygen.d. Tal ala loa registrada ne Jucen rd 

220071B 22M67011. 

doe or. renagia.. note a, &org. Compendia e. desta recebe. 
mais pkra. anda, raso, gen. beirada& e inevoggel danem. 

Peri nada mis renome, mceber ou redre. seja • ove Mulo d. em 
bazo ou Ma dele. roje ou no More. declamado abda. opto:men-
te. nada mala ler • fedamo, receber me pingai em Mude de orei' 
dota 	hegle para o qual fd nelle e TI fona termo de renion 

nrime% 	sede da Coronha. e repetenado ria Urro de Reuniria 
de Direhrie. 42. Demi o Sr. Alesundro PIEM Patas, badalo. dl 
soldado. engodarem maldenle e doiriddch na Cilada e Endo de 
Me Paulo. me entedie n• Av. President Adergo KublIsMek ri' 
1630. Bboo TA. 3' ander. 55o Peulo • SP. portador d• Cédula de 
Identidade RD o' 11752.127 indllo 	CPRNIF salas ene  

PRNATINVEST PARTICIPAÇÕES S.A, 
CNPJ reP 03.5117.8091050143. • 'PIRE 33300264205 

ATA SUMÁRIA OS ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA R 
USADA EM 1.106/2011. I. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEIS-. 
OLEIA/ As 09h3Dm1. do dia 10 (denodo)* iene de 2011, ala 

atada' da COOd.oldi, 
 na As, go Brame 110 - W arder (perle). na 

Cidade de Rio da Janeiro. RJ: 0, OUORUM: Pr 	le • %Regi 

dos antedatas da Companhia, aenclo ddperadd• au• comosa00. ros 
lermos do 5 C do arl 124 da Lei n7 6.404/76: 01 MESA: Neddenle. 

Sr. Menne. Jenassei legey Rebelei-h, o 50, Mo! Anual* de 

Gama Figueira:  IV, RESOLUÇÕES APROVADAS: Os umbanda pra 
medes. deter/Mies de •cees coro (dreno • velo, timusentenles da lo. 
atolado de cePer social de tornpenhb, modwim. 
le) Aprovai o cancelamento do registro de companNa obed. na ca. 
%gen A. detido pela Corroaren poente e Consolo de Vides Md 
hilárias • OBA e • Bege de Vibres, Mereadortes e rolam de Sia 
Paulo • BMIF BOVESPA e (h) ADVaaltI O ernmidomenie Md Ade 
rninheyção da Companhia. A CVM e demols otglros ampeltnles. de 
porde de cancelamento de regido de c:empane:g nota: V. ENCER-
RAMENTO: Nada melo havendo • ene derem pd emende • AP 
sondes, lendo.. *Mn. lenti itatla o preteri% AU una, fede e oh.. 
da mande. rei dentmenle eisdenede peba sclanktes moendo. 
Rb de Janete.. II de Boro de VIII: Il. COMPONENTES DA MESA 
(Prantear). (1) Peesinnie. Alexandre Jeretssat Legey, (T) Sectelárb. 
JOM: AuLembo da Garoe Flgoeia: VII. ACIONISTAS FRE NTES (as• 
ebialurnsb AG Teimam PilariOntrt 5.4.: Lin 
5A2 LF leI SA2 Pedra Jetelesatt; Negocie lereis 

eapRal recta mo (orlovog. A dom % à chin MI da 	NA 
Mandai de Azevedo e Luiz Onde Monto. redram 

rabi  da Amembled Card Eaberogárta da PRIVAONVEST 0111-
CIPAGOES Edo reekurida ont 16/06121311. Ao DOMOmin. lande em 
ilvd Pendo. Pio do Janne. ledo p 
Game Flguen • Semelha:h ~ti Comenda' de Estado de Rio de 
Janeira. Nome: Pievallniest Ptilkbenes VA- Callio•fr 

da 	

en 

h le1 incrolviatio =ti o rf 2200720 e ta de 22/00/2 	 G. M. 

Urra - Sedetán Dern. 
010410 

)41 

dag. 5. Frei e votoi gtabeil e untas deslo•do à remuntnno dos 
membros do Contab. de Poagleirecio e da Diná. em ale RS 
1200000 pena cada &gav. nue conmeerde também •• vantagens 
ru Penados de omino néliseeu cid amenamente negra • ser 
concedido.. rearunada cie acordo com • Maga de etreidemdie ano 
lota oda Sodedade que será alude mi Wall até, dal i nr de. 

40-crede ralo Cometo de AdlifilanO10. CONSELHO FOCAI, MIO 
nage manllenarjo do Conselho Frani. POI aia aa monos em fia, 
dommenio. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE Balance Po 
Vimenha • demais Dernonsnne• Flamenga Reinam da Ananis. 
Sigla e doi Amfgeet Independerdel, ENCERRAMENTO: Nada nu 
havendo • baba e dnguém despindo mardiestrese. ocorreram-se? e 
os habalhos. tewerdo•re elle ala ceire. do e apirrode. IS • <1.  
por bodos. Rb de Janela (PM. 39 de adi de 2011. (ai) 
Andrade Schettlri • Prol:bale: Marro Atiedd0 atalanta • SICIOLide 
'JUNO Corne/dal do Estado do RI' de Janeira - Gentia,  .3 regisio 

aob n' 2199915. em 21.5.2011. (e) Viana CM. Serra • ride 

Gelar. 
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oco% 	AUTENTICAÇA0 - Frente 
Autenja,prnte cópia reprográfica conforme o original a mim apr 
esento&de quej dou fé. 
Valor 	 eiro, 6 de Maio de 2013. 

	

. 	.1 UB1RAC 
Autenti -...." 	 R$ 4.10 	•'.'4•'.'4
Proc.dados 	R$ 1.46 

	- 

Total 	R$ 5.56 
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las es declivas legais. 5% devem ser apiades ne cortelltuição da 
rezem regei. Au. 30 - Os abala ta deetio De recebia:110 de 
um cadencio nuei animo cada de 25% do lucro lado de ca-
da meado ioda ajustado nos lermos da lel. § Único - O saldo que 
remanescer. epós o atendimento do disposto neste arL e no art. an-
terior, terá e desasa que for afiara pela Assembleia Geral por 
propozta do Conselho de arrasara elou Direlorb. An. 31 • Com 
anato. nos adenda anua. os juros sobre capta parte e 
os dividendos que, de conormidad 	aposto ria b4a 'e de 
ArL 28 deste Estatuto, lata sido caribuidos no penedo. Art. 32 - 
Os adendos ao reclamados no prazo de 3 anos. contados de dela 
em que binam sido postos é aposta dos aderales pai:sorvem 
em favor da Sociedade. Capitulo VII • Da Liquidação Art. 33 - A 
Sociedade se dissolverá e entrará em atalaie nos cesas e loas 
tarealts em tel. O presente estatuto é parle integrante da et. da As. 
serrada Gerai de Constnuldie de Comprar Seguros • Previdência 
SIA. reatada no dia 04/07/11. Unta Prmidenclária Comete do 
Brasil - Comprar. Mama Aura Mata Atvel - Calor Vice-Pre. 
"ente. Francisco Alves de Souza - Mala (CPF; 087.135.291. 
53): Jobellene Ribeiro Gomes - Advogada (0A2IRJ 1413.105). Juar• 
je MIRE er 33.3.01129971-8 ern 21/0912011. 

Ate de Assembléia Geral Eareorclimida RerratIficadore Realizada 
Em 03/05/11. Diz. Hora e Local: Aos 03/08/2011, às 10I1. na  Av. 
Meti de Sá, rd 247. V' andar • pane. abo. Ri/Ri. CEP: 20230-
151. Usta de Presença: Verto Previd.nciéria Cometa do Brasil • 
Compr•v, atas no CNIPJ/MF sob o n3 33.634.999/0001-80. com  
sede na Ar. Mem de Sã r? 2474. andar • pane, Cena. FUJR.1. 
CEP: 202311151, neste ata. representada peio Sr. Marco Aurélio Me. 
reler Alves, CPF rd 077390.267.57; Francleee Alves de Soas. ia 
seno. casado. Bacharel em Dano, CPF ir 057.13529133, com do-
a% pabsiond na Ar. Mem de Sé. rd 247 - 1 andar, Centro, 
111/RJ. CEP: 20230-151; Monteei. Moa Moreira Mon, brada, 
casada. AdmIrestradece de Empresa CPF rr 067.571.3111-15. com  
endeaço 	A. P feito Dadas Cardoso, ir 2.915 • 131. 1 • Ape 
403. Barra da nuca, Ri/Ri - CEP: 22630-021; Claras. Moreira AN 
res. bala adiete. Adraistradera de Empresas. CPF 
089.206.157-12. com  endereço na Av. P 	ocitu Dubai° Causo. ri' 
2$15- Bi. 1 - Apr 403. Barra da nuca. R.IfilL1 • CEP: 22636021. 
Quorum • Computer,: Adonias sacras presentes represei,. 
ando 100% (cem por cento) 00 dna rodai. sendo dispensais a 
tonai:aça nos lema de § 4' do ert, 124 de Lel 6.404/76. Mesa: 
Prata: Francisco aves de Souza: Secreltdo; Marco Maio Mo-
reira Alves. Ordem do Dto 1. Rematado de Assembléia de Com. 
Mula da Comam Segam e Previdência S/A. realizada em 
04/07/11. Deliberações: Inalada a scene. la  apronta per unard 
dado • reretiliceon da Assere:HL de Cendal*, de Comprar Se-
guros • Previdência SIA. raizada aro 04/07/11, na seguinte forma: 
a) Reatar Iodes as debote:6n tonadas na Anembleiti de Cons-
abida malhada em 04/07/11, mato cruenta e dei:berma atanie 
da Hare 'et do fiem "V que ralada passa o coroar com e se-
guinte redaça: A inlegreadro do capitai será felto da seguinte a 
ma peles acionistas: 1. União Previa-notária Cometa do Basti - 
Compre.: RI 14.0E0X:0200 equivaienies • 100% do capital suara 
deponente na Dama do Bras. SM. 2. Francisco Alves de Souza - 
RI 2.1390.000,00 eradenta e 100% do atai subsolo, depostta. 
dos no Banco do Broa SIA. 3. Nortada Maria Moreia Alves. com  
Palma de 1.000 ações pare integrar 0 Constele de Administra-
Cio. correspondente • 100% em espécie do valor e ser ~bilre Ou 
ino. R3 1.000.00 detestada no Hena do Brasa S/A. 4. Clarissa 
Mareia Alvas, Com orraperre de 1.000 ações para integrar o Con-
selho de Adanistradb, correspondente e 100% em ata do valor 
a ser subscrilo. ou seja. RS 1.000.00 depositários no Banto do Brasa 
SIA Encerramento: Em seguida. o Sr. Presidente franduna a Pa-
lavra a todos os presentes a a ardo proposta de coas n-
ata de bane da Cla a selem asada na fomo da último 
Rem de Ordem do Dia, e Ma rol Rda e. rin nadando opala de 
penha dos presentes. deitando que 8 mesma fosse lavrada e in-
stada rd len pnbrio, declarado encenada a Assembléia. Doeu. 
mentos Arquivados: Forem arquivados na sede da Cla. denidemeMe 
abanicados pela Mesa. os nannentres submetido. ..adoça da 
Assesta. radas neste ata Assinaturas: Unlio Previdencleria 
Corneta do Brasil • Compres • Adora Representada por teu Di-
retor Vice-Presklente Merco Aurélio Moreira Alves; Francisco Alves 
d. Sota • Mala; Hanência Mara Nenen Abel - Adora; 
Clama Moreira Alves • Acata. Jueene ir 2241827 em 
01110/2011. 

te: 1207431 

IROMÉRIEUX BRASIL SIA 
CNPJ (MF) 	13.040.6350001.71 • PARE ar 33.3.00164685 

Ata da Reuna Extraordinária do Conselho de AdmInstraçáo. Ao 
01/07/2011. és 12:03 horas. reurdremse nabiatarbirv ara A..  na 
Estrade Mapa. Nr 491113J. os monas do Conselho de Administre-
ao. Sr. Jacques bois Sart, no RJ. e alma de teleanerade. os 
Srs. Jean-Parc Durano, Walter Fera e bioMérleux SIA. na  pessoa 
da Sr. "Mary Bernard Assurntu a presidenta o Ss. amaina 
Siga ove cato • mim Mara rubi nbilln Abes. Prea Seca 
Mo. Assim composta • mesa, o Sr_ Presidente ealaceu que. • 
presente tem no adderiefib . Indicar o Sr. anon nt Parti  ai-
veneno, casado, bamba, portador do pessapone argentino rr 
13549783N 	rindo tê Panais  nascido em 16/03/1960 pa- 
ra o exercido clo arpe de DiSkUllie (-PRA'  subornem:13 o exercido 
das 'unias 0 °Innen do vlsb da Pernanentis. que será investido 
no carpo • sendo sua investidura • seguir. averbada na JUCERJA 
Fr-barebuta•  Nada ma havendo a trent depob de bvrada • pre- 

ele ate e aproade pelos Conselheiros conenleS. lb dada por en-
teada a Renda do Conselho de Admidstradle. A presente é aba 
fiel de ala original lande em IMO própria  da da.. sendo euttntkas 
no livro as abaras nele apostes. RJ. 01/07/2011. JUCERJA: Sob 
o rr 00E02220094 em 11/08/2011. 

II; 12010/2 

triCREVIÁrtrIÕEWA-IOLS-E-TEC-N-OCOGIA-9:A.1  
CNOMMF 	13.148.648/0001-20 - RIRE tf 333000663i: i, 

Ata de Reunião do Conselho de Administraaa: I - Data_Istas 
bai na Rant no arem:  15/0132011. fo 10:00 ias, na sede 
de Sociedade. slluede na Rua Enides da Cunhe a 106. Sb Ca-
tara Rb de Janeiro. PU; II - Mama nair  O Sr, Mauro Rbetro 
Vias Filio. oarro Presidente, e o Sr. Jato Cenas de Noronha 

secretarbnda os Rebelas; III - amua; Dispensada a per 
bilenie de Editais de Convocação. na forma do Anuo 124. § 4 . da 
Lei 6.40417 5: - Quorum: Todos os mentos do Cornem de Ad-
mnaracão: V thrinnoubn enode, e rannes)..gesur. a) 
O presidente do [assenso SubmeleU 80$ presentes o pedido de ie. 
anda do Diretor Enraivo, Sr. André Marinho de Vasconcelos. 
brasileiro solteiro, engenheiro mecanizo. C.I n' 09208737.5. expedida 
peba IFP/RJ e CPF/MF o' 025.915.497.02. domando na Rue Fon-
seca Teles rd 40. Sio Criara. Rb de Janne • RJ. apresentado em 
1705,2011, e do Mater Opereckeal Sr, Alexandre Ceado Gemes 
de Lemos. Ornam casado, engenheiro ca. C.I. rr 0911250743 ir-
pedida pelo IFP/RJ e CPF/54F ri0  000300037-22. domado na Rua 
Fonseca Teles ri0  40, Sào Crbiôvko, Rb de Janeiro - RJ. epresentade 
em 14107/2011 . Os pedira de rema lerem ocas, produzia 
bia eia eretos lepra e catara. • parir das respectivas datas de 
lineSalecra0 destes: VI - Encera: Nada mak havendo para 
na, eu, Joio Canos de Maconha Vogas. secretário. lavrei e presen-
te ela para todos os efeitos de direito, que Oda e aprovada foi as-
sada por lodos os anexos do Cometa de Administre:a Rb Oe 
Modo. 15/08/2011. Mauro Ribeiro Vleas Filio- Presidente de Me-
sa, Jeta Celas de Noronha ages • Sedando. MembarbLEste 
setbraatAdrololsincle: Metro Ribeiro Vogas. VVehnof José Pies 
non. Mauro Rneiro Vaie Flho. Mein Yves França Carta Jose 
Frenda Couves Via. Marcelo Seva Nele. Jucela ne 000022.1113,3.3  
em 03/1012011 - Varla G. M. Soeis- Semana Geral. 

kit iztesoe 

BIDMÉRIEUX BRASIL SIA 
CNPJ 115  33.040335/0001-71 • MIRE NP 33.2.00164085 

Ata R•untecr Extraordinária do Conselho de Adanistraçáo - (I) 
N 	Est ada Mapa, 491. Terrareal. em 

1707/2014 ag 10:00 hon. (2) - tSa' •IntereS-5PPG-Sdai ' Pra-
Sente; Maibtemilp_Ceratea • Segreda,. (3) - Rara Reu-
nirem-ao os membrok do Conselho de Adrohistrano da Cia.. Sr. Jac• 
ques Louis Sart no RJ. e atara da teleardestra. os Srs. icem-
Marc Outono, Walter Faia e doaria SIA, na plena 00 Sr. 
Thierry Bernard também na de lele-corderra (4) • Coam 
Sia independente de ~aça, nos tensos da Let ar 6.404/78. 151 - 
0ipatakatc Deneraçie por interesse da barbam Rol  pare o 

deatamalo e ialdo ao dane de nIRFITIR :trai  desta Soda-
doa. apresenta peio Sr_ pAlann RinnER rota FR parti I ria 
trances, condo. engenha. portar da costela de Identidade pare 
estrangeiro RNE V546014-0, espado pele Repara Federa do 
Brasa, CPF 060.685A8743. dombRible á Rua Marcelo Roberto. 2113. 
Condemlnio Jardim Marapena, Barra da Tibca/RJ Nanam Te-
ndas: Decaiu o Cometo, por acarida. endossa o dana-
lo e salda, Pire 0 Cabo de nano (ORM  desta Seriedade ra-
beie:gado pela Sr. inntirr RnrFR rHARI PO ANI-111 meJ  Já S-
r.a qualificado. Endscamta Nada as havendo • tratar. depois de 
lavrada e presente ote a aprovada peba Conselheiros presentes. fd 
dada por enxada a Rena do Consea de Adagiai-adio. A pre-
sente é cals fiel da ete agia Irada em ao pana de da.. sen-
do ataras no Ilvro. es essiaturas nele apostas. RJ. 01/0712011. 
JUCEFUIr Sob n• 00032219451 em 10108/2011. te: 1217021 

Avisos, Editais e Termos 

Associaçóes, Sociedades e Firmas 
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

CNPJ: 42.408.733/000148 
CONCESSÃO DE UCENÇA 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO lama pinica cirro 
recebeu do Irts.tuto Estadual do Amante - INEA. e LICENÇA PRÉ-
ViA LP ir IN017771, com vaidade até 03 de outubro de 2014. que a 
~ate aprovando a concepção e beallzaçáo de corredor bário de 
11 km de extensão. comado de 2 arab, 3 Caies dupla. 5 
estações danes e 4  Pentes de ideada na TRECHO ENTRE O 
BAIRRO DA PENHA E O AEROPORTO INTERNACIONAL TOM JO-
RRA • VÁRIOS BAIRROS, montepio de VÁRIOS. (Processo nt E-
07/5081140/2010) 120510 

PEDRAS DECORATIVAS PALMEIRAS DE PADLIA LTDA 
CNPJ: 04.729345/0001-89 

CONCESSÃO DE UCENÇA 

PEDRAS DECORATIVAS PALMEIRAS DE PÁDUA LIDA tome Oben 
Rue recebeu da abule Estadual da Ambienta - INE& e UCENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA LOS rf W017768, com rabiado Má 27 
de setembro de 2010, para fundonemerdo de ume serraria de pedras 
umetnenteb Pare "'atue em usa gala Conlerdo 02 (dues) ser-
re,. inetatedes em uma área de 40,50 rni integra cb Pano de 
756 rir, geaterendede nos coordenada UI!. 23K 781399 E 
7604377 S. na ESTRADA PÁDUAPIRAPETINGA. KM 11, SANTA 
CRUZ - ZONA RURAL. munida de SANTO ANTONIO DE PÁDUA. 
(Procedia fiC E-07/505410/20111 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
. 	 39.485.42/0001.02 

• 
PREE(rUHA-WIUNICIPAL DE OUEIMADOS toma paz a enizazi 
da aval .peaa• sendo erras em 15 setenta de 2011. Esta IS 
cena é vátirli In 15 de setembro de 7016. por 05 (da) enes que 
Duna a Secnilerla Municipal de Habita/ e Obras - CNPJ 
Nr39.405.42/0001-02, • babar conztruçie diurna praça denemk 
nad• Praça dos Espoas • de Cuttura. 
Nos envides endereçar Ruas Maca. Pedro Orna, Santa Rita Ne 
Inbar Sio Roque • Queimados. 

eu mem Pra brio 

CINEMAS CUPELLO RIO GRANDE 5/A 
OPPRIAP 94.11561195113001.04 

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA • 
Comamos os Senhores Adoras para aterrada Gerei Extracr-
daria no da 19 de outubro de 2011, para primeira chamada is 10h 
e para segada o ano ramada á, 11R na rue Dernalenes Ma. 
~eira de Pira rd 3501301 Rareio, no Rb de Janeiro/RJ. com  • 
seguinte ordem do da: I) Mudança pardal da ratona e Hada de 
atuano. 2) Mudança da seda da emproo Rb de Janeiro. 1 de ou-
tubro de 2011. Roberto Machado Cuidai - Diretor. 

se Imane 

FAZENDA D'ALDEIA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
30.170.211/11031.33 

CONCESSÃO DE UCENÇA AMBIENTAL 
Toma pala que recebeu ca Secretaria atuei de Melo Mann 

Recursos Hldras - SM./R14. eavés do processo ir 
250/0001207/2011. a Licença de instatação a 206/2011 com validade 
até 5 de Setembro de 2013 pare reatar adaga d 	torneai 
com 2 pateara lb Rua Moreira César, P50. Ncoral. Niterói • RJ. 

kir 1211112 

E-TÁTICA PUBUCIDADE A MARKETING DIGITAL LTDA • EPP 
CNPJ/0,lF; 10.41047610001.50 

CONVOCAÇÃO: Ficam os Srs. Sócias de arese E.TÁTICA PUBLI-
CIDADE MARKETING DIGITAL LIDA • EPP- convocados para se 
reunirem em Rato de Sódos. a ser rezada no dia 19/10/2011. 
és 10h. na  Rua Rebito Sara, n' 26, 3' andar. Cena. Rb de Janeiro 

RJ, CEP: 20011-040. para detiarevern sobre e razão ar ata 
cause do sedo Sr. rape Dela/nua Gonataz e. por conseguinte. so-
be a radiai* de canal ledal de sociedade. 

et 1206113 

TRANSMISSORA AUSNÇA DE ENERGIA ELÉTRICA SA. 
COMPANHIA ABERTA 

CNAJIMP 07.850.071/0001-30 • MIRE 33.3.0027843.5 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA • EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO. Fiam es senhores abatas canoa pare se reunirem em 
Assembleia Geral Pardais da Companhia a reata/45e erro 25 de 
~aro de 2911, es II Paz. na Praça Ouinze de ~embiri 20. 10' 
andar, zele 1003 (pane), Cedro. no Rio de Janeiro • RJ. para a- 
fane sobre a reforma do Eelatuto 	de Companha. visando: (a) 
adequá-lo h danações do Novo Regutemento de Latem da 14~1 
2 de Gabara Corara de BMISBOVESPA; e (b) acrescentar 
a0 endereço da cede da Campeaib as salas asadas no edita 
ova abatate ebbe a sede da Companhia aradormente copadas 
Petas sodededes ini:orparodus pela Companhia em 31 de dentro 
de 2010. O adota que desejar adote representar na referida Au 
Gen:laia Geral deveré atende aos teia do Medo 126 da Lei das 
SA, exibindo no ate ou depositando, preferencialmente. ate 72 (se-
tenta e duas) troces do baio da reuna os comprovantes cle bulo 
nade das ações expedidos par instruino hanntra depenaria e 

Prara00. dam ;abres encuba. no Departamento ~troo da 
Cornada. na  Prega XV de Novembro. 20 • 10. ander, Rio da Jr. 
neiro-R.J. Os documental aqueddos pela kulsrato e regutannenbaa 
alava ar ykt re  sente dispaRzsdos nos seguintes ende-
reços e mates: (1) na sede de Afiança, na Cidade do Ria de Ja. 
nen. Edna da Rb da Janda na Praça XV da Novembro. 20. 10' 
andas, selas 1002 e 1003: (1) na CVM. na Rue Cabalo Braga, 340, 
25  andar. no Munida der Sio Pav10. Esteta de Sio Pado, na Rua 
Sele de Setembro. 111, 25 andar, "Centro de COMAries'. no Munida 
do Mo de Janeiro. Estado do Rio de Jeneko, e no vale 
ancentgovire e. (31) no abane da BM&FBOVESPA S.A. - BOLSA 
DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS • r.v,.vben/boves-
pa.com.bo. Rio de Janeiro, todo ~ia de 2011. Djalnse Reitere de 
Morais • Presidente do Co.nsetho da Adninistribbo. 

Id: 1E07482 

'dr 1201347 

HRT PARTICIPAÇÕES EM PETRÓLEO S.A. 
CNPJ/MP: 10.629.103/000146 • MIRE: 33.3,0020084.2 

COMPANHIA ABERTA 
Edital de Segunda Convocação da Assembleia Geral Extraerellná• 
elo Nos anca de Reuna do Conselho de AdrrénisCaRki atada 
em 31/08/2011 às 15h. /kr conybodos os senhores aortas da 
HRT PenicipeoSes em Petróleo SA MEIE" eu "Ca.") a comparecer 
à Assembleia Geral Extraordinária da CM e ser rareada, em ar 
anda_cantalo, no dia 19/10,2011, ás Ilh. na sede da socie-
dade, bondade na Av. Manca. ir 1130. Entrada 1, par entrada eu-
dementar na Av. Prireese Isabel, la andar (perle). Copacabana, e 
b„ de delibero aba a enate ordem do db: Reglad e sua-
ala de 539 naves atea canária emanais e sem vaiar ~real 

~90 de ~asa de R11.950,00 pa inão, no bato do tramado 
do cala soa da Cb. toada na Assernlible Geral Enermlinkla 
da Cb. realizada em 19/04/2011 (Aumento de Capitar); (II) Homo-
logar parta o anato de Cepitel. lendo em vista a andei-
no, no aceno do Aumenb de Capta) de mato de eções suada 
no montante abo de 652.575, e inferior RO ',entibie máxime da 
1,350,900, untos apresados na PoSembleia Gered Extraordate ten- 
tada em 19/04/2011: 	Hacizar os aumentos de ceraat "ca- 
rentes do exercido de opas de compre de aça e anus de sua 
dato. corresponde-Ws e livtablçâo de 377.059 noves enes no va-
lor tal de RS 133.719349.03: MI Arab o a 5.  do Estatuto Sal 
de Cl.. de criado a retrete o nevo capeai scobal cama do Anna 
to de Capeei e do exercido de opas de caba de aças e bônus 
de subscrição; (o) Alteras o art. 18 do Estatuto Podei da Cia, pare 
binar fealtativa a clapnedio do ace-Presidente da Consenso de 
Adraniskacia (d) Mear o art. 21 e leu § je de Estalo Soca de 
Cia, pra cteteminer cern memba do Conselho de Adastre* se-
rio cariderada presente na ama quando participarem através 
ele leleconfeancia ou video-orinfestrae, e coe ensinem a resma 
Ma; (Hl) Meter o a 22 de Estatuto Sodel da Ca, para inch* que e 
funçáo do Conselho de Admitistinpita d bleMa CO rendas de Cle, 
se varara temam és subtrai diretas e trelas de Cia.; MIO 
Merer o art. 23 do Estatuto Social da CP. pari (e) cada a dea 
rua dos cargas de Diaba ara Assuntos Coporatives, Diretor Téc. 
na e Diretor de Planamente, tomando-os carga tem dama 
espedIkss: OH delambo' que es quatro demais Diretores terno suas 
designações espatifas e brabas definidas pelo Dieta Presiden-
te, conforma seja nauseio para e Cl,, e hamologedes, pada 
mente. pelo Cordato de Adarstriale: (e) Ieda ets perigares 1' e 
25, armando que os diretores de Cia, nào poderio exercer erra 
Ou Peça em sociedades que aro sejam abaria sonaladas, 
afiladas e coligadas, catas ou barbas. da Ort, exceto guarda be. 
vamenle aprovado pelo Conselho de Administrara nrensto tarIm-
bem ove os Motores das sua-bifas estarão sujeites • alas mes-
mas regras; (ir) Aliene o tia do § 10  de art. 25 do Estatuto Sodal 
da Cte., a fim cie ratara apronta realizada na Assenta Geral 
Exata* de 9/05/2011, pare que os Diretores apanham, dentre 
0, demais Diretnes. seus castas nos casos de ousinclas a Im-
pedimentos temportios e de aprimorar a redepte do referido pent. 
grafo: (x) Mera, os parágrafos r . 57 do art. 25 do Estatuto Social 
de Cb., pare determinar que os mentes da adora sedo =si-
derados presentes ne reunia quando paliciperem atreves de tebcon-
frende ou vida-confere-na, e que assinem • main ela: 1.0 A1-
arar o ai, 28 do Estatuto Soda, da Cia., de forme e ~bora, e re. 
dato bduindo e aormadio rareia ao gana animo previsto no 
*R 25 do Estatuto: (sa) Alterar o parágrafo 1. do est. 27 do Estatuto 
Soca da Cia., de brma • nneinarer a tedia dos abas li. RI e 
IV; (1111) Ma os arta. 20. 30 e 33 clo Estatelo Soai cla Cb, paca 
dar az abasto, doo diretores que tenham desigaçâo encena: 
(elo) Exciair os ens. 29,31 e 32 do Estatuto Sedai da Cia, em rasto 
da amasie do art. 23, aforra item (vb aderia: e fro) fal  InchA 
um parágrafo rico no em. 14 (h) Nitrar o ri. 15, 0514 da el. 17,0 
inato XXIX doai, 22,0 § 25 do int. 38. o Mulo do Capa Vil, o 
§10  do a& 44, o cepal e o item ir do art. 45, o erl 49, o art. 50 52. 
54 e er 56, o 51' do en, 57 e o a 59; e (c) avir o § 8" do a 
35 e os ara 53. 51 e 65 do Estatuto Social de Cia., coe+ o fim de 
edeouáro áa novas disposições do Regulamento do Novo Mercado 
edotado pela BM&FBOVESPA SA., bem como para afiar comentá-
rios reinados pele BMIFBOVESPA ao Estatui* Soda, da Cia.. Es• 
arretemos aos Acionistas: 1. As Informavas e docurnerdos pre-
vias na insewla da Coriza de abres moblibles ÇCW.C) ir 
481 de 17/12/20:19, referentes és matéria.. serem degradas. caso 	P 
disponhais aos arada na sede soda nos wellsan da Cb. 
(rrubbLobribr). da Cvm (vra.mmtpabr) e da BMISFBOVESPA, 	O 
S.A. Norm.bazavespacernia, nestes danos através do sista% 
'PE. 2_ De acordo cem O Ir 12 do Enlute Sodat de Cia., para ier 
admitido na gamara. o acionista (ou seu represente lega th- 
vent comera em alô 48 heras antes do dia da realizada d• 
lenda asseada os seguintes documentos: (a) conprovanle ereta 	tsl‘‘  
do pela bisa/iça financeira apeada das aça estriturab de ora 
aridade ou em custódia na forme do art. 126 da ISA, elou re. 
latbameda aos adonisas participantes de ousas alteei de ebbea 
abata, o extra coando a reate Parlicbana ~da. 
emitida pelo dalin cerroetede datado de até 2 das Cita entes da 
rnezirto da nada gana a (0.1) documento de amaça 
com ia (RO, RNE. CS" au, ainda, cartas de ase preilkal 
oficialmente itarlosbes), pare as penas Mas: ou (13.2) *aia au. 
tentada do airno estatuto ou contrato iodai consadade e da dr. 
ameaça embala outorgando aberre de rePresentano. bem no-
modo documento de identinceça corri foto dos represaras legab, 
PIO el pessoas judas: ou (b3) afaz autenticada do &Urna regu-
lamento conadado da ~do e do ~eia ou cana »dal de seu 
administrader, da documentada seara ~orçando poderes de a 
Praentaçâo tem cora de documento de emita com foto dos 
representantes legais, para os ate de irreestimento. 3. O adenteis 
que desejar ser rapresentado por procurador deverá apresentai em 
até 48 aos antes da Tia da regadio da referida Assentida Gerar. 
contorne determa o §6 do erL 12 do Estatuto Sedai, observado o 
art. 1213. da LSA, o rasada instrumento de mandato, com aderes 
espade e documentes oamprObeledez dos poderei dos signatários, 
cern as flora devidamente reconheciam. As parracbn ~cruas 
ma ralear deva ler as assaures ~enodas • estar acampana-
das da reata censinalaki e da tradnie juramentada ara o 
portuga. 4. Não distante o aderia, os antes ova aparecerem 

Assembleia Geral mundos dos documentos lado neste Era, 
até a momento da aberrn dos tratamos em assada, poderia 
andar e criter. Onde que tenni dardo de  dePesiaree 
mente. 5. Além dr.30, os aneles podem Mola, ato Per 
matadas constantes deste Edital através da asar/ da pia 
Assembleias omine, o recebanto das procunam abanas se 
dará por intermédia da plairtforma até 23:59 horas do dia 18/10,2011, 
atreves do ncinnua eletrônico vaassemblelesordne.combr 
tara, é manta ove os anisa ~bem seu cadastro n 
Pana. 6. Além das pubitanes de Cb. Unidos lala taba 
ate o pelas normas da CVM e em cumaimento ás regras e al a 
Cia. cate Mine em Intato da nagem de suas GOOS1  SPOeraIr 
sanes rGlobsI Carimbar Saara) na TSX Venue Exchange (7SX. 
4-) ern Tara Canadá. • Ca, ema por ema este Edital de Con- 
asa. jato com j Circular de hibmarnee sabre • taninatnnio. • 
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CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLDCLA 
CTIPJ*E rd, 33.14648/501.70 . HIRE 5 2130055:31.4 

ATA DE 14-1560 DO CONSELND DE ADMINISTRAÇÃO. I - Data 
toatircabelearallastexerarr 5/10/2011. is 960 Os na 
sede da Strada, toda na PIO Butes da ete a 106, Doo 
rasara R": 11 • blra_Cderte. o 13r 	AteI, "9113 
ha ame Preeiderde, e o Sr. ao Cerlos de trarara Vegas. se-
atirado ta babarem 0 - Cara Manta e pubração 
5 G:72.S d• C.orrraralo, lia bl" da Ateve 124. 5 . d•  IS 
6.4006 N ame= Todos os membros da Corara ce 
trato; V - ~erra "Mem 	errata /1 Veda O 
praidtte de Conseha tuteei 	pesaras o prado de trate 
do DIretar emat Sr. Ewerlon de Barres Mittreles. iraras o-
era, engenheiro 51, CA rd. 1603396 expelkla pelo CRENA, e 
CPF/16 fr. 4.50.593.022-00, data*/ na Rua Porto Teto of. 40, 
55 Oraras RJ/RJ, aprotado eia 14/10E2911. o prado de m-
ata fel atras pnrarelnde tal ata eleitos legas e raleara • 
et da data de apontaras destm VI - Emercemert rade ta 

*verde pere. Int" eu, João Cara de tara Vagas mete" late. RJ. ia ~Nela COS Artreeleas. 700. 14s 319 N 	Ara- 
ram! e peaste de pare aos os delta, do das quis Ma • mie rica MA "11 do Ibuca. CEP 2266-100 (raddedra"). 2. Cativo-
toda IS asara. por ralos os Menem do Code de Adrrdnb- cação e Presença: Dtsperrndat as tonnerades de conversepas 
Para. Rb de Jato. 24/14201. tram ladro Viegas Fra • Pre- theme o &mosto no rapo 1.072 52. da Lel 1E452002 oni 
alderte de Meia; Je5 Certas de Nata Varas - Seta. Mero- arte* de estia pordes os tos representado e raridade 
bm, elo ConSO.a de Admtdotaçic Mauro Raso, ramc  Wabnin de cgrad tal. I ilesa: Os tratos bem pnerades pelo Sr Fer- 
rai Preraeb: Mara Rake Vegai Rra Nele Yves Crena* 	.. tendo Ene* da Albuquerque e rareara* pelo Sn Ilhardo tet- 
ra José Rancem Coa eras Marcelo 5115 Nets Mala rd ton. 4. Ordens dc, Dia: Delate este o disadobrestle das rate 
023225602 em 04110011. Vate DM. Sera - Secrrarb Gend. 	narnsetrara elo Oratal set e *obro • redut do aspa soda! 

da ~O. 5. Draberaram Do erass detraem par ora-
tes 617111 55 • sem quitam ~em (I) Oestletar r• Duras do atra 

etedel da Sedara na era de 1:000. eu soja, 01 (uma) 01" ao- 
MARINA BÚZIOS a EMPREENDIME203S 11406.11.11:106 LTDA. 	Md pema ser bouratere 1D3 (en) gratos OX!"., "TI a ri- 

Ir 09_213 41711:021.07 NRE 33207593171 	sequeira tent das quaas de Ri 1,00 (um mal) Para RE 0,014  
Aia da Retais de Sacra Ralada ano 30 de Sebento de 2011 (ten ~e do ret: (5) aramara rediran de matei modal em R5 

1. Data. Herta Lavai de Reunira Ralada em 30 de rant 4E6.29 (quatrocentos e sessenta e ate tesos e eate cerrara, rre. 
de 7211, lo 10:00 lurara cede sceld da /Eram Baias 4 Ene rara o cartamento • tendera de 4620 (quanta e sebo 
prandlmentes Melaras Udu azas sede ia Odeie do Rb de tenra e date) quora gots por considera, extudee em m- 
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DR MAZJ-S PARTICIPAÇÕES SA 
CNPJ Ot 001/77.745/000141 - MIRE 33.100281704 

COMP•allilA ABERTA 
Ata de Ratinha do Contorno da Administra-0o manda no dia 
01 de dez•mbra de 2011. Data, Horário a Local: No dia OS da da-
zambos da 2011. ire 09:30 nas, na sede da BR Mata PectIalpann 
SA Norreplutal, na Onde do Rb de Janta, Estado da Rb de 
Metro, na Avenida Atránlo da Melo Franco n• 290, saias 102. 103 • 
104. Convocaria: Dispensada a a:empapo lendo em atola a pre-
terira de baianada doa nanes do Carmen de Adminiatrano Os 
Cananhla. noa lema do and 18, parkgrab paneiro. do Enraia 
Soda da Companhia. Parança: Presente • andada dos metam 
do Constam de AdmInistrnio de Comp•na, a ano Sra Rich.] 
Paul Mainsat Caras Medeiem Silva Nato Fama Lamas Lembra 
nho. Manas Jona, anona. Jozá Ecio Pana de nem Jr. e Jo-
sé Miado Camara. Regiam-te que os Si, Raiva Paul Manso. 
Ferem Lana Lambrenho, linina, nen MaDonald. Jos. Ed. Pe-
rna da Cosia Jr. e Jos& Mbeit Cernia PatrAmmen da muno For 
cordman taleardc., =arma etricando pelo nate 10, perigado 
nado, do Estado Saia da Companha. Ama: Pendente: Carla 
~hes Sara Nado. Beratárla: Cauda da Roda Cbrat de Lacerda. 
Dalbarapien Elinensede • bifar, da orgia do da roi aparado, 
pz unanimidade, • anatara da ala • pua et refere esta muno na 
breu de Annt. lacultado o Ano de apesentano de rnanietla 
ias • daeldnatea, az qual• ficaria aduanes na em% d• Canad-
a*. Em seguela, oz lamba do Gonzaga de Adardsfrano da 
Canpenha aproaram, pra unantnine e tern qakquee rataras: 
(I) • cabano, pela Companhia a par aves subarelan Edu Paz 
Orripanes Ude. e Casa Engenhado Contara e imana Leda.. de 
COM Agremiar' asen e Olbank. NA.. no Met nimbai IAM de US$ 
55.053.011/0 Ondas • anil ralai.. caluenla e Rb ral e card 
cerda • ortz• nariz nora amarbano.2 (II É oulorga, na Com-
Paha e par tua ofosidliflas EM* Partennam Ltda. a Edu Em 
ganhais. Comado e Imana Lida, de pana no ámblet do Cata 
Aramai apondo no tem (n. Incluindo, mas n.o a• ilmaneb e. • 
anato da nota preranta nó valor do principal total de Conde 
Aprarnan BE) amorna • Enna da Cortinnhla, da Ema PA 
ecipanes Ltià a. e da Edu Engenhara. Canado • barata Lla. a 
fanar Iodos os dna'. Elos reednárlos á abaria dez Mabene 
nas aprovadas neste reuno. Encerram/Mem Nada mela havendo a 
or atado, beton. i ala •Are ia ratara mla Reino do Gauen 

da Administração que rol adenda • •azined• por ioda ore piano. 
tes. Anataras: Mesa: Presidente: Gados Manos Sina Neb. Se-
anda: Cláudia de Nona Cartas dm Lacemla Contenhos: Man 
Paul Mansa, Cana Maelna Silva Nea, Fones Lanosa Lama:a-
nho, Inflas nen McOonald José Ode Perna da Cosia Jr. e ia-
a• Mima Camargo, Confiem ano o ornai ando dm Mo próprio 
Ala da amam 05 de dezembro de 2011. Oámla da Rosa Côdea da 
arda • Beenstárla Arciana no JUCERJA n' 2270562 em 

1582/2011. Veada Gt A Serre • Sicrana Oen 

mano 

EXPRESSO DO SUL SIA 
CNN)... Ne 04.080.5480:0147 

Ata da AmmenInla ataria Eztraordivide: 1. Data, Hora e Local: Áz 
11/1 do ela 14.0.11, n• addi anal d• Arreado na R Cadoz Sen. 
5000- Caju/RJ. 2, Convocação • Paisana: Mamada, nem termos 
da ali. 124. 54'. dl LM 8.414176. bei á ontens dos ackenran da 
Cla, delentores da inane do cated tonal, man ae arra 
do mona e nanaras cortardes do Urro de presamp. d• acera 
ina. 3. Quorum: Sondada da adentas gila repracentarn a a-

- enol. 4. Mesa Ciar Augusta Rama thraconCelOa - Presa. 
dana. nade. OtIvio cla non Anne. - Secretário. 5. Ordem do 
Dia: (5.1) D•alaulne do tela: • 152) Darão da aram 6. Dia 
banam, Adotada. par Unanladadb (41) Foi deaciurdo do cargo 
da deitar o Sr. Homero Lute °tines: a (6.2) Sedo para o cargo dm 
dna, o St. Arnado José Samoa da Cria, tua, casado peto ia 

ala de comunin de bera, empresado, Cl. RG n• 820.975 CPF 
231.416.13744, ma. a dominado na R. Dr. Mn Sana So•ree 
da 113 ala 211 CEP 02403450, Santana, na cidade da Soo Paulo 
SP. Fiando • Prelada comporte pelos membro. Céear Anna Mi-
nam Vatoncaba.11 nanado ara ata arara. e Antonio an Lia-
bana da Cem. corno toam iam dm-Ignara°, bem corro rabada 
o prezo de mandato Oarn Inana ao 3010412012 a a mantrario 
lobal no monterde de R113.080,00 por ano. cabendo a cada Selos 
imputaria de R1540,00 Pensa. Nada nada havendo a tratar, tal 

Sonda • peseta ate bm. dente de gda e achada canana, vri 
uaná pelo. pana. RJ, 14.112011. Man: Gizar Nen> Me-
non Vasconcelos • Presidala; Oarbie Olário de Souza Anne. • 
Snmtárlo. A amen d oba MI da adobai latada em taro parido. 
César Augusta admiras ch Vesconerns - Prendia: Carla Orno 
da Souza Anuns • Secrelno. A Presente 4 Poli OS da ala Cana 
cella no F. pano. Jaca a 2271078 ara 16/12/2011. Onda G. el 
terra • Recreada  GeraL 

rd: ilibai 

LOR02IT2EN EMPREENDIMENTOS SÁ. 
CNPJ: 21.107.033/0120141 • NINE: 33 3 0000702-4 

ATA DA ASSEMOLCA GERAL C(TRAORDINÁRAC 1 	  
Locai Na dia 24/11/1, às 10 ia 1 Rua Lauro Mutat 116. si 2903-
RA 2, Earentatin: Disponsadas as lornabaden da cormnario ten-
da em vala a manaça dm embastaa represerdenclo a ~indo do 
canal soda conlonne oamprovado *rd Ilwo próprio, 3. Mesa: Pia' 
Sena: nana Larentren, • Seeretárim lanado ferrada Sá Freire 
nage, 4. Ertapera: P and Ioda 	canta d CIL, 	Irra 
ramPloado no tara próprio. 5. /na rin na • nobnarm Por 
nardeddade loram tomadas es •egulnIn delbamnen Et Apegada 
maciça. do Sr. Eing Sva Lorena, manda. casado. 

Ci 0053717. SE/DPMAF. aro 23119.057. CPF 021.141307-32, poro 
tremer o cano de Preadapte do Canino de Administrado. • dos 
Sra. Haakon Lorenteon. nora-apula. casado. economista, CI RIA W-
2054101. SE/OPMARDPF, CPF 667.251.0142, • UM Aranha Cor-
ria do L•go. Padieko, casado, coroaste, O 2259.723, 110/11.1, 
CEE 375.703.317-53, para marramm o uma de ccaselharas de ad-
eria:Bane, Iodes mann e danklIadas à Rua Lauro Met 115, 
ata 3902 e 3903-11 cub ardia ema de I ano; Irdziandase no diz 
28/11/11 e imanando no da 2511/11 • 5.2. Aprovada a bino da 
remdeneno anual global dos AP...Cedas.. pare o período cone 
precedido arta 25/11/11 • 21/11112. no montante de ali RS 
100.000.00. 6. Encerfamern Nada enek havendo • tratar. IS a am-
ante aia nlea anda, e depa 5., banda e melada Peba 
marram da meta e pala pienretes. 7. Maduras: Preslante: Nata 
Icon Panem Santlárle: lixado Feraz de BI Freire Amen An-
nan Manha Pondo de InvestImen em Pedlcipanes. In Aranha 
Corrêa do tapo, Ertn Sven Lorena e Amai Lordnan. Confere 
com • mana lavrada em livro préplo. RJ, 24/1/11, 'pado Feraz 
de S/ Freira Júnior • Beonado. Jumla Ra. 2270795, em 15/12/11. 
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SONOREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.-F. „ 
CNIEJRAF 13.146.641(001140 • ARE ri. 333001351131-4 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1- Date_ 
d 	A4 Rdurrad 	Paradb0: 11/11/2011, às 1020 horta, n• 

sede da Sociedade, atada na Rua Brades da Cunha na IPA Sio 
Cristas,RIRAII • ar PP 	OMauro Riam Vagas A 
aio, ano Presidenta, • o Se. Marcelo Seva Nolo , macratarlando 
tratamr, III -Carcuperiz Por can cabida pata Presidente do Com 
rabo de Adrednineno a noa es membros do Canino: IV - Gard 
zuza: Todos Oz manos do Canse» de Adiniarano. corn mann 
do Sr. Mino Ribeiro Vagas que está mann; V - Drinanen. 	iv-
modas  ias. ~os," no tos: a) 0 Prmiiimis do acaba nb-
meteu á aneAão dm Prendi a  anlb  do Er. Gond Adego 
Tbny Ume Mala, tango, ceada, enpahane dai, Cl, 
0101e5570-2 especlida pelo CRENOF • CPF/Mf n' 051.437.43545,  

danado na SIM Eld. 05 Col. A LI. A Sala 412 - Centro Empa-
cada' Brasa CO, Bran - Ca, par. O aba da rema Oaraen•L 
do Sr. Mania Tapas& Padeiro, casado. engabelo chã, C-L ar 
2E03595571 moeda. paio CREA/SP e CPF/MF n' 872.0114.555-15, 
~aba° na SHS Cd. CO Cond. A bl. A Sala 412 • Cana anota.
andel Brada X:0, Onda - DF, pan o cargo de nata Raiana do 
Er. Pealo Painter de Paula, brasileiro, casado, angrinhek0 PA Cl 
n' 0610540730 expedile pelo CRENSP e CREME n' 021290.716 
133. dominado na Rua Eurnes da Cunha n• 101 ao Chiado, 
RJ/RJ, para o cargo de Diretor Open/and O mandato dos tares 
era antes lin ala aro 01/12/2011 a iambo no dar 21203/2014. A 
fennerane global tens dos Danes da Sociedade dará de ali 
R$1.920.001,00 (um ano de reais): VI • Eaccannalo: Nada rala 
havendo para treta eu. Marreta Siva Haue, tecendo. bera e pra 
sente ata para advir a alega de dIretro, qu• ida a aprovado la p-
anda per iodos os nimbara do nenen da Adenalstrano, pelem 
ba na reunia. RIO da lanam, 18/111011. Mauro Rbetro Negas Ft 
Ira- Presidira de Mata, Martelo SIva Neto • Sandarlo. Marna 
do Centelho de Administraria: Mauro Ribeiro Oleosa Mo, Maar 
JosI Par/Encho, Marno 5Iva Neto. Align Yves França Dada, Jota 7  
Frandoto Oretne VISA ArquInds na Peada a 00002288142 em 
00012/2111. Varia GA. Sana - Receitada Gemi I 

nan 

TOESA SERVICE S.A 
CNPJ 32.058.84el0501-29 • NIRE 313.002/49.4 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EX11:IAORDI5dÁRIA, "Cala, Hora • 
Locai: Ao 01/17/2010, la 151 n• sede acht I Tram. Anna da 
Amada, 44, A 309, Centro. na adida da Troo PasP2.1. L Cone. 
aça. • Pmadnça: Onerada a putrecarlo de Baú. de Corras. 
Gão conlonne o disposto na ai, 124.1 lida IS 6,404/78, tendo ano 
Mata a presença da Maldade dos acicatas da Cb. 3. Meta: Ao 
dna a preslancia da reune a Sne. Dna. Tehelfa de Camaro 
Tavares que convidou a atm, Gabfleh Feno Viam, para anir de 
Seralida. Irando assim canalhada • Mesa. 4. Ordem do Dia Os 
martas re reuniram para detem zoam (1) • :enreda do Can-
sane Jon Man: e (1) alento do Sr Hans Jaza para, carne 
vago no Conselho de Admira:nano da Cb., Dana dbposno de 

2• do att 10 do Estatua Social da Cia. O. Dialberiertne 11. Da-
narem os acanins, por emearadade de votos e sem crunguer rel. 
510610. ande (I) e manca do Canselhalro Jon 7.1eln a ia Mal-
pio do Sr. Hino JenseÁ clarnants. ando. admintrads. passa 
poria anernarques 202.713.133, residente e domando á f nana 
set Ponorat 1, 1780, Capenngn V, Dinamarca, perra o carpe ar-
po no Conselho de AdnenbItario da Ca. em Mude da renOnda ate 
drenada, na aunada d• nambro midlivo, cern mano ali a AGO 
que /ler • detem zoara  as carnaz do exercido toda • se acervar 
aos 31/12f2012: 0.2. Tendo •rn eht. • delbernio tomada da amoldo 
com t. bem 5.1. *cena. o Carano de AdmInarirapo ante • sei 
nome, peles aguatt• membro*: (I) Sr. Ornal Goma da Saga; na 
guenzas de Pendida do Cornem d• Admlainarlo da Cia. (0 Se 
Andrei Alaandro Dub Adden In St Man S00•051  kenat (hl SF 
Hino Jansen: e 0) Sr. Daeid Uns da SM Junbr, tons com mire 
data iti AGO que Moa deliberar sobre as opas de mann soda 
a ar encenar aros 3112/2012. O. Encerramento: Neda mais havendo 
a alar, foi encenada e reuno, da qual ze areou • prema. ala na 
lona sumira. eme lamas do II' do ait 190 da Lel 6.40416 que. 
na a atada corroa., eci manada paca Nmenn. (a.1) non' 
Ias: Fala Brasil 747 Participações Lia: D&D Perlicipanes 5.104 Da-
vid Anda da Silvai Andrei. Alando, Dia. Ana; man Sopa, tar-
am e Dava Gomes da Sura Jurar. Presidente: Dinis Taxai de 
Carvalha Teares: • Senreténe Gabriela Falcão Vieira Três Rios. 
01/1212010, Cortam que • premente é erma fal da Anna anda no 
no papa, Danaria Taltetra de Carvalho Tomms, Presidern 
Min Fabio Viant Samna Jurara n• 2271341. em 16/12/7/215. 
Vararia PM Same. • Se/retida Geral, 
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de as fiares, Brdo e ~lb fironorkr• brkada pela Cereada. 
poderei° ser Meada d01 Monas a rernm~o de aus bata o 
Padab da artbe 35 d. lei 6.404175. 92'  A orda apto mit 
cannperrebasal, vob nas ~Mas Gene 9 3* - A enlata. 
Mo de lucros ou de mann seri obrigatannenle Nana sem 
ment•Po do MIM) de sobe O grupamento • o desdekarmalo 
da eas é lana exprenmente ~do. melo te franne 
rano em Arommdinia Capeotel 	~fitai representado e 
mana da, roa oraram 5 	Poderia se raladas saca ~e 
de prata perem apos ed~a, S deactaa ou Pr. 
tes beneredres converbree 	peei Mein de eiteader cuia 
coban sela fa per ma das faia ~das no arGao 172 da 
Lel 021144113, dada epe 5 ainaçâo de nen de pelerhola veja 
Prever:~ aprovada. em Cambia especial per adorar Ina. 
ttard0 • Moeda daS ep:e• ardina rbas. 	- A afampõo desle Ea- 

tab°0 $tedal na peta que legtda a Merattlide de elipédel dm dm 
aos de enes Mo requere. • CCMCOMAnda da talos ca PHarn dn 
crain atam urde Maca narra° d• anela que na 
~a • eabda into do coado das ma COM Prelo • MN 
pando eas Mena rac, ou dane cl• mem 9 a 
embalo da Matem oanvercab. bônus do nada. cetros 11-
as ou vaiares robalos caravela em entes e peles ~ia 
das, estas carrarsa Mo, tern ale e cuba de raaic de 
oamm de as depena da pra gania da Santas rade. 
earelo • arria chts ~a de cada min ou ~e de ea 
ARTIGO a - Cat ~cana ~atam das na 'arfo nmpre 
~doa par dots Dana ou mandatárbe oan podem egnaleb. 
ata • Campana errar tas arta ai asa Parn 
Orna - Nas culanfica cio certMeadaz bem ama na MG*/ da 
fagunde da de ceratos de epea nanam seO cobrada erra 
tua reina a ate arda ARTIGO 7.  - O mordente a ser 
pago pela ~lb a ara de esembobe pele optes donas per 
Monas que bate arado na da arada nce seara 'Pal-
radas par lel deverá campar ao velar ~ao cl• bis Men 

ter ano de amitb COM Oproteribrertba de ~mio ate pe-
la tal ir 0457197. amo que lel Ira for laia ett ar panc, 
dal mera de ardo ao erno 45 da Lei rd 8.4/4/78. ARTIGO 
13•  - A Compartia dr noleará • Vendada de lede as Toren M-
ann as  MakCes perantes do Mato de Adorastes, desde 
que eetbn nane em are ceda CAPMJ1.0 E. Da A~~5o. 
ARTIGO IP A ~caie mi atina pa Dana em-
poes par no mano dota • no rnlea cio, 0~14 seno un Dl-
redor Pranerite • est demab Mares tern dedgnaolla Capecta. 
rabote; ro Pais. CM ou a Perus e clediuMds pela As-
tablete Gen Meando er depesto reste Enlate 5  1.  - O Ma-
dre, da Metere Md de 02 (doe) aias. perrna a ~fie sendo 
O Mitildato ~gadv crartanent• ide e elaiçáo a poen doa 
malhos euttene. - A anta doe entona feree-é me-
diarei teme lavrado ru auto da "Ataro das Remem da Oketedat 
lates alas ar• Inveace nce teus Cages pela rreada na-
sala Geai. Cansas qUalsom minta ~dada. 9  3,  Em 
mm de vem, ta cacrada a tanta Oerel para cada d.o 
regerem eradrableb que cambra o adido do ater ~I-
do. a otoorala dos atm de aia et cama adra 
9 2,  do era S MIM ano. 5 45  - Gari atas ~Mn ou ira 
palmas eventuais, os nata sana, ~uno por mann 
da CaMpardis que vierem a corna cole atito arcade 

ce amen o que padenle prata ts a "trapo do mate. 
aba no ca de narrada, fanal poderi esse sor por pra lar. 
amado. § - Compele a ~tala cada teme a Dama 
Medo da esia raio poderá ~da a 30 (anta) Em rade rema 
arfa 5 e• A mamam dos ateres arà lban pala Ana 
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biela Geral can ~me pabelas MS 6~ Os Dam 
danado' de prestar caução em gama de sua toa. AMIDO 
10 - A Mente apresantarla pele Men Prmkimbs, terá olmos par 
~e da a:9n~ • Md% dos emane sat, para a paa 
de Iodai OS ata e reata d• taba as operada Me St Me 
danem com e otod. man Meando o dl-pado nessa EMMEN • 
O &dor tem dedMaple, Capei:Era na ~ah da ator Praia 
ame e Mc as ame efreaubles. 9 1 AH= dai Moela em-
1Mm ~reta • na caraça% por este Ertano, carpete à OS-
sela man em caiada 40 Fiar e Menta gend des ~-
doa da Garoara; b) lancer a anilo doa 1:14~ man • 
anler lanço, es eme a na da Corna adir Irta-
ptes are contrates celebrada, ce ora oba do Metano, e onta- 
quer 	tiltse C) bitanrederet pidaMente sota ta renda° 
cata a camenn a Pastas atoadas pa Dieta Pim 
annleaSo à Mana Ga e el) Olnitek entre os ~a da 

Meia e verte Peba dos Carta facar eis ~nas Geral se 
for o ma, § 2 - A Meai reteiread pretalmalaimene as Seda 
Ma sara çve oarneer doe tramas aia por cama° e,. 
alta. com  indltação draandaidade da una do a subsa peb 

ireter • Pmaldela. selo entecedata ~ma de 3 (res) dias, es-
teio a a convoca, Oce o peso forem ~aba py estrilo, 
pa ledos os Dam. 9 3. • A Mara meado ao adrá com e 
Pana da, no rala 2 (a) Man cionnidermine amen 

01~ em andar vota atado Soe as rebeles dieta da Mim 
do de $ 4.• As dades da Diala ate asas pelo voto ta 
vora da mina de nua membros presentes a raio. e 	As 
~es da ala na cata da Mas dreUnStemelada leveadn 
ais Dern Modo. ARTIGO 11 - O. Meares lede • represe/1M00 Mb 
va a ~ave da Callperiba. ' 	" ' 	terembr e tern em- 
a denM) dai reapeChies ntrbdpirm. as Mama ~da pe. 
Ia aia pabt AntaNia Gemi. ia aba Malteleddos pelo 
pante Ectra•ARTMO 12. A COrnpardia ameno poderá mai 
rrekr alara reraradar a ~s, tenda dar qtemfo, atem cu 
Onerar bera do ance praceie. bem corro can, ~Ir ou en-
~ deques aitfncs de crao. anate bstrumento enha 
Peie Dedanfresiderds, ~mente. Per 2 (deis) atra em c'en" 
Amo. Pr. 1 (a Meta e I (um) ~tirk, ou. Onda, pee 2 (dele) 
mendatfece•  cortellbideo erepaddmenb pra tal. ~rade cumba à 
nanado de meditas o 6~ no Pana 1•  desta ara 9 

'O. Insteraba de mandato ~os 	Corr~a aado 
tema en~ pela atconesiderde, botadernern ai par 2 
(a) Meta. denota especar as padees comeras a tern 
prazo cedo de Man lendo e um era, (acero no ao do em 
dste ~I. que pudera ter por peco animada 9 - Eram 
ricennatte, a Coara podai ar repassada ias Mos • que se 
roa o Onat dna erga medas e tatiralura ~da da lan. Dl. 
reta eu de um ~detida, detida que MN, em cada case espera.. 
mapa arena da aba CAPITULO IV - Assenta DaS- 
ARTIGO 13 A Manda Gerat ~ma ad~wila dardo 

doai (quero)  meses ettenuentes ao leman do nado social pa-
re fina alet• ern kl o, extreanamenta mine  que m Ob- 
ram alas mas o adua. 	A amam Gral peará 
ar ia~a, na fama da Indo( ~MIM 2  (dota) Mais 0  "-
rd ~Ma pelo Dieta preednee, que abai  San ou  mais  m-
ane. 9 P. As datrapes da Assenta Gertri. e:cadeado as 
man ~as em lel. e nesta ~b9, acto lana par rata-
da do voa rio a. ~Mande os setas em brame § - Os acio-
nistas pada me remaras a Anamblen Ca per ma 
datas manos na fana do 91° do MO 126 da MI 8.40C16; 
dona os natas Mamai Os afeto na amam 
na sede miei; orce 03 (a) data de ntrienkcia de Pra anda 

pda mato da Assentida Ga. CAFMULO v - Corado Rad 
ARMO 14 O Cano fla da Cama ale ele tedi o. 

rala perrearada somente teri Man quando par eollan doa 
~Mb* na Pena de Lel, era pampesIO por 3 (Mb) abroa 
elea e 3 ants) membro3 atra malas ou Plo, Ma pela 
Ananim pend ern que fie re~o a flamemmin 3 ja- 
Os rrentras do Cardo Fita quando em exadde lerdo arena a 
remunera, 	finde pele Asnmbleta Garal qua ce eleger. 9 2. - 
As delberae do Ccrea POeta seio tomada por mela  de 

as a impeas 113 I/113 Pe" cAPITuto vi - Emas° Seda! e 
Lama - ARTMO 10- O merobb teclai tannba ro clbe Si de do-
iam de mia ma Ao fhn de Ceda cernia e ~Ma fará ala 
arr. MD 6030 119 erardbieDiO rrterM11, os demetrapes f 
atas pastes a Lel observadas nora erdlia aperra as 
ann ecerpmendoda e pnamea do desnwio do bana do e~o.. 
Asmco 16 - Do ~IMO Mirado na emano as a aia Pa ' 
popa enatadas, as Main 511 (da por corto) seita aplkm 
dos na miado da reserve Na a que nie excederá o Importe 
de ar taiS por cen(o) do ~ sal Do ~R reusted3 ne fa-
ce do algo 202 da MI rd 41404(74 te ~can 25% (tinia e ta 
per tente) uniro ablauftes eo pez:amen do ~a nhbre ebri-
pente 9 Is - Atraca 6 Reacma para astales, que Ne ato. 
cacau a 130% (canda per cenin) do Canal Sal etarn. ardem 
lia a iria o 5% (dona por ala) • Ora opala a 75% (se. 
Ia e ca po• sede) de Imo liquido da eterca Abane na for-
as do Mgo 202 de 1° re 6.404474 mas • Mane de Imanar a 
~Mb dal ideldadeS da COMparabla dou de ares empresas com 
Modas a coS9edzs. Md:Mn através da nana de ~Nos de 
asa eu e crinn de norte 	  5 r O Mo de 
Ia nado rdostadoa ere heaver, Saiu • derfalio quer D. lar 
buba yen Jamba Geral, ARTIGO 17 - Os Onena aras 
eas Morda men paga rm ~rd da lel somente ala Ca-
repto ~MYR Me Noa se asam for determinado peta ~emacia 
Geral, e. ee Pio rerealisOM MICO de 3 (Oes) enes cerrados d pu,  
bica doado que mata sue ~~ Pannern Imer 
da Mann ARMO 18-A Compara adere ante tanços 
~ta ou are peaos liares e dant, por clattempb da -' 
Mana Geral cer~s cata de 1~ safo nea ba-
na par cora do total a aw dist:MIM ao ~o do reato 
exacto coca( enervadat as flettaMes man em In 9 . Abs. 
de par delltenflo da Arsemblete Geral, polia ser declaradas dl- 
nadada. Irdermedines. é a cento de lucras mann cle re-
smas da aos entaliu no 01115,0 baço nanado, Intua à 
cada de reserve prce breanentos e que do-releia o 910  do arado 
14 28  • Ta~ ~ente abalo da ~embebi Gard, ora 5.4-
dentes ou ~endro Irre~nes pedido ter ~ a ao de ju-
nte Mn o atter ~I. 9 3• - Danclos armai:as dato 
sempre ar ~ate es considerado, seio ~rapo da dando 
eterno. CAPh1A0 VII - Midden& ARTIGO 19 - A ~ia 
semente será Madri e eram!, em aia* pra deMerepla de 
Mamas Gemi ai rce dana cates padece em lel § is -A As-
- Gentl que arem aro • Dna.) cata anear o ma 
na narra e fraca a remata, 9 3° A Amerfaida 

tc, ara adiarem adoras Cie repesca rasto Macip 
ern IS. ~ai o Cano Elsa mo o pado d• Padas Ada, 
Mias VInickre Apua Doaste, Canie ano Feminal( ~a 
Cardara a o erigina Imedo earr Iam prtpda Na de anact 27 d• 
Ana de 2011. Nino Agata Duos. • Pada: Celesta Ouerkb 
andes Carda - Savana. Mslo do Advogara Eduardo Marie 

OAB-RJ 34.140. Arq~ na !mela eab MRE 3110020202.5 eira 
04807011. Vania G. hl Sem - ata Geral 

talotn 
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03ERDROLA RENOVAREM DO MUGE SA. 
CIMJ 09.01251M)00189 NRE 332.03-4 

Errata - Na Ala da AGE r~de as 02/0322012, asda as la. Ata da 
Art~mle Oen! Ealreordinte Rasada em 1 de ano da 
2011, le~ Ata d. Anatam Ga Extraordieirla Ralhada 
em 1:6 de Finnbreiro d• 5011 ende ea 55 Ao dla 1 do enes de Ia-
mbo de 2012, Isbac Aos 00 d• ara de MIE o one te  a. 
Na de Janeiro 1 de fevereiro da 2012. leiam Rio ae Jamba 06 
de fevereiro de 201/ 

IMPICRENAT ENGENHARIA  E TECHOLOOM 11.A. 
r~MIO me'. 11144-64.810001-20 MRE 33200011531-4 

ATA De REMOO DO CONSELHO PE A010115-711441,0, l• 
bn • na da P.a, ar, rmalm•  mu:mi. 51 	nde da 
Seciedrad. Mnell na R. Euclidea da Cunhe 106. a ~a. 

O • Men...11baze O Sr. amo Maro Vimas Ra aio 
Presidenta, ao Se Meado Seee Nee secariande os Cabaia 111 

Caccaoada Por certa didgid3 PC,3 adoente do Cano de M-
ete-tapo lodos os membros do Conan IV.- Ca= Ra os 
trata de Cata de Adma~re. V • Delbacapczacaradn 
a ~moa ne ukeee  e) O ~benta de Coma suba° là 
NerwiMa das Man • na do Sr. Eduardo Salga Mapa 

~ins, ano advoga Cl 155.108 eXpetlida pste OARRI e 
CPFLM 018393,347-32, dennade re II. Etelide3 da Culta, 102 
Sao Calava,. Rdad 5eraa carce de DIncribtakret do Sr. Mal-
rIdo d• ata ca~ brabo ando, man Cl. 
28:0535703-0 capara peio CRE/VSP • CREME 134023282-51 de. 
arado na Av. das Nações Una, 13,771 - Meca 1 • 2.  arear 
Moa itabn, SP/SP, para o carpo de indur.....d.de . st.  Ro-
ia Dnic Cavara de Asna bardeta, meada, embata • to 
badea, Ci, 32502237-0 emorkla pela SSPISP e CPF1W 
3052921169-44, dandellada Xe AV. dar .Nadle, Unida; 13.771 • lia-
m 1 - 2 andar Meara leam sem% derno ergo de DIM~pb 
:Moa • SM• Lardla Parta eDvivt,bnidelm d~da, 
Cl 05100524-0 onera peb 1FP/RJ 'e CIFRAM 721975.857-20, 
atada n• O. Eades da Cada, 104 elo Cana RIAM pai 
can da Morm_Opecaclatat o St nano dm tantos. brasa 
ao. cando, eng. clvq.• Cl (ala enate' sele SSP/SP, CPF • 
155018.748.15 demarda na AT de, Nnika Ornas 13271 • ao 
1 - 	aram Cana Mim SPAR.• deka • carpo de Mr,e-Pmedenle 
ama o cargo de Laattnéroat o Sr. LM Rebate Caca. ) 
braga asado,  euieriddre alua. .C.L zus.30e ande• pala 
IFP/RJ. e CPFMF 295.7011207.53, com demao ra Rua Fraca Te 
lis. 40. Sia ~lu FULFLI,Mba e cago de Lar Reutnel se." 

te 027014 

arando o ale de Cfren-Ca~at • Se' ales Tetra Nume, 
bresierra, separada, mann C.I. 1224E196M expedida peta 
SSP/SP e ORME 12522234842, corn doma na arreda das 
Nações Urda 12,771 Ela 01. 2  ana Chiem Nau •PISP. dei-
xa o arpo de Oba Operada munindo o impe de Ll~ 
Errata O nanado dm atores ora tos terá LOcio em 
01/02)2012 e lamba ro dla 21403/2014. A re-nue~ global ma, 
ue dee Dadores da Sociedan ant de ali R$1.003.000.011 (um ui 
pito de resdab b) O presidente d Come& Menden Ma Maerdes 
o pedido de rerranda de Meter ,Exacereo, O Gr José Aloure Neto, 
bradare OftS330. Cfig. CM. Cl 1.916259 asna peb IFPIFU. 
CO /14F 8. 257 	dariefilado rem lab Cana da Ra, 109, 
Sio Cdadvio: RJ/RJ, cortterfacb 	00101/2012. O penha de P- 
rende fol neto. produzindo te elo' OHM Mala e estanca a 
pelado dia 31/01/20125V) EaL~145 Nade rrab tardo pere 
listar, eu, Marcelo SIM Neto, decrearbe ~I e planto ata para 
~os arfa Be Melto que Ode a aproai foi mirada po tete 
as rnerntam do Cama d• Adrrsttaçio. pmentes ant. 
19/01/2011. Muro Rau Reges RIM • Presidente da Mata. Mar-, 
eele Siva Inla - Sart Arquivada no Junla 03002290S30 are. 
00.1022012 Vania Ra Sem - SeCrellrla CaerK 
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petas fam, moldaste eu Me no Pato, sena elas pela asa- o seu ataca CM animar e Pada es munia de Gaba DI) 
biela abre a a dcstIt*euue abar tema Ia mala 	coolea • aentlener a gesta dos denets.dates da Claz Çn 

fada de as (2) unos. sendo pena • taloa observados ea mutat quando conteredo, das reunia da raras e de Can-
ana do bIltrato Wave! e do cerdo de *aras noubrado na tale do Admtranaple e (b) exerce cern exclusalade a lareesan-
sede da Ga. § 1". O Casam de Manbação leni UM moldaria laçai de Cla pare receber cabo atida e ela ata. ArL 23. Ob-
que al nomeado pifa enemblie peai mr ~ao de sua ereto, tornadas as diante= abadas no mesa tale Seda e a 
acenam eventuais apostes de sara de nanam emulado parenteMb dg Ma. em jazo ou km dele. atuo ou pai-emente. pe 
ne sede de Ga. § 2 rn ara de empate nas detenças do Mn- rate lemas e repartia paia Rama estada ou enva-
sam de Adrattraao. e padas do Consoa de Adastrea pala compeb ees atas, bina em cata de 2 entre d• e° 1 

nbo tel. em Nata abam o Ma de quaridadb $ a Ne ~tese Meter em corEmbe com 1 paina devidamente anstaba, ou 2 
de ecoa vara permanente no amo ds niento do Casa de paradora avidamente oratubm. as termas dos podem ar 
Maistaão. dada é mata ou co impectmenb pomenente, 	Ifie auferida § Pdmalre. As peoureça oleara em na da 
samba gend doa ager cio sala pedia complemente do Cio. o selo por 2 adorem ande urn deles neceafonsert e 6-
mandei,. Ari. ia. O Cada de MmInIstrake deved se anã ca rem mesidentg. tibte em conjunb entre si. devendo espediar os 
datmente, ume vez per mes, ou em odre periodicidade acordada pcdern cacas e, cern coação daqueles pare tos judias, da: 

Por men mi na mame. Sato se de cetro ema ecadado egrbe verbo te um pedalo mamo de malga de 1 aro, vencendo ame 
loa os mala do Caca da ~ala as moas do evo a 10 de Meca do code areatenat 5 2'. Na asada do 
Careta de Adrallallo dada ter sedados em das Dela e em detormação do pato dé vaidade nas pratas facada ia 
horária omonil. ~Me ocar prelerencalmente na sedo da Cla lo Cia., presumia que bis mamas foram cubadas peie Pacto 

1'. ha rasam orladas do Crimea de Adratable seio de- de 1 era Art. 24. Stba expressamente veados, sendo nua • a-
tila ornamente. por alio da munido da Instai:Ha do Con- penedos mien Meca ta os ates d• qualquer illonista. dna 
aelho de Agalano/o. O ato dg ameaça de ma maio ta- guri/ator ou funciona que e emetvesem em tampas relatem e 
alita deva ar armee com. no mina. e eles Olds de ata nerfolos co emaças estrala mo ata aba tais corro 
cama mi para ema^ ou com 3 das at de elece. concedes faça, na, ou ~ar outro tala de graniu a lea 
dba. em amua tenvectle 52'. As raia extrata Aro atos que não abskibleale Ca.: Capitule V Comam Fral • 
rio convotan pele preante do Calhe de Admiro:aça ou por Art 25. O Conecto Fixa. ómie na permanente de Cta, ad será 
taxar doe ta mararce, meara Ma par escale cern no a- Insolado pela Ameadéle Gora g ado de Fanai nos ases 
Ma e Cm de alecedênta dando, nesetniamele, ser alado metas em lei, tordo seu lunelanereet de ardo tovi as arma 

par eall a todos co membros da Coroa de Adrninatio. botei- legais sapecas. Art. 26. Puna atado. o Conselho Fal gel 
mando e datai  o hena e «deis de dla e tirana se Mara e composto de. 03 membros efetiva em os sapecam apta 
vetapfro de ~Mn que deiroman ceiam matada § At Nata te ao, ando e reanenia aias fada pela Assem-
Mato com os comainetede tetra do Camaro de Manai biéle Gerwl qud o eleger e qual Mia e aldeais de Cama. 
Mo. deva ter Dado todo a ala material nasala e abe a. 27. No ao de maca facknera ou Impsdarte. e membro 
MIC rata e scan afete de detertbe Art, 10. As retinta do efave do Cambo Flua acra alado pa =peava apiede. 
CCOMbe de Adaptado. Ma acerara ou cormonarba co- Ca aro - Distrata, ch Lama - Art. Mc Os luxos Nados 
mele ao bata cern e premera de, no marno, 4 monda do 
Cama de Adeastracia 1. As arras do 'Comam de Ad-
rnInarta soffic, presidia peio Previdente do Coita daMmt 
labia Dm designará, taba ca prezam, e Secara O  2.. 
trafegues embms d Consta de Admiram* talo paras 
dos M211118.• da ameba da Adanbaaptio remetztentit per raio 
de Ideconferacie, videoccedelnela. Internet ou pot quitar noto 

do ecenteritta que alba' • dscussão a 1~ real entre 
go 'menta do Consta de•Adnialuble Uma cdpb devidamente 
estada de vale protegido por alam exatietra que papar is-
eie,loteeenla de reurao do Caca de AdniblAadA deverá ser en-
viado Na fox. corno nbanda. e.osot  C11 =TM entaue eis pies (le.: 
pagara. ria dela da faia. pare o fado rega, e arquiva-
mento na Cl.., Em qualquer caso. as albergam tomam nos ror 

----nberdaarzelbadarainbstrao-davelaseutandra..arbe 
assintas pelas ~entes. Asa. 20. a deitavam da Caca de 

Mem 1111 grupade ama arada pis accedo de ;voto oura • da est 2.072 da Lei n• 10.406. de 111121/2002, ferem disparam as 	 Iara ddo ata ela Ala obee, irds ai contenda e 

talo toa Dm (e).  Pzeiue dieScd que talam de Metre • (emeidades de camecta. Ordem do Dai DC11/01•11M1b1M Miado 	 fel azada em LIvio Papa por teta os malas 
Pata o abria as voa em damas de narlablas • o. sim proccamenten da taça da Soledade, ardo e Amaça 	 ••• triunfo Fixectoam e Inalardes S.A CONS. 
poder de agete raelorb..der eaintradOrat•  Sada: e 5) ca mesa; 01) ~Ma de tanto Peei aura do aer o _17 )qÂ  Engerdarle.. Comércio S.A: 'GUSA PARTIPAÇOrt 
enata tse doder ha cila para (MO es. peades scdcww.. guapa 60 ama. conforme  deado no art 1.102  e santa a 1,1DA: Goda Atuado Betrell - Presidente e 
a cke Dobar scidearbe). nos,. palreCa (G Eamlei. • deã Lel 10.406 de 10.012002 posoloo CivIrt MO naltsbacussie e 	 erra arta - acatara Gato Riba Ca- 
baça da ~embai Gorai ualquer mama' da =ara 	 dá bau: teprovelle d& rplarle e ao cena fias, dedicada/10 da Sedar pctdwi 	 Da ~e.: Rego-lo Gorem Seerann: 

pal de Ca eu do game de was alada Clabarar • CM' .de Marear e oporrentidas rua Oce.tclante:.(1.).epierige de fi- 
' 	

liame; ata 	 de 15111 Reppuod Vos 	1  Gol- 

a conta qualquer Investimento. beata em meta de exalo. mitra do ande de Macio e.. toma 	 111CANO Jair 	 Antode Jonsson; Lulz Fauna MIE do 
na Dama To INDO Rata de Naaa e riasara" o meemanenta Sociedade N) apeaça e ausleaturaM Darto co- Calho e Jelo 	 Cada Jane Ferrar, Barboia.Secre- 
ern valos Igual ou maior de PM Ri501100.00 portrata AU grua• dos de:Soledade, Anda I à meia. sta. ,a Ilude. he eavado, adertemc qp. 	moo JUCERJA sob d ef 000023176M - 
em Mor trando anual iate LM meedardef (I) Submeto h Dite- 4 .colatainnar a debruça tara st• Soada Dalareast em  acompaí 

" 
mblo da ~aba Cal aba ProPosta pasme Ga,  se bati Caiadas es marras coaxas na ordem do et em mine. Os'  

em quetieeradade_ .neo Hada em seu obble-laa. e (u) Mgo-  Moa o pata vatapu. latiffs inirmfasts. is ureug~. sem 	• 	. 	 ' 	 mo tal 

MI e collUc• de apiceoes anelai dos atos ditada e res. • quatoer realças ou reata (1) 01  a:1a~ andana 
Peais rata Caio il • Data - Ael 21. A Daca sol teu ~erma na cainuldede da Soadas e decaem. perimo • 	•-• CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA.T.--e 

caPa Fet a Mana 02  e. no aba 06  abra taras *Nade e men ressalvas, alar os preto:Cantes d Mulacão do . 	CNPADIF nt 33.145.040~1.20 . PirRE ... 3330005631r 1 

eu elo, residentes no pelt dentro problema atados co ene socada ~de o ......emo e onseenma  easeope da ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMVISTRAÇAD: 1' 

ciso das reepeaven forem Ma pelo Coroano de Adminktreça, mexa (II) nanem e Sr. Earl Splelkomp. dada baleie a aelaattáralbellielleabela 03 d 
AI A 2012. Os 1 

e por este desaba • mota lera para inadate meado de tal de GuarailmatIMM Repostos Federava do Grad, tala. horas, na sede da Sabat situada na Rua Culta de Cuba 
De "A na Meada o mala" observado, a termos da lega asado, enata de danas. C.I. 88949734-SSFISP, cpP ice, SSo Cds~. 0.M: II - Mtuse-Oltelnut O Sr. Mauro HIII*0 

loa° eaavel e de saldo de edenistat cativado na sede da Cia. I26.430.070- 79, em entreteço na ande do RIERJ. na  At Jaro n- Meeis Flfin aro Presidente, e o a talar José Prata. so-

ado 01 alce presidente. 01 ala benta Os denut atos E. Erf. Senta tner. como LIquidani• da Seara pera cape cretarado o> abam III - Comempa: Por cena dirigida pulo Pro-
telo a danai° que em for aba Peto Cama de Admira com todos to deveres' e de abula per lel, Inana o balame*. Mele do Cometi de Adrialdralle e lodos os membros do Em-
aça citado de coa ekble. Ari. 22. Compele à taloa e rate- to das demonstram financeiros ali da Sociedade. para que ela ta; N - Ato= Todos es membros do Conselho de 

latea da Cia., neva e paaavernetde. bem antes paia de aos MA117211• • eXIMpaa da Sociedade e e comeaente parblia dos Ine. cio. com  exerça do Se. José Franelsmo Goda Vara, que 

os atos amados a cerarieles á adraisireção dos natos ta ala ente os efelestastast Els ta recebe/ e main ca sele: V - Dateatezateadame-Datagatealar e) 
aba respetadas os lalIes e preguiças paia em 44 ro mie- miados pausa eine encepas pdp IIMIAMIPC da soada Sr. carme da anota central e dos demais acama peitam 
ale alta Scal ou a accele da sambas expefrado na sede Ema' spiammp. mime quacata aproar Imemeirrome os feia. tel aprovada a oselltuto de um Coroado entro • Sociedade. e a 
da Cia. 5 Oito. Compele ao cara prealdenle. espeararrale, aros e as ema Riais de Mama da sociedade, cablulndo e en- apresa Tal- CONSULTORIA E TEcHoLonktn

.  becriu no 

Sem a dema maka Mana a ama  "Mar  d" as cana 	de e estado squidaPo da Sociedade: (n1 aproa coram CNPJ ato  n'. 34007.316/0001-43. 030  ceeir lo 	e de Sola 

Mias CO laatea ades se comp.. da Cie. eoempenhande era e decarer a saciedade Dana MA Ternoeletrica de AllbaUcp • 010, ir SHIS CL a 11. ~ppm Dedoend. oca- . sat. no, 

Matança selo bmadas pele voto laia de pele moa 4 
Maar ansebetros, talado a Conselbo de / 	Gle 	lquiderge. tem ano o anseia Mia que emana  ara°. • Maca á desteça da bero ala do exala Md, CM 31 do de- 
ita gebo es, molete que e bej lhe  atar e plque1bu e cupd, te. equielmao. Iteandethea os respeita adm. MI- 32. De ta" ambroDe 2011. Delberacts; paunnaklede, abrando-ao da na 
lanam: (a) Gear o dmalr os Datem de Ma_ doseando os de adotas, devidamente espana na sede da Cia. Belo Sempre (er ea  sueicese  „„inece. ea  ~mei  „peei, &iene., (o) 

capotas de Acorda de Mata • Mor mo remuneres:a dentre travada ma de-6 Palre. As adota e remanaradem pato amaina dos donamtad  tercia, pertinentes ine tecer-
dos ates Mais fados peie Amembila, bem amo defini: sues andantes de tate acorda abe °perdoa e Mares Mo loa OH cb fede eu.. 31 de acata de Ma (b) re exata de 2011. Mb 
ataram em corepremente et dalgo nele EataMe: (e) Apa.ut • fin.!. %amue ao devidamerde mates as 11°°• d• 'mias ve 10CM no 11111M de Ri 3.014205.75 Na man elogio rri. ob 
asa e enarmanta de Maa, em:~ e agendas  da Clã; (c) da a- Os administradas da Ca, zelailo ala observando desses =eme e ceeer,„ e teia meter c„„e e =te  „„=„), e„ 

trovar a cerageollo, enserao e enceramento do queiquer orna atas. O Secunda. E exore •saryonte vedado à Cla, acta e prof =ato na ama distribuição do nAnIddo: (C) Der e rena:noa° 

mata eu abo ta de anabas de valor 1111111  01.1 cuperior e mar é Modelada de tom eleve avena, ahau I cessa de db aval pbbol dos odmIlanadores em ali R$ 1E00.000,00 (um maio 
M50/50DM pra tramito ou are em Ma exarado areei ale lei reto de manda à Dacripie de nate Avo de ovas valores nlo- a met; Cd) ehereçie de,re*ils.dere adila das ablua da 

adente; (d) Afala • verde  a oneraria de alam  Da da bates a não mas: •MOD RU, esfriar 1111°411° • "Ma°  em  ~ala asneies pele IsIM 6.404/70 'que asarão • ser tal 
Ca (caca ama) de valer Oval os moios da que 11050.020,00 px ema de anatas defelemente eseurados no sede da Cia-.Art, rua ma, mais ac, Én.= de Ria de ae„eice e ai  „na  „adoce da  

tataca ou que em arar °monde aval et* IrE contraiu (e) 33. Os cases oram nele antas seio Amados pelos dispa ci.„ de  asem ao  bt„ =Dama; E  (e) ~dopo do Estatuto 

Aprovn e cobra de gabar piara mal eu asseai dente qual tIves boa griavels. especteirmars es que caem mealaile• Co 	Suar anarit. cm atro et era ara tu abe I. E,. 

ou mete do que 11$50.000,00 pó' trama,  ou que em voa Ma MED:. 'HF Adabtalo.••Mae~r am• " O• iee• Gloso L ; arteranto: naus na haveria a Intr. foi esta ata larada. ida e 

pode anal arte tel mectolb (f) Maar e lallealle d• qualquer 'erten Fieee • ilea ~reeld  r-in,  Mele " ara  Etam 0V.' :naus.. Ationistis: poo RIM°, US En1PmeM11MOMO• • Fato' 
lipe de meada adal ce eallral arando valos Iguel ou maior do pp. Ema Daca - Miado Seanla Calma  •••• Ead•  • '• pat PDG Deserraterronto latiarlo•Lide:leue Cotia tive In. 

que RSD1o3 per ~aspo que 	 ade atinei ele- Brum, OP.a.PR 10205. 4unby Comerell a Doia do PJe.de  Ja.. mande tilos° - Secreta, JUCER.J.A rf 00302321005 eis 
ke lei anta: (O Mbar • Ca e miam qualquereP11 de acordo rala - Cedneernoequa.este'docureerdo é pede alegrara de as-  • OML5/2012.‘Veleda G. ?A Woi.. Sentido Geral:. 

ouMaça pre veria ou ~a de Miolo tardoNendo vaia tua! De ff 00E0231750 de 112.04.12012:inSe podoisdb.e.a plezedo -. 	. . 	 . 	 • 

ou nela do que Rt50.003,00 per laxas eu que em velem ama redima. Varéda 0. IA Serre • Smola Gerai. 	
.. . 	lb nela 

Iode anual age tal matar Mi Naos repartas da CR. per* 	. 	 . 	 idtiala. • COMPA1111°‘ DE COVICESSAO RODOVIARD JUIZ De FORA MO 

Cia, lenha polcipeção, atendo alas em Cama° trovar mara. , m. 	CTATSRMOCLEMITOGA DO AT111411CaLTDA:- -" - 	• •• • • .....S. 

	

buil a 002100.44100001.4AMME 3340DIS21
cd.-  ou e 'Constei 	

F-e. 
mente o veie o ar orada pato representrote da Cl,, em lobt Mit 	• • ..C.CIPJ rd 1117.9191/90a1a NIGE n' 33.2-0757Tab 	Ata 'crae-AGOt 5,53 ,  tiras  _arab Relha; ia 1411. de A 

rias e enembiac (1) Amuai a Mamai', asilo ou ¡men, e- ATX) DA' REUNIÃO OE' SOCIOSCIUDDSTAS • REAUTADA EM . 3043/2012, na nide alai da CM: 2 AmvsLardef .e.P.irr A,  Re- 

	

mela de quita coado de acato ou pulem em qualquerqualqueres-,, 141)4(2-011:  Da, Hora 'E Lotai: Sii .5304(2011,; ias 10h.:oi cede 	patenteado •100 do cartabuxa,: contorne 'embotai no Infe de 
Mais cai a Cb. deram, atm au inale:rente, perahidae 19 ffilr-da Sociedade; ne•Capile1 do Edna do RJ, na 111111 taco  HUG • „amem. a. „bem ., pi  „penei. à =cecina.  „em= e  le 

4 Aprovar malquer maneta nas peta 	de Ca. D 	ler oa ‘• . lle, l2b0 Med* aa . Dt. CEM 702•0-1°M. MmaGm Seam  • B.404/7/S. PM 124. '. arara, Pradida Peio Sr. Cafe ~ 	a Medo  D- 
doo pgrodoka• 	lot (t) Auleitar • carga por ott ca Ga. o: quotista represem/indo a Metade do captai soder • "Mc 0 	ra 

	

3 	ol que nomeou • ar. alua Marfa Fera garbosa para sacro- 

d°  "Ma de eun abelet"M de Mame ameeaS° a  Ema 7•Famaa _ama' BM.Mace d°  "alem  Ica 	Ir" ta 	asar os Jat 	arlem din 	(1). Temer ire contas dos adieb 
ta me abas ou adota de qUalqUIll 11111P1Ma. COdedad11.101S dal da ThyssenaPP COA bldentriaa do A"AnUco Ltda, calce ebeet„ =mar. &adi, o voto, o Roma da Adnumbemo, 
vera ou pesam de vabr tal ou ala do que RISOTC0,00 ar nye doentes amos). adformado de sedectede alude, em a ~eia.: me=„4„ facordit, da  cb. e Ma apartas 

Maça ou tyup em vaia unem, „um ecro ha montante; (1) Asa' cleade ala, altero deteumates avos, desrama, atam „encesta; do ennw cie mine, „decimem=  „„ 

bar • CM a rolar Ralear manto cereiltekten Acaba et , 'a eamentada de tordo com es leis da•Repúbloo 'Federava do „ execeree e.= encena, e„ nlipcpee. ei eeee 
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peou que  erro  ale capte widd" Anta' tal.merdents; NT trovar ~rade por seu mama Sr. Pedro Henrique Gema aberra „=„„ es  .e 	 - e . em dleetesào. os tonta poi  uqérdeteesle  
a quage pai ai.. earepuir de uh. ~Unas, de wenn. de : dada Della aba d° E-TITÃ atam apeai dm na  . geddarm (I) Mai es cora Pada Mie• amaimae 
qualquer notam Mfie arara ere sobre atas fent de abar ima tonado, ataca .0/MIRJ 04004 e CPE 023.673067-37, com wee.„ eic  „„=„ene  „=„seen„ nenen, c=endai„, 

eu  „„), ck, "se, 4$5400400 ppc pardnip pe que em vabreDra. °Mereço em FIJERJ. na  Av. João XX1$ Ar. Senta Ceve: e 0) Jogo ca e Notes &pata anima á e Pema tes Maca In 

peão era  atinja  tal ateie: 95)Ninwei xrdydarnente que cietob- Afonso da Silveira de Assa balela bade avoado. Cl.  a „mem.=  „neta, ecieseC:d  jade'  ;ande em mearem.  

mo cabokiedes la etia;ou qualquer dó orlas abades • ex. pedido peie Ordem da tapam do Paiol' ação 141. 1.490-A. atas my5ocurles nam andates (1) (Estale osbadanas 

ceder I laa de Pardaa....ideleclam7alideTili HI) Auteria e C.PF/MF 607.065.11740, Contesrado na Cepa do Ende 40  RJ nota de Ra de Ri 12.00110)40. é destino e saido-de ia do 

CIA e cektn. teto, ouda° LIM “....cle Mn.° masa ead• nu AT ra Orara. 01-144 Catana dg ta: Rabeai Sr. casca de 3011 para e Reatwi'de tinam; (G5 tabelam que e 

ledes de" vaia tal ou moa  Cle que Ra030.17T per trnhaMe ou João Aloto da 'Sabe de Asa. nata quanto. Stade: Sr. 	 ar Meai do Meara pare o exerldo de 2012 terá de el 

que em Da  Mala aa alai maa.eonleandea co 'Pedro Henrique Gennee.Tehet, ata ataca ~At da 	 anuo, e remuneraste pala os Cansa:ao sara ci me 
mo abai quetua' tiamesa"ou =Mudada direta ~imerge, ablecmcata Trisresenknut Componha SidenagIca do Anato, 	li 4112 end cle até Ri 701;00,00. E Famanue Co 
ama de  orne  ou ira paia IntermeelliNny que-Daca. Da , oca Mofada, Publicavas: lado  em  dai e apeamento da 	 de Mala ala da Pauta, acena á ~abade 

cuultpbd° °u ms" 2°U Mécara ermem'irmaa and a  F• 
 tabade daDdla-Nuottas de Soada  e.' de  ardo cem o 5 2' 	 , e nada mais bade e ater deres  coe  ...d. 

111M11111  ale ~Ma rb sab
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no Reatar d° Nada dá ax.l•DoPeeikas DRS aba Distrito Industrial de Senta Ca, CEP .23.500-152, ~met Ia 	 620' E21 e E22 do mamo de Le laca e I 

amar ealmorave de Moa amua Ou cata POIS  egbar '' rencinaPSHF e' 07.005.3300001.10 • na JUCEILA. - Junta Ce. cante em 31/12/2011 e e callatt dos d1•10C11110>“ Sb. 

at ~Azia: (m) 	ePb- as; com as na Capar do Elsa de FM na Av. Joie MIE dri, 

ronda-es  • ADDTaa Ca*. MI Mal a•  Maça Dr rade  Pesa  ata ne, Cotia ~nide asa aram de labia da Fe. " 00°S;=EIcE".,,neene  , iecie  „e=  Gale. ceete„ Ode(  

andes leio e seguinte atribulac a) 5 per, ansatio de o- 

ura legal, até que esta rate o atx dg 20 do enfial mela b) 	 5,5,non ~arab is trate do cepa soda sica 
apeada acama ao palato de data alma De D• Orme abaras no uno de Presença diAmeraus. fenvoctio: 
Roto e 25 de lucro addo traia na leme da lei dm Soledades cespiec„„e  „ene de ete. „„„ „emacie, „i„,„ 

por eça. Maio ebbe laias ern que se adie o Dai da CID 	124, 5 4. de Lei ri 0.404,76, Ordem do dia: (e) lanada.  de •01.1" 
4) emalo lei e Meta que ha der e Assentille do abatas que dos edmatadera, mediante o exant dama e ama° dos 
dela e respeito. Art 29. A Cia. pedra. • abar "MA asar destampa enanolas Manam ao morda' finde em 31 de 
bancas 1fiedwiN oU'em met pedoenddade darto de ...ide 	deaenibm  de  2011., (e) Maratio abre destinta do reatade 
dlç mn CUMP11111•103.• feeeda• led1411°U 	Dader  'et DD' do exertab Ma em 31 de dezoito de 201I: (e) aba da a 
amo abam amam para e dattacke de Mandos Man . mana, da ed=„4„4, do ~ma (d) atraca e nane 
date lidemba. manto dana d° Calho de Aded• lie as Orna do  Mapa a atos da Cotada (e) COMO. 

~11  ° Mala os cata  aa  ada  " °Malas  aça do Elsa Sair da Capta. Documentes: (e) reta 
Gerais' Art. 34 0 moreia Mancebo andar com o ano ala ao  ~ene =bre ce neade, senis e es pien,„ leee  

defo, rido o que' dar. se  Inna°  ° bela°  ° dama" ~Ovos do merca findo de 356. dama. a 2211: (b) aio 
cem Mama da CD ml•Sx-,---4_ela  'aia AM 31.  A dosrlemenraçãestanceba-  parara em-241:14/12, na Valx--- 

CD e-ta em  °adila ea tas  Dal°. De a  • amm 	EtenembeiNedonl, Pb. BIS o Bis e Diártd Miei de IUTO de J••• 
10 ° ASSOMWIS Geral estabokeer o moio de lableile. lar o net et IDD e 104 (o) pitaste da administratio de COMPETIR 

Ltda., lamente assole:1e. Ibuldade e reate, pare Iodos a lina 
entoe Imaby, nos lermos da Dista Selar da adedade. ama I 
Pema Ata; M amover e asam por lodos adostuotto da 
~dado e pele Nadara, o Dislra Soa/ de Sogredade. que b-
icara e presente COMO ema e que deverá ser levada a registro pele 
braente juniarnerde com e patente Are para Ioda os Osso efea 
gerais. Mnda. lei amara por ~doa deo, 116P1011•1111011111•12 e 
sere nasealvat que a ~atuara Thyseentrepp Contenta Srta. 
abica de Ataco, atro qualttleada. será depotab dos aros e 
outros deroanentos da Sociedade; cern n capa da antagade- 
los em coramblade com e let Por 	os aelampasbu man 
ebeta Pmed° ea • caba batia e bata cata 
concedida durante e Duna uns as entres e em mala Sede 
acre dearardo que ao exila nada main arr redra de um 
Ooa oitos ou é Soledade Enarrarnento e Aura/mio da Ata: 7e5 
Meados os Inatos. Reastineo actues corra menifestapit lavrou. 
se 	presente ela que. MI. Irai aprovada e asada ar Mas os ad- 
astrastes. RIME 13,10412011. Joie Afonso de Silvai de Assis. 
Patente. Peão Henrique Gemas TeixeirbSecrettat ama,-
tape Cb. SIdergaglea do Manta pcx: Peto Henrique Comes 
Tata; tbart Sprelkarnplicadanto. Advogado Reapabab Mau 
cio Morda flerendatOMUPJ nc142.614,Tralamunher 1. Daalle 
id. elevai-OPE: 091043.397-08. 	12757242-05FM 2. Mala Hm 
lana Cata CPF: 62:2131147.30. RG: 054881S3-11.1FP. Jaca 
et:02291791 	281)15/201-Vatila 0.14 Serre-Secreta Gera 
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Ata dl Marablela Cila adieta e ExtraersOnlia, Realizado ern 
30104112, lavrada nos Termos de Al. 130, § 1., de tal n' 
4404176. Data • ivad: em 30 as da mis da ti de 21312. és 
1040 ares. na cede zoa situada no Pra de Braba, n• 501. 
bioco 1. ata 203: Odes de Mo de ameba Coado do Rb de Ja-
nda. CEP 222513.40. Composição ca mese Presidente: Dentel Hl 
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REI Um lugar tão maravilhoso não combina com 

discriminação. Abra os_ olhos para a diversidade sexual. 

Respeite lésbicas, gays, traves-tis, transesivais e bissexuais. 
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semaitla Gozo! Ordinea, manada nesta eme, és das horas, ledal• 
rente, em aenprienemO ao deposto na § O ta no IP do Estatuto 
Son nem condo, MOIO Pneldiete do referido erdo, o Ed. 

[antena CappeltIrd e, corno seu Mala% nein. a 
Sm babel Peses Gozada de Lancastra CanIzeilint  Em envida e 
lie sob if Residente 'do Sr. Ripo de Utente aoetInb os mem. 
broa do Conon de Adminhbedo decidam, na forme do alta II. 
nitre 1.1  do nano alzen, eleger para o carpo de Mien Presi-
dente da' non o Sr. flIJPPO DE LAPICASTRE CAPPIESSNI, 
broleirorossan, nontio, pena da MOduta de Hen/Pode n1 

" 09.I0.017-t espana pelo 	 087.154.367.65, nein- 
te e doirado de Avenide Afranio de Melo Franco ri' 20- 01t 001. 
Leblon - Rio do nen RJ,' com plenos ordenas de comentado 

cl• indene. e lodo o atando esmoendo no ido le do 
Estante &Mn (Á1ne30 Is - Corpete a Dliebrb, paz (doe) de 
eua menos on Enfune a) - reprooter • no6cdads ign e pai. 

—chremerdemenduteme.Fere-delerlmlushre-pendenentnenten--' 
Cai leder*. esiadua • monde. entidades banquem ou fomo 
tens, anedades de ennerda mista e concesdatens de serviços 
Venni b) acode ~lar da medo geral, verter, rainke-, cle-
51,5, recebe e dar quIMin - (c/presentes • soledade en todas 

- 
Lege Sul, para. onde de Serviço Técnicos apadallzados 
sor (Mon • Semens ~et de Citas- Mn, no Minado 
de nnilortzaçáo dos Contos de Obras e Sinos Relacimades 
Imantado do Transcarbo Core& Enludro de BRT (Bus adi 
Pane enes, • Barra de Trema • o Atropele do adello, Melo do 
Edital da Concenna Púbico n• 4812011, monda pela Monda 
Muno] de Obro - SMO. venda por estes empresas em orna 
dg ia) O ~Nene do Canon submeteu /. aprendo dos moco-
to a nein do Sr. José More Nato bt,c,s. s onde eng• 
al. no. 1.016.515 amena pelo PIOU, OPERA; rf. 04C1111.657-12. 
dominei° na Rue Evence da Corta ri'. 105. Me ando, ROU, 
Pau in ene da Devier oonclonal. O modelo do non ore eleite 
terá len em 0162/2012 e nino no dla 25 de mino da 7914. A 
nerroado global mensal dos dreier. da Sociedade terá de até 
RSIECO.E03,00 (yn indo de reais% estendo neste valor °arneses. 
dida e do Onor ora ene; VI - Eranneen Mede meg havendo 
pra talar, etp, Wein José Prurindo, secsattle. nal • presente 
Ma mim odes o enes de direlie. que Ide • •Prenda foi ninada 
por nes os mernio do Comete, de Adrrkdstreeki. RI, de -nen, 
03 de eb4 do 2012. MAURO RIBEIRO VIERAS FINO' PresHente 
de Mesa: WALMOR JOSE PRUGENCIO - Menne. noivada na 
Mn sob n/ 0002231770 es 20/04/2012. Vania G. IA. Sn - Sa-
onda Oen 

ert nenés 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A 
CNPJOF 	33.146.6M000160 - HIRE iIr. 3310109431-4 

ATA DE REUNIÃO DD CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. - Dalt 
botnledels011oolinderanen 12 de Mano de 2012. is MOO 
nem na sede da anden  Moda na Rua Engine da Cunha nr. 
1D5, Soa COCAM, ROL: II - IdosUlkano: O St lacro Rein 
'Nego Fiai. como Peasidente, • e Se MON Jose Ninado, ed. 
crelasterdo as bebelnw 	Conzar,10: Por cada nen na Pie- 
sidente da Conselho 'de 	 tedie os membros do Co- 
seno: IV - ama Todos o rnembro do Cenho de Minn. 
dos  corri excedo do Sr. Jon Reuno Crimea Vielre, que este no 
=Me; V - flenropen mon e r, snejpeem de won  e) Ade 
o orne da nada contrato! • dos demole décunions portninn, 
foi nenen • conzAuldo de um Condado entre o "Soledade. e • 
empresa THEMAG ENGENHA" E CERENCIALIENTO LIDA, im-
ota no CIEM eob o M. 00566.05010)01-01. com  sede na Rua Pedro 
Américo' n' 32, 22' 'nade. Rendem Má Nula - SE. PM a n-
ade dos se/0n cle"Nebendo dipMelee de erigenhed no se-
pai de .enes e estuda preldnares, 'nen Osends.Sintos em-
anes e gados codemeetan pane doando de aegundo len 
nal de dementa, encera Mn de emacio • demais ene oni-•  
plementere4 do Aeroporto Inlemadamil lancetes Naves - NTN: neet 
do Edital da connince Interne/nal SEDE/OPE M. 001/2011, 
moenda peia SECRETARIA DE ESTADO oe DESENVOLVIMENTO 
EltbrOMMO - REDEIRO, venda per estas empoai ele consercks 
	%bar dellbenedd e.ampiledip de Onde -5 froinulo•drf -Soclendirm 
Arome. doe Nado Uno ri 13711, Muro 1. 2', e C• °Mit 
Chácara MIM. Eia-Pado'- SP, para Avenida das apites Urnas n' 
13771. Bloco I, 2, 4', 5 en ando Onera Palie SO Polo • Si'. 
Folablorizade e determine e roendo da ledes es pomadas e 

forrennedes contábeis e legais para tante canela; c) O Pesideme 
de Conohis submeteu os presentes a pedido de enleie d dm-
tom Comerei Sm, Renata Daniel. Ornem dionzioda. Innen 
Ci n12_301.407 expedida pela SSOSP. o CARME nr. 257404.335-
70, com doida na Av. das Nades Unes tf. 13.771 - Blece L 
Anda; Cinera nen SIO Pauto - SP, apresentado ern 02/03/2012. O 
pondo de ronda ful ente, produzindo tal ato eleitos leen e es-
tanino a parle do 6ra 16034012: d) Más e regido de Ate de 
Reune do Conoto de Admire:dedo o Junta Cominni •ob o fif 
02290930. o Conoto de Adrelnetrado vernou que how* um ene 
main na digitado de &da de reatado de muno que coem ne 
dia 19 da parido da 2012 e elo no sn lg de lantim de 2011, e 
delibere nesta Po • Mins* da dam da reine em firn de que 
conste, para ledo as lelloa Pode, e dia 19 de Jaren) de 2012, com 
a ratificada das dama. depeelden VI - F. es 	H ri más 
havendo para Patas. eu, Enna Md Peando, ander". besta 
prende ida pare lodos os dello de &alto. que kg e Onda fel 
sonda pie lodos os niembros do Conon:, de Administro:5o. Fei 
de Janeiro, lide março de 2012. MAURO RIBEIRO VIEWS FILHO 
- President de Moera, WALIIOR JOSE PRUDENCIO, Seolárlo. Ar-
quivado na Jena cot o Ir D3002317S4S cm MOU2012 - Nen G. 
IA Serpa - Senna Geral 

e: sinos 

PAHAMERICANA SA. INDÚSTRIAS 0111MICAS 
CNNIPPM et 50.1422.13:00emii MIRE 1ff 33-101:01t73.5 

ATA DA REuneo DO CONSELHO DE ADONISTRAÇÃO REALIZA-
DA EM 27 DE ABRIL DE 2212 Aos Mela e sele de, domes de dl 
do tino de dali mil e na, lo doze hena, na enredo adinstrallei 
da ndedade, berritzedo ne Avenida Presidente Ando Cala 007' 
1? andor- Caem -Rio de Janela, - RJ. reunam-se 90 512. FILO. 
PO DE LAIMASTIZE CAPPEIUM, ISABEL PENES ENSEBADA DE 
LANCASTRE CAPPEIJJNI, • SERMO COSULICH, dein e mons. 

s operardes comercels e bancado, de gualdo mino and,  
de uno notennente pente o Bano Cern do Brod Demo do 
Brasil S.A, e atm Monne Federei o quaisquer colm inseuedo 
Ondulo privadas, podando asnas gunquar seno" que ONI," 
a compenn, tela sumo canto; chewn. nane. donos. rasas 
~Otto nulo de cena bancário e ca/aos nes de ano. 
~Imantar contra bando • ~em IMPO cl) - ~NOM ele 
comedi sociedade. metenores "edlmada" e "adogerin estes ni-
nes cern modelo por preze determinado • sem podem nen-
ens: a) - edens. lacre gravar ou nen bem nen e bedel. 
PARÁGRAFO UNIDO - De ato pontoe ente Mn Bonn ar 
~Mos 	queloom dee Dadores de Sociedade, eone tenra 
em mento de 2 (doto) ente si, ou abade por Len Maior em mino 
cem um Procurador espedelonte consendmna ateia por 2 (dois) 
Ponderes, devendo o nonos Instrumentos de mann° com 
no os Odeias de que os nonos Icem tronos e o prazo de 
atra 	Reeleger pera mon oro d.e dreier Anon e 
Sr. JOÃO LUIS PERE/ CFUESADA DE LANCASIRE, ponuots, cer 
Rade edmInEseador, podada de Cédula de Identidade de aninho 
rd WOMPSI-Z, ropena peio CGPVDIRE)UOPF. CRI' rir 509.711•737-
1S, residente e desninde nesta ClIado, em anda Nlemeyer, MS 

1E03 - Sei Conde, ozen e anuldes do dedo da Med 
Nstnno non Reeleger para o cargo de Diretor Industrial, e 
Sr. JORGE•LINZ CRUZ MONTEIRO, bradem, separado Itencienen-
le, nimba Indenal, pena de Ona de identidade rd 01211.923, 
monda pele CR0.31  Roíd, CPP 723615.037.68, resIden e 
donilcarde nesta Cidedm na Rue nhael Faraday, 125 - Geod. Vi-
dres - ded • JanepaguI, com es alreoldes de dedo de pren-
do e mantendo dó, stabeleetnento fane de anon Renas 
Para o zadge de Mear Cendal, o Se JOÃO CÉSAR SCHWARZ 
DE FREITAS. braddro, ando, engenhen nmem. pelador da cé- 
vla de Indigne ef 01311679, expedida pele CRO - 41  Repilo • 

ConpleosleaR insulto no CPF ceb o n. 032.101635.31. reNdeN• e 
diniellede ria Rua Ilentá, 145 - dom 1 -epla  403 - Toquem - li- 
alopagra*. Rb de non - FU, cern ee entrefin do nen das 
reines samendae do vendas e inanfing. O menden de Iodas os 

kenates terminará Nen e ~Idéia Geral Ordene • reaton 
em 2013, as quali; modesta, permanecera no orno de mui Can 
gce até • Inneduro da alia eventual, entridos. segundo o dl,- 

- peildno § 4' do artlgo.15D da Lel ne 5.404. da 15.12.75. A opo-
nente anual dont dos membro de Dliona fol rode na Man 
biela Geral debela; ~sente Menelerteda, em moeda badale 
no valor 'do RS 1200.000,03 (uni MIAR e &vats ai reais). Aias 
AdinWstredonn que nen o mandai> errada, o Cave.; Px 
imanbeldede, represento vetos de buam e agradennenbs pelos ama 
de sonos notadoa á mien. E maia nada mais homem a 
seer coram eneen-ades os rabeavas da Reedito. Oda 'ala ida e tele-
nade, é assIneda peles nino Hlo de-Janeiro. 27 de abre de 
2012. (n) FlUPPO DE LMJCASTRE CAPPEUNI, ISABEL FEROZ 

UESAD.I_DE.LANCASIEE_CAP.P13-11NLeLSERGIO_COSUIldt: 
' remorde é ceda Ri da ela Lona na Ore previr Prealelanla - 

ço de non. Cena& JUCERJA e. 7124915 em 10/092012. 
Wide G. M. Serra.- Senna Gen " 

ida Ione* • 
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4.621.452 
438,293 

3053.159 
A.905.282 
14.599 	274 
19.635.064 

4.621.452 
195.570 

.2412,82.3 
amai 

Aça erras de lucros  
Reserva de 	Reserva para Lucros10.4Na) 

Capital mal Reserva legal Invesdreentos aumento de capital 	numa* 	Total 
.Tpffl grz 	 1./15.9”, 	  

- 	(4.715.652) 	144j441.62) 
3.602207 3.6013.207 

75.03% 26 155.415 103.03) 

ELEMONKAMENTE DESCE 
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PUBUCAÇOES A PEDIDO 

	 timbekeri> 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MO oro. . 120 

TERCernifra, 17 PE ~DOE TM 

ATAS, CERITDÕ 
DEMONSTRAÇO  

Associações, Socfffladcs e Firmas 

i.CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 
CNPJ/14F n 33.146048/0001.20 

NME tf 3330006631-4 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 1 • Data, 
Hora e local da Reunido do Cana 24 de rnalo do 2012. és 
10,30.13a. na  sede da Sociedade, situada na Rua Elididos da Co-
doa n• 106, Sio Criava Rio de Janeke • RJ: • Mesa Diretora: O 
Sr. Mamo Rboire Vagas Fia. orna Presidente, e o Sr. ara José 
Palato, saleta/lendo os abala; 111 • Convoca*: Por cana dt 
agida pelo Preddente do Cometo de Administração a todas os mem-
bros  do Comediu: N • arma • Mas os membros do Cometa de 
Ntriastraça V • Dama*. Tomadas liem Diverdnda de ~os: 
e) O presidente do Canse% submeteu aos presentes o pedido de 
Imbele do Dileta Técnico. o Sr. avia de Senado Ferraz Jardim 

Jaytõ bradelro, casado, rrivulao dvi. C.I. e 2.187.709 expedita 
pelo IFP-FL.1. e CPF/MF rd 309.195.66744. cem domicilio na Rua 
Fanem Teles n• 40, Slo aistóvio, Rio de Janeiro. RI. apresentado 
em 109582012. CI pedido de terrena 5 azello, ~luzindo MI alo 
eteitcd legais e mal/tidos. a partir do da 31675/2012e b) Na o 
mame da mate coninetue/ e dos demais do-rew tos pe./rebentes. til 
*prevede a eenstiltride de um Consórcio entre e Sociedade, e a mo 
pena ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LIDA, Insana no 
CNPJ sob o ne 11.380.69810001-34. com  sede na Rua )(avies Mar-
quer n' 04. Adro Cidade do Rede. Estado de Pernambuco. pesa" 
mau* dos serviços de supervisa. coadenaça, rescadzaçáo e 
cama terodtgico das obres de 16 cansa e do Conjunto Habita-
dona/ do Casa* do Barbela- Catana Medem. localizados em 
Rede. estado de Pernambuco, cibato do Editai da Concorrência 
001Br2011, promovida pela Empresa de Urbanizado do Reda • URB 
RECIFE, vencida pai estes empenas em consórcio VI • Encenamen-
m: Nada ~h hereemdo para Var. eu. Mata José %demi°, se. 
adido. Meei • presente ela pare ledos os Melros de dedo. que ide 
e aprovada Mi assinada por Iodos os member:e do Condes de Adr 
minielnefri Rio de Melro, 24 de maio de 2012. MAURO RIBEIRO 
MEGAIs,..FILla • Preladia de Mesa: WALMCM JOSÉ PRUDENCIO 
- Secretarie. MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO: 
MAURO FULEIRO VEGAS; WALMOR JOSÉ PRUDENCIO; MAURO 

JOSÉ 
FRANCISCO GOUVEA VIEIRA: MARCELO SILVA NETO. Arquivada 
na Juceria eob 00032348827 em 03107/2012. Vaible G. M. Sena • 
Secemárla Gral. 
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Ala da Assembl./ La Geral Extraordinárias meada ein 11.06.12, la-
vrada na toma da suado. Data, Hora • local: Em 11.06.12, às 16 
h, na sede da CIIA na R. Beatriz Lerma° Lucas 121. parte. Cidade 
Nom. Rio de Janeiro. RI Presenças: Adonisas representando • lo-
talidade do capital socai. Convocaça: °apensada na forma do erL 
124 9 4' da Lei 6.404/26, Mesa Diretora: Preside:et Ana Ferme 
crAmoed Neto. Secretido: Crardel Pardo. Ordem do .01a: Aprovar 
momento do capital sedal da CampanNa no valor de RI 
20.150725,53 com a ~silo de 38 ades preladas, nominativas. 
sem vala anal ao peço de entalo de R$530.492.77722311400 
Por aça, atuado conlorme disposto no art.070, 5  1., II de lel 
5.404(76, na data base de 30.05,12.1. APIIMI a dieta* do sopor 
do cri. 5' do ESPIO» SocriM da Comprenba einUazia va delaberado 
anima: 11. Aprovar a oansaamilo do Estatua goad de Carripana 
ue constitui arreto preseede ela. Deliberações: Tomadas peia una-

ambade de velos dos acatas presentes: 1. Aprovado o aumento 
do capa] social da Companhla no Valo de R5 20.158.72543 cem a 
aúna de 36 odes ordinárias. nominativas. sem valor nominal, ao 
mem do erriedo de R.3538492,7772239480 pe. ação. alarido coor 
bnne disparo no tal 170 § 	Incho II da Lei 6.40076, na data 
base de 30.05.12. lolaTnente aubscrkas, neste ato, • serem Integre. 
Iludas no ia 16.06.2012, em moeda corrente do pais. pela abria 
Sul América S.A. COM.1 rd 29.9713.814/8001-87, passando o capa 
social da Campana' da RS1.060.1:00.000.00 para RS1.020.155.77.5.53 
alado em 1.579 ações ortgatas nominal/vez. sem vela nominal 

Aprovado o Boldni da Sascrkto. nabo por forço do mmenb 
do capital sodas aprova no Item 1 acima. que casal o anezo I 
desta ata. 1.2. Consignada e cessa do dreilo de preferencia do ~o 
Mela Palre! Adente Cauda de Larrageb Lumes, no ~o de az 
Mel /mima deliberado. 8 Sul Amaka S.A., nu arma do disposto no § 
G. do art 171 da Lei 6.40407e. II. Aprovada a 'Orado do anui do 
rt 5. do Estatuto Soal da CompenNa. em Ima do emana do ca. 

pial sedai 'prende no Item 1 desta Assembler., que passa • vigorar 
atm a seguinte rede*: Artigo 51. O cope& de Comum* á de 
R51.020.155.725.53 (um MIJA sinte ~et cento e Unguente • os 
lo ml. setecentos • vinte e cinco reais e etnquenla • tr(s ceniavos). 
dieldo em 38 (trinta e oito aça) orabfas norednatnes. sem sabe 
nominal. III. Aprende a mucama do EttalutO Socal da Cama-
Ma que cana o antro II desta Ma. Documentos anexos: Baba/ 
de Suba* e Estatuto Social consolidado. Encerramento: Nada 

maio havendo a Mac ES encerrada a retalio. banano a *sena 
ata ro lia pado. na  Mina cle sornado. nos tenras da g l do arL 
130 da Lel 6.404/76. Que sal nereida pela Mesa e peba adonisas. 
RJ. 11.06.12. Asa.: Artbui Forme d'AMOed Neto. Presidente da Av 
"emala. Daniel Pareto, Soada da Assembleia. MOMIlas: 
Maca S.A por seta Breias Arar Fava darnoed Neto e Lana 
Per* dos Sana: e Pack de Lampa locas. JUCERJA n' 
2351922 em 090212. Veada 0A1. Serra. sevara Geral 

13430141 
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A - 

EMBRATEL 
CNAINF N. 33.530.46130001-29 - MRE 512551013401 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Data, 
horário e Local: 9 de julho de 2012. 81 11d)0 hora. na Sede Social 
da Gadanha. ela na Capital do atado do a de Janeira, na Ave. 
rkle Presidente *Nas. 1012. Centre. Convocaçào • Presença: Os 
membad do Consta de MminIstração lora amamente comas,  
dos, lendo padldpado da reuna cid membros do Comem de MI-
mirisiraMo ao Mal assinados. Ordem do Ola e Deliberação: 11 
Aparnklo para e constitulzio de Consórcio entre a Companhia, 
Hildebrendo do Breai, Serviços Tecnológicos LTDA. rIllambran• 
dol, Claro SÃ ECIare") e Anarkel SÃ rAmericadl, para nen- 

. n1 	. 	9 	P OC 	OH' 612 	E 
LIIPROULSAD e PREGÃO PRESENCIAL Ne 0102010, promovido 
pelo Governo do atado de Pernambueo. 1. Apto • amena* 
alua peia arada Emana da Canpantia. sola os detalhes da 
°Maça° envolvendo • presta* de servas taloa esmaltados 
de imana* operarbazale. gerendemenkt Mama° e ma-
nutensio de Lena !tabelo Integrada de telernáfica, pira e predoça 
de serra de telefonia Na e ave). açesool Internet, seMcin de 
vida modicrarnento e de Me* conferência, com amaça técnica 
integrada esmaltara para o Giram do Estado de Peariam e 
outros Podas, lanando • amada REDE PE-CONECTADO. lar 
rena lidada na ~Ondule Prega* Presenciai rd 01012010. atra. 
vis da comeltalo de Consórcio ente a Companhia. Kidebando. 
C* e Amerkel. e lerdo em Meca que a proposta ~edil aprm 
'enloda fol declarada vencedora do nsfeddo Prega. os Sns. Come-
Naos aproaram, por unentrnidade, e celebrado do termo de ~o 
~do do Consórcio 'Consórcio 21 PECONECTADO" esse. Com-
partia. ladeando. Na e Arnerkel autorizando os Oketorel da 
Compartie a adotar qualsener ~Mas ove te iram necessalas 
pai o MI ~pimento de presente dstStmagSo. Encerramento de 
Reunido. Nada moa havendo a tratar. lei encarai • rema, d 
qual id lanada • presezve ata. que Ida e aprovada. é assinada peles 
membros do Çcanegn de Matinado parlaenles e pelo Secre• 
aio, passando a constar do livro pado. Rio de Janete. 9 de alho 
de 2012. Asai...tuna: Carlos Henrique Moreira • Preshlentk José 
Formoso Manha • Vice•Prastdante: Dillo Sergio Penedo: Joal 
tom; Mano de °Muna • Bmgança: Antonio Oscar de Carvalho 
Petersen Cilho • Membro • Secretário  Geral. Cana que • pia. 
sente é rala fiel de ata lavrada a tiro parlo. Antonio Oscar de 
Cenho Pane° Filio - Sacreterio Geral. JUNTA COMERCIAL DO 
ESTACO 00 RIO DE 1411EIRO, Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES S.A...EMBRATEl_ Certifico o deferimento ern 
11/07/2012 e o aba sob o nilmero 00032353425 e data de 
1007/2012. Valéria G. M. Seno • Secreta:ta Geral 	M: 130011 

ANCEIRAS 

JAGUANUM PARTICIPAÇÕES S/A 
Companhia Fechada 

CHRI 10.347.569/000101 

BALANÇOS PATRIMONIAIS Em 31 de dezembto - Em reals 
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usça 	4.164 

PO* acuar:te 

avestImentos 	 19 613 561 	8)177.357  

• 

Total do ela 	 19030.054  8.401,521 

Saldo em 31 de dezembro d• 2009 
Aumento de capital 
luao lauta do axardclo 

Destinta° do Resultado: 
Dividendos *postos 
Reserva /coal 	 • 100110 

Saldo em 31 de dezembro de 2010 	.11.621•45/ 	05.510 
Lucro do ~Tokio 	 e 
Destinaras da Resultado: 
°Mana paços 
Dividendas. prOpOSIOS 
~erva legal 
Rasava da Investimentos 
Reserva para aumento de captai 

Saldo em 31 de dezembro de 2011 

riarAs EXPLICATIVOS AS DEMONSTRAÇÕES MANCORAS 
£m31 de dezena-oda 7011 e 2010 -Ern resis 

1. Contesto epentdonal. A Caparia lo constada em 05 de *ema 
de 20050,11 e draina* saii do ananás Penicambes S.A Em 28 
do mamem de 2008. e empnna Rafai a SM ralo socal Pesa inuma 
Pankaas SA, lera a park desta data. o (Moto soai de piradas 
em oulsis ivadades da ou comeras. manais ou estremarami corno 
ata, abata ou cata. 2 Apresentar* das amansem/a finan-
ceiras e principais pnitas contada 2.1 • Base da apresenta*: As 
demasiada lanaras brem abondas com base nas práticas costa' 
beis alotam no Oral, que haern cs aerizes contábeis canadas da 
lasleMa cocada haat aia os apodia da Lei n°11.638107, 
cai, as remoam natações Introduzidas pela Ld n. 11.941/09. bani 
caro os pronalemeas est (CPC) em siga mel 31/12/2011. 
22.Resurno das 0H/ideais paias coabels. a Apaça do resultado: 
O Arafat das operações á aprodo em cenlinnidada com o regime conte. 
ta da competérda.b. Cadet e equivalentes de caiu:inclua os soldos an 
cata crave= agedaplas Marcas com prazo alar a mana das 

2011. 	201.2 

o invesilmentimOs irmannios em socaria:100in Intbereb significab. 
va sio alados pda aia de ~nada patdrrodalErn 31 de denta 
taro de 2011.0 ladramo em Soada tern • saiote ccenposider 

bionnaa Mira/ida 
	

Investidora 

~da 
ama 

em 31112/11 
ataco5a~ 
Legam Lida  

d. adros Adros • Passivos ~ardes e nio circulantes Os atai 
passam drcuatcs e nhe eimileMeS alo demonstrados peba rsbnts sadio' 

os azuláveis casam quando coleai dos corresponder/as ermo 
gas e ~aça anelas bcorridas ehi a data do bela* A segregmbo 
entre draanto e nie drataa A doado *Siderar Kb O pra a 12 mias 
a contada dau.basa das dementadas finna.m.3. atanado liado: 
tapa/seda,: Em 31 da dezembro de 2011 0 coraste Ponce")  PP",  

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS 
Em 31 de darnbro • Em reais 

DespeSosollemoloFFIs 
_SILL 

Senas CentlatadaS 1212051 (17.101) 
amos 12861 19321 
Equivalera patinecial 14 866204 3.634.797 ( 
Oulraa recebas (Msdaed oaNFIFTN° _a2281 _012621 

Lucro (Fa) Merecional jalggrn 3.008.4 j  
Reata financeiro gado 

P-75§1B 
198 	45 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
Em 31 de dezembro - Em reeis 

azes de amadas atividades arredonda 
Lua bato) da arab 

Ajustes de receitas *despesas ermo 
envolvendo eras 
Eatanda rebtazad 

Rapa (aumente) nos aos operacionais 
Titulo; e Ta...term 
Oitos oras 

	

__.2__1.01 	2010 

14854.455 3806217 

04ste2o4Lomen 
(31.750) (55390 

(III) 	(171 

	

52 	fiz 
(99) 

Aumento TreduMo1nes paias optavas 
Trama abar 

cabe liado gado (arolicado) nas maldades 
*mana 

Fluxos de 	dos aldeai de lininciamenba caba 

-02 -J2 

--Q120/ fl 
Rala retoknadas 
1314derdoS Mos 
Dividendos =Mica 3 750 DCO 

UI" liado Dado (albedo) nas atividades 
de firmalamentm 50000 

Aumento (reducio) decais. e equivalentes 
18240 (1)11) 

Caba e 	atm denta no ialo domada &MO 4 131 
Calme advalenies de caixa no fiado exercido 72259 4.019 

Iodas noa/alvas asamvalor nana b. Remunemeto dos acianistmçil  
MatuloaccIal eatatotece astratrtoklIP de vmdardeMe nitrira ~Mis do 
25%dolucroladodoemmidakaladenebrmadazeL202dalebd6.404/76. 
O lucro do arab bi abado do anulado Cie equirtienda pa 
Airada enata de receba/Iodam! de ma Mesta. canalbirog 8 
~dos marnos otaatórbs de R5 3322933, blaMpeposbas o mona' 
RS 1.744271 • Mulo de Sanas Orpliamentare; tende P3 272204 pa-
gos moa maca 

M: 1342512 

AllVO 

CIrcuarete 

Cabe o equivakmles desaire 

Segredos • recuperar 

Outros Man 

VpiL 	20 

	

22.259 	4.019 

	

544 	. 134 

 

--a 

  

PASSIVO 
Circulante 

MOMOS apegar 
Olsiclaiscbs Propala 

Não circularne 
Panes ~nada! 

PetrImtmlo liquido 
Capitai social 
Reserva legal 
Reservas de lastimenias 
Reserva paia aumento do Capilar 

Total do passivo e património líquido 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PO PAU:talada LIQUIDO. Em reais 

 

(3.427.796) (3.427.795) 
(110110) 	 

- 54117,023 
14854.455 14.854.4S5 

 

 

 

742.72- 
3.83.1159 

 

(272204) 1272204) 
15.000.0001 15.003.030) 

(742.723) 
2.883.150) 

M 956.3691 	 

   

4 951.31312 
956.369 

   

   

4,571,412 	995.203 

 

- 14 599 274 

Património 
abo 

da aias Paa• 
ver 3t/12/11 Peça 

Saldo do 
avarnonlo 
em 31/1V11 

19.613531 

Enteelench 
~nona 

em 2011 

14.13962131 

. . 	. 
damas enxada . 	. 

Lao (Prebizo) do arca .. 
Odores ern cleada no hal a idefeldo. 
OFF0 (a9*st10) por enata amparada no 

959 	181 
-61269 
--612 -11211 

Troas Mien • Meter Preddenle 
	

Antena Ceras Azeredo • Téc. CANCRO/RJ 022251/0-9 
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Av. Aloira 	
so, 139 - 

Loja C - fone3553-6021 Rg:130701124348 

AUTENI1C4R0 - Frente 

Rutenti 4 4* cópia reprográfica conforme o original a mim apr 

Valores 	
Rio d

$ 	

, 	1 de Milho de 2013. 
esentado, 	

fé. 4 

lotai .......... :R$ 5,56 	

SELOWISMERÇÃO 
CORREGEDOMAGERM.  

DAJUSTIÇA.W  Autentic ....... 	
4.10 213, 

Procióadosl .... :R$ 1.46 	
n 	1 

111111 111111111 



DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

OFICIAL Rs. 

mo Moa - te na 
I OUSO% DOE OUILMRDOE 2012 

ELFIRONICAVENTEDESCE 
230€ ~IMO DE 2133 

ESTAPARTEÉRMADA 

PARTE V " 
PUBUCAÇOESAPEUDOI 

ATAS, CERTIDÕES E 
DEMONSTRAÇOES FINANCEIRAS  

Associações, Sociedades e Firmas 
PACROSCOPIULI EV1114 EMPREENDIME(TDS 

INOMUÁRIOS LTDA_ 
CNP.", n• 00.827250/0001.12 

MIRE 33.207.272050 
ATA DE REUNMO EXtRAORDMMIJA DE SÓCIAS 1. Dato. Mon • 
Loca): Em 2.1421a012. à, 11:00 Imas ria iodada ~ed." 2. 
Comenaloto da Mane Predden% Dan Smule; Somar% 1Mber 
Robalo Plaza artler. 3. Gonvide•dloc Disprtcarb. ma MAM do 
24  da M. 1.072 data in 1040642 4. Presentes: Widas ~men 
Sonda • blaMed• do cupItrd mciat 5. Ordem de Mo Deliberar dobe 

~Mo de PM* de Scoleded9 t Debbaresem: 81.1. Per can-
skiensem que o rad% soei% le emess18 ao oblato C• eodgcledg. es 
dolaa aprr~em. por unardmiciade, e redução do Gaitai azdal. de R3 14.89.051.03 para RI 1284851.93. sendo • radmgo de RI 
1503.8010. 5.2. A recto% do eadd serd ciranda mediada e rn. 
MIAM° de capa, evo dInheld ia volor tobl de RI 2.000.091.03, pare 

Mela Em, Combvtora • incorporedare SA.13. No• tornou cre 
IS tf 10,40548, • rodubba da rapem as godedad• semento mel 
treinada medule e registro. na  JUCESP. do Indranerrto Podadas 
de Ilr Mataglo do Cometo Soda 8 sedado* que 6 dadeado 
Ias ondas rena data e que se da% apta o prazo dano das can-
tados da publoagno dmrta ala 7. Encerramente: Nada roda travando 

bater, rd encerrada e ~Md e Sai a prendd Ala, que fd Me, 
aPnmada e aulnada peies presentes e que eme Meada 
rem da Lei re 10.4892. SP, 250012012. Oan Sugai., • Pradaria: 
Walter Rabo% dna Jun" - Sedettio. 

et 1190114 

TRANSENERWA RENOVÁVEL SA - TER 
ENRIME 10.553.895/180445 MIRE 123,07280424 

EÇonsmhbl 
Ala da Reunlào Ordlnkb do Caitsedo da AdminiMadlo Rezara. 
da am 13 de Orninbro de 2011. • Data, Hera • Local: Em 13 d• 
dezerobtr de 2011,'M 1830 leito. st sede do maaratd.. 'ocra 

ar' ne Cidade do Rb de Janeiro, fado do Rie de Jane" na Ave. 
418 tOo RaRRin, 00. 0* 3158. CEM 20.020.100. IL Ouhrunrt Pre-
sentes Iodas oe "Mem do Camelia do AdmIrdit88. de Campa. 
nida. • ••ben (e) Sr. Podo romance Mees (artalenbt Co) 8. Moda 
Mann Cedinho (Cupim" (e) Sc Jalo Enodam Batom" e (d) 
S• :Marte Orlo de Senta. d. Correedaslcd Dinamite, e convoca. 
Mo, tendo.,, nitro o omparedmento da lobillada dos monte% do 
Cantem de AembIdado, mediu% agremio subsibble do Migo 
124, pedra% 44 da lei d. 5.404(76. 	Composigle da htnir 
Sr. Drama Ode d• Sentra lei fretando popa melo" doe pedantes 
onno proddente da Mben, que armou a Sr. Abra Volvad Cou. 
tinto para sec851349 V. Ordem do 13b: (a) detem sobre a div 
bloca* do 3* terno Nabo Manda do Contrato ás Abem. de 
Cridita. CAC, Phreda mi 00 de atuem de 2009, barri como doe 
dama ~medos ronda" (Cédulas de Crid)o Mondo a Pio. 
ando): %) 8810••• d. Odora da Corroendo (e) arron00  do 
~nono da amplat no valor d• PI 54000.00090 (dementa e quatro 
mildea de reuti) for meio da comado do valer ntertado pato st-
ene cernem* Instournentos de AdianIamergo para Futuro Aumento do 
Capta. - AFAC. ddebradm em 24 diz abei de 2011 • 27 de ~Mn 
de 2014 dai captil spdal InIegmerade. meada • enlato de 
04 1:1(0.80 Neneeto e metro mird5n) ações ~nada Selim, 
sem Mor modal no, ledes do N890 5' do Estatuto Sodal. peta 
Comparti% e terem nanai= acre ideies na "porde de suas per. 
ecipacacte e rocem efMndom SSEMEgo do Presdento a do 1/18 
Meandro. do Camilo de Mornidracto da Compund (e) %Nevar 

medido de obram% de Mandamento Judo ao Banco Nacional de 
D.cm...bobo Forrêmida a Social • 983E9 e (1) Cubra esnobo 
de idosa gani da ~ta. VL Itens de informagam (a) Ou-
Ma medo, da Itens gemi de OmpenNa VL thenndnib• 
aprovadas por unanimIdae• O Code" de Adrrellatratie, epól 
anállse e drcuado dos temas Fddles na Orlam do 8. nono so-
bre oa roguldes ~km (a) Pd asar. ~derma ProPmb  da Dov 
bala, nen% rui Pile re. 03812011, e c...Macia CM) do 3' Iniba 
medo da Retificarão e Rddcaolio eu Contrato de Aberbin da Crê. 
coa - etc. mstrodo em 09 de odubna de 2000 e "ledo em 15 de 
adar" da 2010 • em 15 de iteld de 2311, tenda moo objeta e 

promagaMo do vancloonto, pese", • rigantr dá o da 15 ai Junto 
de 2012 e e rrobraudo do ~o, que pane de RI 115900E0200 
(maio • Onde medes de renis) para RI 123808000,00 1ccdo • 
nitg • Ida "Mn c% reste), o (ai) dos Temos Addroa Obed., 
ta Cédulae da erten Bancados MSS (onda% aonde aunara 
de 289; 18 de mico db 2010; 15 de rodo de 2010, 26 de (Mo do 
2010 e 15 ao rodam" de 2010) condenando que e Companhia 
nào cobterai til a presente era o errodatmo da 1890 dal" Isitr 
vido ro Flano an tmgeeks: (bl Aorrear • neOISSo. Pra cznenlmen-
te de novo medeio que se Ioda rn dia 10 do dezembro de 2011, do 
Sr. AnanIa• Vidra d• Mama:. "Melro. casado, e/mentido, 6n41. 
portador da medra de idenderb do re. 2.6t7.321.2 °amolda peJo 
33P/SP. borallo no OPF(MF 'os o ir. 0130.1901505.W residente • 

SUMÁRIO 
Atas, Corldnes • Demonstres.= 

Adem, Editais e Termos 	 • 	 • 

Erlidedos 
 Ext-dvb da Doeurnant;  	 - 

Leilões abadia:881- 	  
Õtøte de 

dondoltdo na Cidade Co Rio de Jon," Estado do Rb de arai. 
Av. Pape. re 1.120, ima 18 Barra da Tgram. paia o dado de E4  res• ~dentes  • do 9c Caio de Silvdt. COM9 Mala" casa-
do *wenn," detida pgrladar de carteira de Idenfid8o de rd 
029493749, emecIde peio IFP/RJ. Imolo no OPFIMF teu o n• 
929.525.85-49, :esboce e demedlealo rre COnde do Rb de dando 
Edndo do Mo de Jane" Rua Humbolo de Orded, n•  520. Ad. 
201, para o migo de WS Tracdas Cria ~Imanto edis nOutsitos 
legais para os carola, 01 Wenn! ora redita datis sob a pe. 

cra le que nne retro Imodldoa par IS espedat du em nado 
de tandemaMo "ninai mi atida ror ea °adentrarem sob as Sidos 
dela. • pena coe Me, ainda Na lamperadamene. e acene • can 
ma atas; eu atoe %Men" do ildre888 Pda ou mama. 
COncussào, pecibb ou canta a eecaordi Sm. onnre e •Id•rn• foroddro nada" contra normas de datada da concenande, contra 
aa relações do ~urro, to obra, ou e mmird.d,  Da 0508•3 
dm moldam pemsoectrio em dou remam cargo dá o da 
15/12/2014; (c) Aplinar a Integrállable no veiar Mb da RS 
134.000.80,00 (amorda e brito neta mia) do radial axid, ~-
do "Ws* 54.08.000 (romddi e quatro ~Oca) ações onintrien 
nonandien, um ente =Mak redrando um tad da moltid sodb 
Inlegrabado, ne presente data. de RS 142.08.013200 (dento • fruo 
ter% e nove miede• • abadados ma 	equntalento a íon total 
da 149.500.08 (cerdo e orna e eme mffidae • Mamata mil) 
çae• cedIrdited nominalhas, som vabr nado% Iodas emllen • 

altealten pele COSO o valor oro mareando e lammlada 
doe acorres bole lobos ;Mn adth• cot conlermidede os. oro Ino 
numenba do Adlantandoto iran. Fukru Aurneoto de COM - AMO*, 
odebrobs ern 29 da abri da 2011 e ma 77 da autztro de 2011 (Dcv 
rumada 	mi Doo. 1). MInprboa, remedie e, ournaperniten- 
dez de Chsouneolo do Wpftd (TER. E 021(2011. TER E. 
027/2011, TF_R E. 0332011, TER. E. 0400011, TER. E 047(2011, 
TER. E. 059/2011, TER E 842011, TER E. 071(2815 e TER E 
074520)1). voludertamenh e dm ~In acorda das Partas de Ioda 
irrengdred e trabativel no nk• de RI 54.80.000.8 (sio e 
qtte)o 'medes de rtolo). tabdt. o, refet Inatrunacesa Minn 
mede ngeot em suo btaidade, estando oa achardes banslatonente 
dentes o Illoradin doa 98191°. MAC% ~rate me Se. noa • 
181 mando perna e ~Na. (c1) Tende em vida a aptencelo 
8 item c) eterna, eprinar a ncintura te Bobfla• de Skibeddg8 re-
ferente. a emIsMo Cm s..onoce (samena • qualte rM1115,4) 
(Dedumerrim amam e Doe. 0) gargrando e tardio:8o equivalente 
doe mdee sob • partdpadie de cede eclodia, e mal Gosma 
aoa rdencida •pules (eak ora cCOverOloa are OnPlIal sedel Wein-
Cedo, capa, Sistadde e ementa" chi e "mole da (o2) Tono em state ea erprcambes dos vens c) e cã) ectm., as e aso 
Oe capital 8 CornpanNa do RS 85.502003.00 (doeta e doa 71-
tons o &menta ml mais) pare Ri 140100•000,00 (derrio • mo 
radia e nove "Ode e minamos MI reab). minbarb • paddiondo 
old de coda Modos no caMal sedar Integraftz•dra de Companhie. 
ati a mos data, carro coque; (I) MOAS CENTRAI, ELÉTRI-
CAS SÃ. cem 40% (avarenta • mo por cento), o emelvelente • 
73304.000 randela e Mi milMes e frendo e quatro 	rmad 
eldrias nornineeno, min valor nomdd no rate" de RI 73.304E8,00 
(natenta e bh• %Moa e trozonios • quatro me reate), (1) J. niALU-
CELLI ENE188 S.A. com 2545, Rh qe e cheia • nreto par Carcel o 
irquiralente a 25.145.000 (lana • dto mbd•-• • 88 • mann% e 
Mo Mi) aptas ordriarlin nomkolhaa. sem Mn amiba no n% de 
RS 311.148 088 (trWa e dm ~nes e nota • quanna • do na 
na) e (SI) DELTA CONSTRUCOES SÃ. core 24514 (Ml• • dboa • 
melo). o consciente a 85.145.80 dl" • Nb mandes e cento e 
coerente e Mo MB adiei onOndriad ~rimavas. saro Ira% nordnal 
no valcd de RS 3414E08,00 Bride e 'ti "lanes • cena.. quis 
rente e do ml %and (d) Eleger. em dencilmento eo que delambe o 
5 ir, do 'digo 17, ao ~e Bocal da coaxasarro • • hoo 7.2  da Moega de Aderida; For ~Se. para que mamo Iara lua 
ele' • partir de 20 de dezembro da 2011..3 Sr Joie Frandiam Ba-
tendo" ~Pente do Consetno de Admtrástreção da Companhia e 

Sr. Jcisé de Mareai Doa Santa Pema. VlintrAnniddite de Coo-
adro de Adninntrapho da Corroendo (e) Md" olor conberMade 
cano inpdeb na Dedeira da Dirctorb do ENDES n• 1227/2011, sei 
Iodos oa ema torno, e cdo8,38 prbetradments no que da rema% 

Glinnvle Nona, Sebo I. • 4 Odustee ~ire Segunda da Mnuta 
do Contate da Fliondrrednio, dandida do Anexo II dl dada da. 
dito prolizeda pelo ter" • mono* da Mann.° de ~neta 
rio Mos de RS 150.000,CO3.00 (cento a detent e noza ~Ines • 
onecentos mg reet.) junto ao aspeceve baixo. lendo Osno ~Pede 

trispierneniaçso de emprdersborsta odeio de Gondrto de Contes 
do re 00521011 sob 
Aproam considerando e dgilteratilp enreda e em ~amado pre. 
Vollo Coda, no Item 7.4. allma Ti do Modo de Ackeldsz da Com. 
Embr., a codrataMo do Mandamento de Moo Onee Ort sabe de 
RI 150.2001100.00 (tade e amoeda inova rriblits e ~cantai rnt 
mis) Mn ee BNDES. Vb. Enderranonts Nada mala Remido • 
rabm Imem encerado, e, inebnbos man "No necedade° à lavra. 

lura da pomar% ata e qual Ne e sada. kel enteada peba mies-
Sena temem Rio R. ars ra riv ~estue de 2011. rc SIM 
aduram Sz. Moda COO de S. Presidas% da Mam Sr. Ahit 
Orar% Cordeio, Seondirlo da Mese; Conseddror (e) Sr. Pedro 
Forrodin Mdla (Suplede), (b) Sr. Moia OMS Gouthhe (Stiderrie), 
(c) Sr. JoM Fanado Beintccure e Cd) Sr. Orme Orlo de Soma. 
F0a de Jensto IS de desentoa de 2011. Declaro ble • preren% 
cada tel da da bonda ern der, pitolo. Aménda na JUGES" aob 

e' 227187 e date de 18/122011. Velérfa G. M. Sara - SocrefIrla 
Geral 

là Nanas 

REMIS* BRASIL EORGRAÇÃO ?WORM 58 
CNPJIME 12.055818001.50 

HIRE 33.1.00217211.1 

EXTRATO DA ATA DE" ASSENBLELA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
Reallseda ria do. 07 dg magro de 2012. ata 10 bort% na lede da 
Compenda, ria Ar. Rb enfoco, et 484' s Centro. raa Cidade e 
Sarado do Rb da Janda. illspounda e carrocedo grada per agi 
presente da lenidade do adsnin do Ciamparibi. Foram aprendas 
Mero e recleide da Mbp 8 ~do Sedei de Canpednia qua 
mond e vbrear cem a eeçutare redadla 'ARTIGO 21  • A Caspa. 
Ana tern por Atleta • pendo ridaral cena PrO1P4C00, esplorapte, 
desedePrimentp de More. Inchiselstrapie, comerctiezatee e apoda-
tão d• bens minereia, trem cana %MS% ern coem irodedadm, 
rd omIldlo da "mista cv Mela - quotMIa. Men, e ladroe° do 
enpul Artigo 10 do Estalub Sedd da Companhia que s. • 
sarar com e seguinte rodadhcc '121100 10e - O Condado de Ad-
mitia:no% sag costa por 05 membros afetava,rodante, no 
Pare ou Mo. "das pela Maddled G•rd por ela dmiltuiveb • 
qualeUer tempo, dom Sedo unificado de 1 erra, vendo um dolos 
~pondo mino Maddrids do Cambo d• AdmIrddrolo. E pont:-
5de e ~Moto doe mentem do Comede de AdMilSo." Reda-
%rodo da randeda, comtobs do Modo 1 a presente Ata. cla Etan-
aMota Si. Menne ~Manto temi" keit Se CSFOOF aob o n. 
4503.614.185•71 Eleger os segublea mentiam 	Compor o Ganso 
Se de 	rddraolo da Compand• erra cor 
ma eidos o AGOE reatada no Ora 27.04: 	Sim Marado de 
Ente Lima San" Insulto no CPFMF a 	1132122.937-71 e 
lleen Matam. Banda. nmdlo no CPFA4f4T ir 009.151.032.72 
Cemorldeide do Estatuto Sodal da 	 S.a Vmmt a pestSda ;ma dada, em radmilo 	 lo entrado na 
seda de CdorpertNe e a Siddlo 	 Rio .de Janeiro, 07 
de 'Web de 2012 Mesa: pugna 	 Lcipei(PresIdon. 
te). Rebote %Mo% Soutord (5 	 80MastunIN HS4 
dem Fundo de InnetImenb era 	 Oppertrity Privale 
Criby Geada de Recuara Lato 	adairida Fere" te, - 
pendo Cubwrilá Pinta. JUCER 
01.8282. ~da G. M. Sern 

FRANCISCO GOUVEA VIEIRA MARCELO SILVA NETO. Amuina 
os JUCERJA sob o if 0000219582 Mn 09110/2012 Velérie 0. te. ) 
Sera - Sevarla Geral 	 - e 

Ia 133533 

Geral. Anna I. Em 
. inserbo no CPUMP n' 

480.014.1esa2 epregentou mo g1ddo d nataso *0 0050 de mora. 

quer entro. %dere* que In° 	 . 
Ma de Consolo de 	 • dida, • quab. 

im man 

ENPJIMF n". 33.18646(000120 - NrRE tf. 3330006814 
r-CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGLA 

ATA DE REUNIÃO DO CONSEU10 DE ADMINISTRAÇÃO. O - 128. 
Inuat_e_lartaLsta_Reenlinsrandiad 31 d mode de 2012 ao 
MO harpa, na anda da Sociedade. dluada na Ma Euddee da Cu-
do rrt. 104 SM Edstdolo, Rb c% %Md - (Ur II • Mealr O 
ar. More Morna Mama Fina domo Pendente. • o Se VIdnor Jos% 
Podando. mentadnodo es trabalhes 111 • Cronocacbx Por carta d. 
eArlds peio Presidente do Centena de Adtonlensele a ledes o. meta. 
brca do Constailm N Duros Tafel di membros do Coando da 
Adridarrado; V - Onliterectedzateadaa-draMmoèrcla.8.3,88 
el O Francon do Condeno nana° aos "sedes o peeldo de 
888 da Direma Operes:errai Doi Ilebana cio Moraes Gorra 
Mondo; brenha, catada, emendara 811. Cl. n' 50311994 em 
pedde peta 5SPIPE a CPF/MF n' 020.217544-00. dorldlede 
Rue Exedin dg Camba d. 104 Slo Gladna, Me de Moto • 	9  C zr 
aprendido on 20 de modo da 2012. O peado de renalde 161‘..à...51 
acaso, produzindo tal ato afetas Md. • detalutd" 	. do• Pe 01 d• 	

Ala 
~ombro de 2012: h) 0 Consoem atoe pCa adite.  

Coentro de Centro Garnnda (COO). aam S da olo soere 
Moeu no da Dl de agasto 8.2012, ente o Socledulg e • Color: 
atat Seguro, de Gonne= e OlcRio SÃ.. ~Ur no ONPMIP k‘-'n 
29,059.481.0001437, com aedo na darode Santa n' 757, 11 erclac\tr....4.C.L)t 
Coeuelro Cozer, SOO Pd" - 5P el Foi aprove:13 o encerramento 
dia stMdadin de Mal da sociedade. abade na Rue da Ad.ndege. 02 
- 138, Soe Podo- SP, %sedai na CNPAME n' 33.145.648/003344. 
rol anntuna e deter:nadae tentleateo da Onda, e, prenclenclat • 
tonnardadd minden(e e lega!' para tanto delineio VI • Erserrammid 
as Nade tola Prevendo mia babo tu, Entrar Md Itruelbrickk sa-
entro, lidei e presente ata paa beca da eretos de dreilo, que Ma 
e epronde fol assinada per leda, os montem tka Cambo de M-
SS Mo de Janne, 31 de imato da 2012 ~RO RIBEIRO 
VOGAS FILHO President, o• m*n. vau.icaa aosÉ ai/toeira(' 
- Sentei. MEMBRO3,.12280550811EtE_A5MS 
...Aspo RIBEIRO V1E099, WAUAOR JOSE PRUDENCIO, %ADRO 
MEEIRO VOGAS 0)1110 

o 

11, 

INSTITUTO FAÇA ESPORTE E CULTURA 
CRPSIAM11.30113111/000410 

RELATÓRIO DA roirausrvorç 
is Spe.q5qa legal; ternos a ea-sfeylo do Nutmatedi 'bradam% de V.Sas.. o Bela 

BALANÇOS PATTIMIONIAIS EM 3itutzmot 31/12/2011 
AMO 
ATIVO CIRCULANTE 
Cabas Benom 	

31/12)52010 3;,„96„-,,,,,:à 
Tertal do Mo Circulada   86061A7 
ramo :do CIRCULANTE 	 - 
TOTAL CO AMO 	  64.96947 

	 -1 Tc4al de Pentneskiligulde A CO 
aduo Corda de  Almeida  'Contador. C , o j optitvom 	I TOTAL DO PASS(VO 

Senhores enodados: O 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 
Tdd do ~dr Oral", 
PASSIVO HAO OFICOANIE 
Narrem:too11mm 

íMemorM a Demonstra 

-Mela 
e4.i00 47  
64.1160,47 

	 - 
(r) REGER 	

_alm/aatr 
A DE DOAÇÕES 	 - 55 152, 

(A REMEM OPERACCHAL UOUIDA 	 - 65.1n.trz 

RA) RESULTADO FINANCEIRO 
(e) RESULTADO co dErtfcco 	

- 	(a2,07)(21 
020•53) 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

da Ilmunedda idtn,asa d•monstmen rebbrea ao mo de 20. 
DEMONSTRA e ES DOS RESULTADOS FeIDOS 

31/152010 E31/185011  

g-imr.  19 Oh IMO 



242 OFICIO O 
Av. Almira 	JOSE MARIO PINHEIRO FINTO 

139 - Loja C - Fone:3553-6021 NP:130701124348 Autentico 	 OTENTICAÇA0 -- Frente esentado, 	 âpia reprográfi a conforme o original a mim apr é. Valores  
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ICS EMPREENDIMENTOS, PARI% 
Orlar N• 04.330 

EXTRATO DE DEURGRAÇÃO 
2510/112. Os viloa de RÃS EMPR 
E SERVIÇOS LTDA.; rodedette 
w. 900 (pede). Cebo. Rb de J. 
Mede, na remido de rolos 
rd -I reetelvo em soerá  

RSI.E23.400P0 ped 

lermos do aedo ( lb mgr 1 
selai da Soltar' em 	31 .*; 

3.100 quer re3 Mor da Ri 
dure e uso tardamento de 
rad ler rearldeSe etcht 
ordem rnodbale • oder 
dedal., após o redrar 
de arares contar e ced 
leme previ& no Paltirab 
anime: Faina Peres San 

E SERVIÇOS LTDA. 
.CO 
3 APROVADA EM 

PITOS, PARTIaP~ 
Av. Graça Atenha 145, 
cleberenat par omina 

23/011412. em man de ce. 
O sola da Soledade, nos 
10.400/02, fru& o &rd 

passando o mero de 
mele o certertmento de 

de. Ern crerible • 
O montante de Ri5310.000.00 
roera Clquelse, ern méto 
MO& de proprIesade ds So-
ldo de DO dias rens canela% 

de refere rade, dr 
artigo 1.084 da LM 10.406/02. AS-
aCereltla da senão de ledos. 

8 ANO XXX1II - 	195 PARTE V 
QUARTA-FEIRA DE AGOSTO DE 2012 DIÁRIO itel  OFICIAL 

PUBUCAÇÕES A PEDIDO 

AG 

  

ir mar PO lati or. rem 

 

1976, ~forno rifada e demais ~dentara • araráo ri 
dna. a quiels lonas objeto de reviro lindsida doe irares Ire-
pendentes Ilebthe Troar Tohmadu Pritime Ndependentel kande 

Dimtard da cceeentte mondem' • tonar tecle. es  ~anda 
necenres paia Ortegarlo dos doarei& ora marrai ~and 
remar à Calrüzlo de Valores Modirbi á ISMATISOVESPA EA • 
&Én. de Vibres. Morderias e Putman ditpardillzarb no ao. 

duro eibintride de enropanhio Dienioarnmantiotr0 • n O non. 
~mento orcameakb da Companha também reatam ao etnntie 
fedo em 30 de red de 2012 (22t2). 6. Enata-mera dada dr 
tordo MS. O . Prealltnie deu pra ~rede e ardo. da 
Orl se Irra, * (lrente ata que. Ode. arada cantor lel apro-
vada e entoada peles Consethelnas presentes e pele Secreala. Can-
redra Sc Md& Augusto de redres Galre; Sr. Rberde de 
Orar Gelar: Sr. José banto Fernanda. "hof Sr. Mando JOsé 
de Calmo Colao: Sr. Leda/ de Pina Goteais Mo: Sr. Lide Carlos 
de Lemce Conortin e Sr. José tatz aquém %Sana Ilani Flo-
reei- Sentei/da 

ea nano 

Se 	 • CONEREmAT ENGENHARIA E TE-00211.00% 	"2".  
CNIW/ME 33.146.640/01101.20 _ 
r MIRE n.. 333650513314 

ATA DE REUNMO DO CONSELHO DE AOISESTRAÇÃO. o. Dato. 
Incave-InceLeaRembookLEcosesscr 01 Cl bebe de 2012. 1te 1,200 
trai na sede da Sociedade lambi na Rue Evade. da Cunhe rd. 
hW. Stio Cana" Riu de Janeiro • RJ, II • der Ilabri  O Se. 
Metem Raebo Vagas Falso. corre Presidente. • o Sr. Web° José 
Mudem% searebrIendo o, trilhei El - Garree~ Por c.a 
%ida pelo Preadapte do Conselho de Adninktreglo • todo, te mam-
am do Co'oflvi IV - array Taba es meatros do Cometa de 
Aamlnatte~ V DelbesagtirsIkunsdiLimmiliturpeatarktYnlosi 
e) Apita o entes di raras ccamtual e dto dem" documente par. 
lasesees. foi aponde a conaltaglo de um Coma% ente Sede-
dele e a enata. COREM • CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. 
Insulta no Calai sala o o°. 7210377110001.63, dom lede na Rua 
IMbilco. A ti.?' ander, eia 701, Centra. Ra de Jarra • Rh perti 
nocoplio de ser/km de Prolha Bit de Enda-nen, Sanha% da 
Bad• Haogralca do Rio asando. Lote I • amimados e Noa no-
n. cbbto da Corionancb Nedonol Cri • Ia D34/2011 ASS443P. 
1.I. proreaan pele Ccentaeras Estadual de Aguas e agre • GE-
ME. vencida por ar empreses em Orstreld b) o ~dente do 
Coelho submeteu • armee& das Palrai • difiro do Si. 
Eduardo Kern berro, rasado. anaileto. C.L of. 7229.984-3. 
pear pelo SSESP, COTAM el 041486.417 .70. doada% na Rue 
Sucias da Cuida rd ME Slin Crterdo. Rio de Jantas • RJ. rd 

mago de Direto °perdoa/. e da Se.' Dentre gabem Faro, 
braddre, anda entanto gola Cl. n• ~EME • Dl CIL. 
Celta 020.454.207-57 paus e cargo de 01~is de ~Jeem lb. 
mann. O reandelo dos drenes are entes Na halo nesta dont. 

	

01/060012. • terreno no dia 20 4. março de 2014. A nua' 	i•eie 
global mensal gin atrelam do Sociedade ma de até 
R11.203.000.120 (um Mino e duzentos ral real% mando rente rd 
sempreenede e dos diretores ore draw MI • Formarem& Nade 
meti havendo pra betar. eu. Vernise reá ~arab, secretária di 
mel • oriente et• peru Iodas co elegia de dreno, que ida e eixo. 
rala inana por siam os membros da Ertel& de Arar. 
brio. Mo de !anão. 01 de ardo de 7012. MAURO MOSIRO VIS' 
tias FILMO. ~ente cie Moi WN-MOR JOSÉ PRUDENCE - 
Secando. ~da ia ronda ira e n' 00:02357571 ern 
2110717012 • Vai& G. M. Sapa - Sean.% Geai 

- 
Ml  Irar 

LEADER.COMBR S.A. 
CcIPJ PC 11.746.375/0001.50 • MIRE 	33.2003001U 

ESCRITURA MICLARATÓRIA -TERMO DE RESOLUgAr FIRMA. 
DA PELA ÚNICA ACIONISTA LEADER PARTscrnAÇ ES S.A. EM 

DE JUNHO DE 2012 1 Elo. 23100/2012. Ia 1030 In. errado. 
mbar& na Odre • Ene% do Rb de kmeiro. mo Pra. de Beta 
tom te SO1. 6' ando Torre Pio de Arai 2 Conddemndo • cen-
dre de LeedersComalls SÃ. carro bridar Integre d• Lente Per. 
alongee SÃ., nos tenros do aipo 2E. W, da Lei (IME, oom 
brme apentemenbe no lano de %Iro de Ares de 22102n0156 
enoda e presente escame peba represerann In% da Ortire ara. 
rtate. 3• Fico derberede e irra uni a"quei "nina Tet 
emenda, a seguira meara: 3.1. Aprovar e reforme da Estatuto Sedai 
da Comperhb. net  lermov do Acraaid á deter. 4 - Nada evia 
&vendo a &Clivar. &num e ~hl Esfera Occlarakie 
no de Reedualcd, que 4 assinada peba repeneranies de %ice 
sana" anda Panei:~ S.A. RIR!, 20.0222012. Canoa que 

prensa é onda rei da Eacebra Dereradda banda no Mo prea 
Ido- Rodrigo carpas Doure,- (procurabrj, doei Marte Rode- 

(Drar). Arreda na Mar eob o re 00002349527 ri 
0410112012. Varia G IA Serem • Sacana Ocra 
ESTATUTO SOCIAL CAPITULO 1. DA DENOMMAÇÃO. SEDE. ES. 
TABELECIAIENTOS, CRIEM E IDURAClOt Alba 1', LEA. 
DER.Eatfilt SÁ, á urna soledade po eree qual. mir Po asa 
&lauto Social peta Lel 1.404 de t5 da desamam de 1076 nade. 
S.A.1 e petas danar deposictles legad que lhe ferem eptiolnis. Ar. 
Ope 24. A Compentra tem iode to Ao Tenor Rebele. n' 675. per 
C, rd. Rio de Jandee&J. CEP 21233E75. e pede O* e fechar 
frits. sucursais, agacha. deafralos ou nanico. an cluallue a-
cafelada do pra ou do Mira. por decter da Assembleia Cena. Ar. 
ligo St A Coronha tem por odeie I • Corna e verde de doa 
dgr de arde espécie • rocedêndes. destacar ao piaba em 
itera atlas de can* ananim nmeria. denominar ~dr' 
te. por melo da rede ~Miai de ~adores &terna.) ou. an-da. 
pd robe& blemedefing. Catálogo, ~ido. outros danais lou fal-
tam Mirto deptdets, atuando. Inchai& can • Importa* • ex. 
por-AVIO da: (e) MIM& em gral &dure botas e porneires3 (b) 

ras de anu.% e complemento. pese Iodas as Idades e roa. In- 
lustre Inperb. roupa de piara, banes. chatri, guarda canoa ten. 
galas e guerras& (a) arras de Negam main e bodas: MI lorde 
e empes de esmeris& (o) rem de cerra, moa • benne: (f) as• 
endros e &fotos da era: (D) algo, de ~fade domar& Ara 
dm rent arnicas, prmarras. adros e riktos de bato, • de co-
letada; (h) intimaram mustala e 'mentiras: (e breadas • ar-
tire recriam g) aladas, veicules sie ~atra • aderira 
rei de Man dist/rads, emaesablin e enleai escorra em gear D) 
alam de raleara e }uberai inanbe *Man. Óculos de se • de 
gelo,(I) portos de &per derriba e pedido@ taneaster, Irei 
are de perfurem, mentidos • de rabiar amem, (n) ferres, 

att • quisarnanbai litros • theirenbos. bem cem era. 
mentes de pequeno pala rio uso ~nem e passar (ol rocas e 
fres irareis • erlYclab e buir ornador& (p) reatada. (orneis 

~bre peritanat (q) Der Iminars de  actire es lar reges 
de redra • de nota% ~Ne embeincm: (4~1  • Gan; 
le) ardem de d.coreso de barrei de mobrkb em ger e ecm 
chamem; (I) alga do lartrat (u) raqueta aquirmers • ma-
lenta de Melarei toar e lortregnet p4 elmarder de 
Meratrce • propina da btorrnabe em gemi bem doma erembi 
aderir e ~Me de camonlocgo. indusive produtos • reinare 
de anatai de Web% roam • firai (a) beire sair • Peru d• 
bderem • (z) irra taNglors. alam Pr. Inas • acgos en gera 
Ira liras, bem carro outros produtos cornerdeltzadoe na verbo rtio 
eaperkados anterbernenta. 	Coros do &abutre. brabas e 
barreire Id - Pielore de serre de barre e oontillorfa 
gars co velo, boltrava pude. que Pana GO Manam For 
meia de rede nturcOri de computadores OnlinelL eu cone eanab de 
Iniorrata eras nana Inlaviaveo. voe( anka• Sou laxo ebentrcas, 
espelarente ta pene o ourado vendar IV • Prestaria de 
terços de litteretslação e congemina. Incluam de ccrtenandente 
bencárte. e dem& et/nades reedonadin com e adro erra es-
poleirnentt ei, proceasarnenta, panadas Peie bania" es, Sacc 
perlara. Orles, A Ceribient* poderá Polidor no Erni cl seI o-
sebo. doma Oda 12 adanble erro empaendlnenbas biclustra, 
merca& ou de sarças, bem orno da nsionake de ~bar 
&Ires que permitem deserdar 	abriam nana e rd* eciarn 
vedadas sem lei, Aipo O prazo de Onde do Cerrar é ar 
darminado. CAPITULO II • CAPITAL E AÇÕES: Artliao 6'. O non 

ir da Comprar á de 1154250.202.03 (goro raiei duraram 
e cinquenta rri, noviecenbe • orienta e dai retal didado em 
4.250.952 (mar mirei duzentas e ~orla ri, noveterta e Cri-
leda • dual era Orldtrbe. Iodas rarrinerlme e sem valor lvi- 
irtal bstarenie trole e blegranzedn em moeda corta neck• 
rid. Padreio primeiro. Cada are represei:Mn 02 capital anda 
Insblifeel em rebolo le Campala. Parágrafo segunde Cede 
Inc orare confere ee seu 0,/ar o dado • 1 Ombra net da 
ketnfres das Anernbieln Gerais da Crianda. CAPITULO 01 • 
ASSEMBLEIA GERAL: Migo 'A Attemdeb Geral se muna" 
collnertamente. dentro &e 04 (quatro) ~dr meia Miau co 
birro do enfado zonal e, essaarineraments, rampa pise os In. 

ma todas assim o calem Parágrafo paneiro. A, Miem,-
Nein Gema serie adoças com ininea de alara nabo 
sentare e mires do captei edil o es delberaptee una tomada 
pela marta de vetei dr adoida reser& salvo ir• de ovou *ar. 
rita impetrado peta 1.0 das SÃ. eu em Sr& de ~Mn mar 
vede ii* sede social da Compantit. Parágrafo segundo As Assam 
blelaa Ossela seno começadas no bei% de leehmele dar& • oh- 
ternas as dhookilas de nade de adonisai esquiado 	ele 
iodai do Compelia. inadorao termina o MUI econcepla de-
virá ser ~cide nos arre da again.° ~et a deverá beca. 

date. hem e locel &e Antentreli bens oro e, mirre da ordem 
do die. Indopendernmente da queimar ~Oda atei enredam% 
regam • Anemia% Gral a que cemponscerem tone ra adantn. 
Paripmfo queda. As Asar:talas Geras ale peadas Pa Pes- 
soa ascenda peba adonain peemmies, o 	ebbe 6imolado 
por quem estiver pinando a Anna* Gerai. Parágrafo %Ira. A 
Anemblea Gera ea podara denotar sobre assurdos da cedam do 
da, atetterts do rennave edita de corroxago, nantradas ita 
escales pterletra na lel daa RA. Pelando texto Oce Insanos e 
dellarnales de Mundana Gera será lavrada ate em iens ~ia 
assinale pelos membros da mem e petal adagia Oferies. qu 
poder ser levada na forma de surre das retos orrif&e. Da ale 
fltaraeka calaSes 02 cerfas subsegicet, pra os ire leria Artigo 
X Campeie é Assentis Gerai, iam das doma atiemban dna 
&Me ern tot 1. herr as dors dos Ureteres, exorar, &adi • 
votei o dernandriaree Mancara" II. dafflust sota á derroto 
do lucro rabo do exercido e • cbtribbaso de %Idades. Én der" 
ou desta% • quslaJer terno. as reterei do Ccomenda. e Ur 
ar e. "Irei W. esterroem a remunerar° eme manem V. 
(fumem e Esboça Soda de Compare: Vi nroir i mudara  na 
ceredertios des itres eller& ou • eiredo da aras de qual-
quem carde ou dane ou de quaisquer adote motrirlas orar 

ar ou perrntribrete em irei bom corno • obro ou armão de 
bane de aubscrloto. celebrada de instrumentos fanc•Inie anca" 
ordem do compro ou Mera de eulacdpio de eles: VII sanem 
sobra Irenslamaglo. Fasto, Inconannio, aceremeie de reei 41.  
sie ou qualquer Icon* de reorganizara tocaria da Compor& 
VIII, debele lebre • dereduclo. Neutra* e dreno. cernir de 
erro de Pirar" ~Aro a ~are ai CCM," 0. Ira" 
ir e arara da rolas %e %Alma" IX euterizsr • plata 

Tel ~He em %nes de ~dor. cartiorme deado no 
artigo 795 di lei das SÃ.: X. marrar  os reteres • tonfossar ia-
Orada e !comias resido de Mardi pedido de ~reale bacia ou 
*amiudai" W. aladar a recompra de indo de minto da memde 
ccenpentie: XII. minada o exercido dos calas do manais; XIII, 
drena sobre a 'arre de bens com que o &bilre conter& 
para e armação do apita accin XIV, canora e deerk Os andá 
lorn Independente de Compare% XV. aproar antaaple de em. 
~ir  bordo ou a restrito de geredb • oblgedr de ard 
roe. tIl ainda e perramerdo de rara que mede em um End. 
Sarnento ~do (com bre no (cano doa VI do infts ander ao 
evento ern questão) auperbr eo montante coirespondenta 1.5x (urna 
ver e meai o GEMA de Campana no Mama de ia. Ora am 
ia encenado na date da rena demonstrares financeiras que os. 
Mata datonlvels: XVI. adensar a Diretoria • %ma ou abar 
bem da ene pennarente, rimar Mus rei!.. refunda i &roa. 
enda eu onerar de imbue, Iam, ce bem da Companha eco,-

leres que reptar& per operado Solada ou conjunto da doer 
rebdonadta. per& de 12 (doze) Irra, rerrartica 

rol da supro • R310.000.903.90 (dez mires de reale); XVII. era 
beba a Denoda e celebrar embata que oanani a Carcela ar 
amo bua ou tecer. 12 (doze) mem"á mon% de F) ~atos 
de ~elemento, otnereado• am mial~ o case, o Rem XE sarna. 
Ol contratos de argua e (g) contrate que representem. Indhicial 
ou cumulativamente, da pendo de 12 (doa) meses. respansahlende 
Weriar e R310.000.000,021 (dez milhões de anã %%I. nanar a 
maneai° da roeras er delatara exonto P.e dos de Prado 
dere): XIX. delibero sobre queimar nené° da Caninha. al 
dae .m.mdmice de cuia crena da pelam. com  Pedes Medra 
das: XX dolibaror ~e o Peredp•Poo erre noir ~ir em eia 
~quer rockidedes, ctiosérdos ou outras lama eseacloPas: >Zn 
raivar a celebraria de cobaios frneberos na morldtd• &O lb 
sul; • XXII. ~betu obre aberra e bramar do Est. Pelam. 
to Paca Para efebos deste adro Soer EMITIA tipiica, 
bolo ao eno caba.% nadar, o Ovem Ifq~ %Sb pira Compa-
nhia, amolando ruas animadaa rm propalo do ala toda 
detido pela Compelia, ente, de amem conalsradas despene bar. 
cetras sauna Impam) de mire e contribuiria oral cobre e mote 
ide, depredintea e emanações CAPITULO rir . ADMINISTRA. 
ÇÃO: Artlpo AL A Companha ter* administrada por uma Inebria, 
bre lerá os poderes confinam or lel e de nardo com o freteniu 
Ettablo Social Parágrafo prega. AS &redres da Meto" se. 
oda britadas por medeia de, remara e combro de alas breadas 

estolas nes Mus prOpdoe de Convenha Parágrafo segunde. 
Os marres d Carde Ideado reze ror 30 (Molete &O sulina-
quentes às uns aspersas eleirei eutdleeu arria de ardo 
de pune lavrado nos Pares mantida peta Compor' ova era fr. 
efespemed• garanta do pena. %meneando alam 'se reeditas, 
impedimento" amares. ~belas o respeonblendes previam rie 
Obrara efilleard Migo 0'. A Ordier será OrPosta Per, no rd-
&mu 5 bina) Clanns, ande neconalamente um Dbebr Presi-
dente, elege, e detlituried a qualquer lempo ar Arraial Card 
On nanam olarias de 3 (Iés) ene" Penada e rneaso. Pl. 
agrafo único. Os inerrice da Obstar permaneceria tini atue ear. 
rd ale • pane de rnoecthos sucessores. Arre 10. A Dercla te. 

ides os poderes e allbutres que alelee prersina Estono So 
da lha ~derivem pesa • plias de lodoso, em maestrias á pra-
do orrefitent e ao lunclonemento redrai da Corande mirra 
das g% apótema, verter no adde r deste Cid" Sorti de na-
sala, ousa remetem alat00% de Algemaras Gera Paliado prl. 

melro, Compele a Oleatoda L ~entes' e Companha am.a • (e-
ter cumprir as decaias da Andel% Geias e espora o mamei% 
anual e pludarval dl Constata. se  houver: II, dobara o Matada 
nua de raridades. in dernnerbares fnencelras e i mama ths 
derme& do boro ruir: IV. Mirar sobre ~Mn case lhe Sarem 
mamada, pelo Maar Presidente; V. propor is Prornbled Gel • 
ibero ou fechamento dl Mas, oradas ou ~taba em &dor 
locehlade go rad ou do brabc d. alar ou *dag& cair S-
r* ou dembr emprega". e flecro, anla d• ~ardo Mural 
VII, trend?" inundar. dada" állf arde& Omar cempnarawen 
contra( clislong , teor aprovo% de recursos. rennudia m erram 
entateleddos pelo ano r doge Estala Soda VIII, aprovo, a can. 
banto da simprésairso bambo ou • peettero de ~Ias e otai 
gerei de lervers, ou Onda o perelemedo de rance, que ente 

Endlvidamnb Urbe ~alente ao mentanle cornmpondere 
te a até 1.5x Mina taro meia) o EDITO*, da Companhia: IX. nem 
cutias ntataWeat que he abra eanforkas oda Azumbre Geral. 
Parir" segundo. Cana% as Obeba Presidenhs I. lhas as sal. 
babaca andemenbres • eram exercidas peles Catares cern dm 
sigma% marna: II. cootdenr e sanar n atirada doe Ire-
ken: In, correr e Dna* az immEn da Diretora IV dirigir • cai-
ader rd negócios da Componha a V. ourov oure ti~too que 
be seres caleskan peta Assembleia Geral. Artigo II, A Oketerie 
rermántad sempre que convonda pelo Cena Preadena, que deve. 
cá presida os encenas manos. ~Do 11. A representalo irbia 
ou malva de Campanha em abo ou bre der soá reitor, em 
abjura. pa. 110 minam 2 (dois) releres, ou per ~kr em 
cerro com (ir) Mel& Panliparo primeiro. As trocuredies ou-
trora pela Cerniterb denfiv ter nandu pa 2 gani Dl. 
Man: Ni ••pecellear consamente podem arderam: lb con-
ter prazo de ~ede de. rea mblme. 1 (em) ena o (o) ardo o aula 
bbealmenta. Penaras segundo O orne de mande Marro da 
voam** • e retbro quanb co substarberento eec t• traem 
la roduracrrt red Juan pire rernentelle da Corara on r-
oma jorra cai edmInIttsallen. Arerê 13. SM expreranante 
dobe, zerdo ries e bordara exn rebato e Companhia oa elas 
de otaidueracbnIsta. Diretor, poeirada ou lunclordlo Ruo • mod. 
~no ern ~Pra rara e netacka ou operares olmnhas 
ma ~boa code% beleare nen" ema %donos ou ~a 
cotem 'murem em leva de %melros. siem orelha de responsa% 
Idade %I ou criam' a que rad eddie o arai ara quadri 
rprearrnerila ~erros peta Assembleia Geral, CAPITULO V - 
EXERCER) SOCIN, E BALANÇO -Artigo 14 O meado caiei ta 
rá longo de 1 hal no e tainha. to Olmo de rto nas de de-
ombro cad roo. Arre 15. Ao fim dl era ermida nen se-

rão debandai eu demonstrapke lbensens exigidas pela Lei das 
S.A e deras legalecoes nécbta. ene Reão eLereedeT Per  cee'" beta Independentes rogando. ria Lembro de Valor Moder& 
As denribera &encera aedo aprenntada. á Amena.% 

jurstamente can a porde do desterro do lora feudo do 
remida, armar& o lapatb em lel e no Nese& Estatua Pa-
agrafo ornara Por delirara de Amenerla Ger% e Campana:e 
Pred (0 baniu botemos gerida arder ou de Palres 
menor. • declarar diddendm ou )uro,  sare o apita piem% dire 
lucros ~code, ora ma %anca ei (0) der& dWdendos ou a-
ma nine cella prós* intermenflo" á conte d• baos ocurnobears 
as da remam de, lucros calastes na abra %baço anual Pará. 
gr I gond A Compelia pode% Cisnie res sebe e rira Edz 
adio. Parágrafo terrina Sobe e luer Web arfado. sedo der 
bodas as quere, &latentes ás segares ~nen, obste 
~se as amaie meMp5ea kg* 	 Mben por Ca'a) 
mue • errai* da remem içeI até que se rama o dm11. pa- 
visba uni Lat 11125% (Mio e asco per asso), ser deldtulde dado 
&Men& ~ralo. nos Irar do arl. 202 da LI des SÃ.; e 1.1) o 
saldo de Acro, te houver, led a deetrenA0 que lhe lor dado arda 
Assembleia Geral ~conte prema rebate no cern Onte AMA. 
RDndin et ananim ilagn aaicarda. CAPITULO VI - DISSO. 
LUÇÃO E LIQUIDAÇÃO • Aflige 16. A Conspeole se dasdnirá e 
varal em kaidalo nai cases partos em lei, campardo 
~ele Canil estabelecera modo de klidnlio e dopa o Equidade 
ou. ruldenles, barro rd poder • remummao. CAPITDW 
VI - CONMeL110 FISCAL • Adro 17, A Can:serre lerá um Co,' 
erro Metal que sd funclnõ ime ruescides toct•Is em csa lar h.- 
Sedo. • pxlIdo dos achretn, na lonas da Ie. rido 111. O Co,. 
&lho Fr/ quero Istatarra tel cOmposie de 3 (rn) ruir& 
defina • cleslilatvais a quatro tripo Pele Attorde Gerei, re 
Mel tad i reinunedro, otedeldo o rninun Inger Arra 11. Oz 
membros do Canto final arfo pesam Padas. ~idas da 
raia, &adro no Pila que abadiai os rotirdlus e Anpernentes 
orna% em kl e terão e oampetencla nele ~boda Mago 20. 
Doando instalado, o Canelo Fatal se munia roa temem da lei. 
Sempre coe manado e amena aci meros baneraramente. as de- 
rrennablibbe eitendrar. Parágrafo primeiro. Pd dattmer3„. 
Canele, na( arfo lanadas pela mdada de votes dez ser rnena 
broa Parágrafo segundo. Tree e. dalberaçOes do Conselho Faca 
cendreo de das ~dr no ~eram livro de Alas • Feneceres do 
Camela Fiscal a onshatbs paca oneasekos presentes CAPITULO 
IX - DISPOSIÇÕES GnRAIS Artigo 21. Os cana mana asa 5{)  E e  
Esgano Sedai serio nackbaz paz Amimada Geral, a dr ee epatcj 
cerdo as duipotiona legai ama." novriatmem• dana:06 

e de lesnalso encarei Arta. 22, A Commlat ene 
e r 	

•datinAr l at 	 - ires reentres  do 	Fanal brado Instruir. ober se 
~a Md qu que digna ou Ormabla duo 034" arra& 

sebe  eia, Por "se mairgem. Perante e Cantem FGV do Coal' 
d00% e Arbaragem Nanem FG1d), de som% com o a% regulai' 
mele em sego rb data do perde de anaropio ca aniagem (fie 
gulamentel. Parágrafo primeiro. A nana proferido pelo bana 
ateei oda ooreaderada enal • digna" e &atará má pastes, teus 
suvinsems o imarint rios, fine emundem expressariand a &Ober 
russa, sempre que barbrin posava Sem orlar.% do medidas 
alvela noa lenm. do Regalsonerno da Fel/, as ares referidas no 
capta dedo algo te regenere o dkelb de recorre a. Pato Judi-
ado caril o d*Ilat entoam de: O) nanam e bank* da e. 
nego" kl oba,  medra terna, pare  Caere ca ~Miada de 
cintai ou de curta preraralino prevlanasola a Matava.% do irba 
mal edattnil sem que iro 0.01 interpretado corno Uma torra á eti 
bindem: e 00) enoutm e sentença Raabe Pelo Ida" rã"' 
Ouelquer metida traernentas la rokilade ao Pada Monas de-
vel ser narrada aern derme • Criara FGV ou ai Stand mie* 
tentame o teso, • o Irbsaal salta paded frei oencedem Imite 
ou maga medida de urplrob. Para enn tina. Oca estabanado o 
loro central da Mar da Rb de Janeira como ampara an que 
lelo knprou• em ravande de atara oito que ceie competente rad 
trenos da lel Perágrafo segundo. A sede da flanam na na cl. 
da% do Rb de Janeiro. Estado do Rb de Jannis Brasa a a ar-
tingem nel dondutd. 1.10 ror Pruria, ardo vedado aos b-
ride Mgr por mainde. Artao 21. 01. egordsta. •, no km anis. 
avel. a Ccomenha member% os Munes • redres dce raros 
de etnias equrados em ce% do Gorroveit É expressamente 
vedado ar Integrantes da mese Ombra da Assentia Geral acatar 
decatalo de rolo do manar adonlea alp!natera de em% de 
eclontscas ~mente aparado na sede roda que for prefere ein 
degredado com o que ir Ode eitelied• no refere rodo, surdo 
learm expressamente vedado á Campeaie acuam e mondes . 
%mitra% de masa alou 1 amen% dou A cenho de direito da 
prearlencb à embalçam de astais elou te cana velais mitilaba 
que elo respeitar 'qssOo que rd& perna • nitro ern acordo ria 
aclanktn. 

Iti 135055 

DELTA CONSTRUÇÕES S.A 
CMPUMF 1 10.71113.921/0001.57 MIRE 333.10101107.2 

AI. da Assembleia Geral Ettrandlinra Regrar ens 28 da Ambo 
d• 2017- ilelisaterárlAAJAcr Mn 20 dita de mée de bribe de 	2 O 2012. ás 1003 &res, na iro sedai da Oen Cenguções SA. 
ECompernbal, na Cidade do Rás de Jorn. Estado do Rb de h-
nac. na Marta Rb Ruam rd 156 • gripo 401. Cenlia, CEP 
20040.003 eisxne~: Derreter • ~crio ~Ore O III.' 
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lemsdats em ações ordinárles. a Companhia passe* e ler 
451.00.579.045 lossimeenies e driquenta • Um babem. ~nen 
e aterem e sias manans, atendem e utente e na* nA Oldocata 
e quarenta e elno° aças ordiarbs receneriblvos do deu carGal 
or% Adicionalmente, cie Conselheiros de-Redita e eprovemm, per 

urtanIreldada • leoposb de gensamento de odes em Pre17810 pari-
dia ter deOnlds. O °delito de operei:2o de gnoomerto de  edee é 
busto • bane adentes: ineheon a endOde doe sistemes de rede. 
boa ~Me o ditticerlio de Worntsços sies ecionbles: cenlenr me-
tio r vlabladade ás enes repnisentodas do Caçõel Smild de Com-
pendio na mercado e roduirli as pemlbEades de era de Informallo 

comunacito. Coco, em rano do gruparnenie de Weles, abem 
ederdsis restar cem fração de ação. a AdmhistroPe de Companhia 
liramotaa Uma Imarceb Para deiberaGle da Amembbie Gemi sobre 
O proasanarreo que deverá ear adotado por esse edeoble que odre 
recempor nua poside acionária ondeei no capital social da Caiba-
ribla. CO) C.~ArksInSenemIstelas • Em rede das matada* ui-
me e meros enseba pertinentes, o neuldent• ó, Conselho de Ad-
ministro-10 convoca Assernbiele Gerei Orbes/n[858 e Murada 
Especial de Pretensa-% ha nas formes previstas em lei e re Eu' 
beMe Sod4 o armar notadas ra reh de obrado de 7912 no 
Sede Social de Campanas, pare bater da Endia do novo Menino 
do Cerne% de Admidendlo, Oeldb de Membro enleais do Con-
cebo nal, ~arar soba • amaino total denodes ardera= 
em robes ordinstdas, sobre o pypernenta de edres Propobe e as 
=sequentes edeunree eaineartos e outrea ~O se houveram, 
edema. e, CompsoNe Worm. que no se Maar' do foubede pras,  
esta no Poria:Mo 3. da Miga 137 de Lb C. 540405, sendo • con-
vereda das edbas preferenciais em ordenes ven dechin denegue. 
0/) Darsào continuidade, o Senhor Consebelie Rodigo %sies aderi 
de Pentes, Coordenador de Corne do MO CEDAE popa para e 
bane da agente menor respondem) pelo "calço de eintede do 
taba de Campeie-8 a Banco rade= 031. A preboste 1cd eram 
da. pc4 unenhnidade e sem quaisquer remem para derrete Con- 
abeira 00) etreem• 	F.Interi IIV/012  - O Cense% de Ad. 
ministrada°, tendo em vista a Raciono de Dhelorte de 19197/2012, 
ana•• Mamar • ealmidEFe de malizedb deste *ocaso vogado In-
rs 'Contração de Nilitcla de intengendeL pelo pedala de 12 Ido-
Lia) meies. 8 olor mando de RI 20.000.000,00 (ente mittalea de 
reses). visando atender à necessidade de ormunleaple dos Prideloe 
da Educedio Ambientei e Deaennennento Suatenitroei da CEDAS. 
erientiando abertura doe pocednenten Erdletõrlos erigindo, eos edo. 
%os peia Coardenadone de Cernunicaoks do Fada 	Unias 
de-Erecuant_StarelçastAttualulos • O bee-Preciderde do Conte-
te. Senhor Wagner  Omite Oder, apresenta eas demo!, COrnelbeboa 
as abas de propos da aoMpre acenadas pontada. pele CEDAS e 
~o aprovo/e. O Conselho contorno Anho 20. Mein U. da Es. 
tarde temeu coneolmenb e resolteu ecoar e ventes ar laca de 
pacon de tornas prelicautaa ehtebrenixi pela CEDAS. Amua% Ge. 

allanintada.Raiitmento_blacess • O Comediria° Redigo 
Todos Sobe de Penteio ruge* e pleno de Cargo de Ortmeer na 
estrutura de CEDAE, peca dar um rake inneseramenie ao Presides,  
Ia da Companhia O Conselho mo% *prove a enrede na atm-
tura ehantteclond com • *lano do nove and de Centroacencu. 
lado à Prestei/seda no Resyrnonb Pleno. E nado ma havendo e 
enba o Senho/ Presidente encerre a reuniO, mondado que se lavre 

presenle AM que. ida e aramada, e obrada peba Senhores Con• 
seale301 e por mim. Cristiane Beate de Sousa. debanda pele scr. 
bazar as retraia do Contata de Adndnistrible do Compsetes 
Estadual de Águas e Esgotas- CEDAS. modo Janeiro. 08 de acera 
8 2012. 
I. Rega Vetam Reboar Pereira - Presidente 
1, Wagner Gra* Vrtiet VleePreeldenie 

Roteio Pretos Roddocs - Membro 
adem Lay - Membro 
Arislides Mine Rein Cabal* - Membro 

Ci. Rodrigo Tostes Sobe de Ponta • elteller0 
Pede Cone Saidinha da Gama Rieder Rendre - Membro . 
%nano Boate de Soma • Setiretine 

ate Ata 	registrada na JU-CERJA eob ri'. 0008381401, no 8 
06/09/2012. 
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CERDA° AÇOS LONGOS S.A 
CNP., n 07.355.7000001-59 

HIRE n• 333E0275010 

ATA DA REUNLLO DO CONSELHO DE ADMIHISTRAÇA0 
REAUZADA PIA SEDE SOCIAL, NO RIO DE JAHEIRCIAJ, 

NA AV, JOÃO UM, Arai PARTE. SANTA CRUZ, Att 161t3Ornin, 
DO DIA 2/ DE AGOSTO DE 1012 

1. Estava prosem e lotetbode dos reordene do Casse% de Adni-
nbracie da Sociedade, lendo Ode medida por Jorge %deu 
Jehemperter e merenteda per Expedito Luz. 2. O Conselho de Ad- 
~banto. por unannidede, cern abstende do ~vido, deiberto 
Pesalut e °Ima Gerei de °perneei Chndlo Hannrea. dana 
Per encenado o emalo do direto- e minando ebbe o vinculo ira- 
balante dele) coro e Sociedade. 3. Os conselheiros aureolam e 
clodunklade pare agradece' ao datar ore tintado por co/ Penda 
conheço, como enoda da Conapa *. para o desempenho e 
deserwelvkanlo do notado e apanham tua Amem. debcaplio e 
comprOme1nriento nente e lodos os temas da Emprese. 4. Nada mais 
IS relede" Mo de dono. 21 de aposto de 2012. (Asai) Jorge 138 
deu Johertnpelm • Presidente. Gernani) Hugo Serdes Jebennelet. 
nen Cardou Johrempela Erederbe Cerra. Cerda Joharepeter - V,- 
me/residentes. André olor Ombro Johannocler. anda Johann:nes 

Conselheiros. Expede° Luz Secredrbarrel. %chuçam adere 
que a baeta 4 copie fiel do Alo trensalla no Irra pribpdO, e que lie 
euinteures opremencionedes die aultrdeas. &pedra Luz - Som-
lério-Geret JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 RIO DE JANEIRO. 
Cedam o deholmento em 08292012 • o repelia eab o no 
0000228424, eis 05)0912012. Pedi:colo n' 01.2012/309727-4, ern 
04092012. Vaias G. M. Serre - Secretária Gene 
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GERDAU SA 
COMPAMPA ABERTA 

CaPJ 8.611.5036001-19 
HIRE n' 333031322260 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMMSTRAÇÃO RF_AU• 
ZADA NO ESCRITÓRIO DE PORTO ALEGRE. RS, 

NA AV. FARRAPOS. 1811, AS llbedmIn DO 
DIA 27 DE AGOSTO DE 2012 

1. A reunido ecotou som • pealchnbe da loloWede doe membros 8 
Conselho de Adminteradao. sendo que os Constantes Mona Cetso 
Pasta. e Oscar De Paula Remordei Neto, nas leurce do Roteado 
latamo deste Comede, partkiperem por meio eletreinice 2,4 reunido 
IS prosIdkb COr Jorge Gerdeu Jolonepslet, e eaaelaried• por Eno-
da Luz, 3. O Caiena de Admitindo por unanimidade, com ela 
topic do cercado, ano% amber e renCede do comente e da 
ens 081Mo kdelleMPeter. da carpo de Deva Geral de OPeraines de 
Soderiado, por roam de ordem pessoal, debando ele. selim. de 10 
legrer o Corne Executiva afilhe. 4. O Corneto de Adendstrindo, 
por unenbildsdn. dai-betou designar Muno JohannOtter pare ble-
gen o Comia de Remonte" e Suem:~ da Sodedride, em subs-
titui:to á sua innelpedges no Gemi* de Riscos Erre %e de sues no. 
vai responsai:Cd:ides na Connee, o conserbelm Claudia Johance-
ler atirará com dedbinho Integral à Enlape. Prilleddelld0 attormenle 
boto das alMdedes do Cenoeho mardo doe teus cornas de Estia-
tela e de Ramis:apite a Sucessfro. 5.0v conselheiros aprovertteram 

ometuddede met adlleleter ee Grelar Marram° Por sua rende ' 
cenotaridle. come emento da Compenble. pau o desempenho e 
detem:Mamem, do negocie e reconhecer sua extrema eledionlio e 
comprometimento fronte e todas as lema, da Empina. B. Nada mele 
(cintado, peno Alegre, 27 de nabo de 2012. lieeLd dOrde elerdee 

Johanripeter • PreskreMe. Germano Ruo Gentes Johanceler. Klaus 
ardeu Joberepeter. F1E6111100 Cube Geba **enode - Vice-Ne. 
iddenics. André Bitr Gerdeu heennpeler. Claudia Jeitannpeler. Mie-
de thadern • Conzebeiress Coseno Luz Stalkbeleral. Darem 
bler Datam que e perante áo5p6 Pel de ela transmita Tini grro 
própria e que elf ~nen arrinsmerstionad e. Medo Eu 
pedile Los - Seeretarleard JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
R/0 DE JANEIRO. %Mi% o deferimento em 05090012 e o registro 
sob o M C0302300727, em 05=012. Proa:~ re 07.2012/300719-
S. em 0402/2012. Venta G. M. Sana- Seabeete Geral. 
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T1P4 PARfiCIPAÇÕES SAL 
Cempenhte Abade 

CNDI/MF 02-698.115/0091.21 
MRE 33250.270.963 

ar anarosasenge 
si Atlas Officer. 
id. investidores e 

deliberado no 
yea dia lide 

Tida penso- 

"tent, Sr. %dr. Manca, que IS Indhado para este olor 

Moa: Srs. Claudio Zeus (Colei Rnancal Mie^ 	o Fede- 
nesle date, e Crendo da Campanha á compete por 	) nem- 

deo Zemin Undner (Calei 0,1178004, Obter), OarnlaÇta queira 
into Neonato Noureasinp / Som& Chame OfficenkM55 Gire-

core [Regulstory end Insüttrtlodal Ainda Orticed. Rocier-M 
lote (atler diarkering Onkel, Rolado Testes Urna (Dato, de 
lacas com Investidores), • Janota Hora (Diret. JaNdle73.,  
cem mandato ele a peneire reuni.%) do Confete de Adiei 
PUC vier e mune ripa e Assenta. Gemi Ordhárta da Gomo 
a se roedor fr.) IMO de 2014; (Lel Co raro, de finventio da nova 
edliortura °Magma/net da Campanha o Caolho raLifteu o tard-
io. de aulorldede c% membros do Obeba da Comparree, na :Orne 
der peraprele 1* do artigo 30 do Estatuto Socal da Compete e com 
lOrrne aproado na Retnne desse Cense% de Administro". en, 25 
de medo de 2012. Assim. e Maar Presidente lerá dane poderes pe. 
m. rendo Ininamente, patbar lados mama ar e tuins iodo e 
qualquer eleCialleelD em nome de Compartia, observadas es hW:a-
dote ralebtdeddal ne lei e no %atolo Sedei. Os Ointores. dentro 
de suas tespectives Nos de eluapla. ledo podem para *ande Éso-
%Umente, pombo elos e assinar dematenles em nono da Campa-
nhia, cabsenrado o disposto no Estatuto Sabei e os seolnies %I% 
de t011eddede: tal nedl Fanneim rallrm-  per* em/adies Rnanceees 
e de tesoura*. enoda 'mede e conceablo de errodstimes, es-
barba° e tentava* de veementes. liensferendes, apleações e 
nneotee de recordo omito e descoseu de Cuba ali a qUentie mó-
are de R530.0170.(t0000 (idr011 ~Ni de Reais) too epareplo ou 
dee de operações retsdonedu: Co) [218Laturnest_alkoz-Reguita 
bar-oGhts-agosesakeleenizalaxe á a mora morbo de 
R$30.000.090.00 (inle ~as de Reato) ar opera* ou sklis do 
aperepSes relacicaeden e (c) 8srcbasbaL-4._Suprah-Chen_Celen. 
Cbletlindafins-Oran-abLklarkettoa  De •  Mala da O  b-
ines mes lentrarets: ad a quengo menino de R35.000.000.00 (cin-
ea ~OCO de Reata) por operaçáo ou cárie de opondes rebelar* 
dee. Os Obstam tedo podem. para outorgar proc./mofa em nane 
da Companhia reá os raspa=s %abe da autoridade adora esta-
belecido+ e obscrodo Estatuto Scdel de Companies; (1.5) O Con-
celho aparou a proposta do aretarlio da estrutura agonizada da 
TCEL pua refle* e mame estraga adotada na Compahle. Desse 
SITO urna ver aproada a raleia prOPeOld pete Antena Gemi 
de TCEL, sue Oketdrb pausará a cor corroeste por 7 (nele) man 
eielleleadOS o seguir. lunterreme COM 01 impedias Diretoree: An. 
Asa %age* Diretor PT...ideal*: Claudio Seno Oder Financial 
~can lefelle0 Falada lAnotti Lindo.; Chiar Opererbes 0111-
cer, Daniel Junquefre Pinte Remoto. Purcheerny & Sun!). Chaln 

fficp: Medo Gimele. Recestary and Inalwrionel Allisire Offi-
cer; Roger Sele Rabie, Colei Marketing Officer. o Joon Horn, 

Mor Jurídico; e (1.6) Em viole do pedida do indrede opesenisdo 
peta St %tonta Ombro ao corgo de Mela Presidente de NTE. 
UG. o Comelho *mau e empesta de ~deo do Sr. Rogado Ta' 
linanmi pare o crupo de Diretor Presidente de Morta eocladade. 
Urra vez ecoado e retende propale em Revede 8 adue. e Di-
retoria de PITEUG meterá a ser rampas,/ por 3 Greis) Cremem as-
etm Idemiroaden: Rogaria Takayanot Md* Presidente; Ardei da 
Eiva Item, Dhiller e Messene Sendlin Adiro, Cedi* (21 O Cen-
se% tommasohedmmin das otividedes desenvolvido pela Cot* 
te do Remunempre nin torne redonda ente dele, ounbla em eme 
o Cana opinou favatevelmeMe AS Porestes da idnnilnt&sçlo de 
Companha idadonettos: (1) ao Mero de %enfia de Longa Prezo 
Boa Turre Incenido) Manei, pare o penlodo de 2012 (Segunda 
Outorga). lein e tendei de que e obreia.° d• poputaa atreitas 
b, Pleno a esta tune que deterá ecorter em Ano Os cedi aio: e 

no nona*, propalo para o Incremento no Aboapemere dy Ob. 
bebbes 0400) dos executivos de aaresente main o exemicks do  

2312. ronda ajustado que. mre ree de Implemeilede do 'arando 
cones% deverá indo em apresentada sfiell pendente de eedendor 
~de á nate do dere %azenhas la Agencie Neeend de Te. 
banano= - Atinai (3) Com retida as Pleno de dell (Pd. 
medra artargni, o Console lel Ourelado na rtentom dm bens/da-
elos eadoin e *DO de compre da Pies ~PISE PI °Marndi 
a reste% efetuada peio Corna de RemunerepIo alado ao Plano da 
2012 PSegUnda artorgal. o Conselho de Adrobleteclo amoveu; (I) 

quantidade de Opções e de Adem odeie das neendirs 083esi 
Meto 141Mme de Perform= R inet 	M I de Feitamente 

Mata; (IS) e bala de Compobles Sirreeres e ao Indica represen-
tativos de certeira de vares enzehados eive compertIo Ilida Com 
Perna de Prelormence Reinem (te), Meia Mina de Pellormente 
Absdula (e) o Preço Bete de Adro; e (t4) et Beriellealea, talo me-
ia% o Piene e o nabal Wonenado e arquivado na ale de Com-
denta: (5) 1-4  Come% ame= o aceno prenote yen o lama. 
metia ao Alanepemenl LI, Okeelives (M50) dos executam de ano 
pende pena o exercido de 2012. Peando ensino que. Ocelonne te-
arnereden, do Cerne de Rerrioneredle, deverá ande e* apresem 
Ieda sma propala do sacebredise ~dado a matos do plano coe. 
sonda à Agenda Recheei de Telecorminlosenn • ANATEL tudo 
contorrne o melerld apresentado ri emulado no sede de ConVerna 
(5) O Cantata rol Inkomedo cmenm doe priesnels Pede= elee rer• 
solvem os negócios de Compenhe e for atualizado sobre rs doo de 
deserreaMineMo de ecte. O Contras mgellau que sela deado em 
eoarnpenbenento mimem** do tona Que dever* ser acumeado 
titnestmlnereos pare o Conselho de Admintstreçie, e intormedo rnen-
tenente nava de relatórios sumblee embales BOI membros dele 
*afio a pare dente ate: (7) O COMOVI, APOWOI a contratado 8 
09 (nova) artes de anca bancária dou seguro garrana, cor parta de 
ICEI, eti velar de RI 1315.710219.59 beisceres e cmItze Olaia 
*encantos e noventa ord, duzentas e dezenove reais e &queria e 
nove ondaves), visando ganntir e odre »MC sa ali proposta pele 
ICEI- corda • cobrança de Tem 8 Fiscalização de Insietoks (Til). 
ern conformidade cem o meada/ opredentedo • emulado me lede da 
Companhia e com e SAS 3.302012: e (8) Nenhum outro assumo foi 
daderedo peles Soi. Conseeseiroa ENCERRAMENTO Nade mels 
havendo a Inter. enearnade• a mura, pelo tempo nanando A Is 
vise desta ele n• toemo de ~Mo Do, reaberto e senta, is i-
da. enode eename, agrovede e assinada pa Iodos en Comedeira 
phseMes. Sm. Manoel %rodo Frencbm do Sara Gelai* Ciabled 
O %nele e Senha, Andrei Mangara Cerrada Ford Siam de Ars. 
ans, Oscar COMI% %hen Ferre% de POMA • Adbrnar Gabai 
Baboden. Cedro que • presente é tade Sei do 89•10  bade ele 
Pano próprb. Roma. Ilbe. 05 de setembro da 2012, JAONES NORN • 

Secretas e Meter Juddice. JUCERJA cri 000323546130 em 
14.09.2912. Vahlde G. M. Serre Seeredde Gemi, 

00 1350711 

CONCREJATO SERVIÇOS TECMCCIS DE ENGENHAR* 51A 
CONON, NI. 29.84.42ineelne • NIRE 33300075341 

	

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAI) 	ár 	lals_baa_e 
irar de oneenbleic  17 Ni agaste de 2012, és 14:00 hen, na sede 
de Sodedade, 'suado na Rua %teme 'Tolas tf. 40, Sio Cabelo 
Rio de Janeiro • RÃ II • Maallmhze: O Sr. Jele Cadeia de Noronha 
beges, tema Presidente. e e Br. Mauro Rbeire Magas Firo, em% 
lenindo os Intbabent III - Caposeclot lanosa a crtskedde de 
Edis* de Conatcadlo, na tonto de Migo 124. S  C, de Lei 0.40076 
IV - anUm: Talagadas doe adonisies can distilo • vete; so 

	

aia Amimarem  adreendnable: VI 	- bmalErao T orT 	ra 
IlliebeibleMeialra a) O Prmiderao da Mesa alhfrOICII á cena-
Gba dos pimenta e delçâo do Sr. Moncos Mimo Cana, [vesebro, 
meada engenheiro 81. C.I. HL =40793-2 expedida pelo 
CRENA!, CPF/MF se. 847.1469.377-34. donielado na Rue Fonseca 
Teles, n1  40, Silo Cristivao. Rio de Soletro • RJ. tons o caso de 
Diretor sem designação especifica. Abanda e ebbao. a mandem 
do diretor ore tielle terá inicie ao 01060012 o tinto, na dia 
2704/2015: o atuo de Vass-Proldtante permanece vaga até a asa'  
cote dete. A ronmerecito global ramal doa Manarei eed de até 
520=0.00 (duzenun me toais), alando neste lreldf CeelOtelerldlde 

n do tela ora dello; 0( • EncesAmenia %de rnatb haveneb e ter 
traindo, bl enterrada a mundo e brinda a prava ela, que Oda 
aprovada por Ridos os adotas da Sodedisde ~te á Anem. 
biela, foi por cales testada. Rio de Jarreto. 17 do aposso de 2012. 
OÃO CARLOS DE NORONON %SEGAS - Presidente do Mesa. MAU-

RO RIBEIRO CEGAS FILHO - Secretário. Arquivede eD Aceda atiro 
re 600023801310 em 05109/2012 - Valete G. hl. Serra - Socredea 
Gee,. 

MI lanai 

I CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA. • a 
. CHAMAS os. 33.140.64b000140 • HIRE e.. 3330205631-4 

ATA De REUNido DO CONSEUI0 DE ADMINISTRAÇÃO,' - ale, 
tem  a use I na R tan do %nein:  C de agosto de 2012. és 
10:00 banis, no sedo de Sededne, abade na Rue Em:Odes de CU• 
Idle se. 100, 55o Cribõveo. Rb de datO1110 • RÃ II - Moa Matem:  O 
Sr. Mede RUO beges 1918 como Presklenle, e o Sr Wair000ylp8 
Pnidencb. seeretadende os Obeba.: IN - Canancoulditzttli 
rigida Pelo Pendente do Canse% de Adminklreça II 
bros do Comine: IV • Duo= Rodes os mornas do. Jr.  
Mmirtinadlo: V - rlerreernedel hendin non avergeadi do Vela 
m O presidente do Corneto submeteu ano prozenlesardido ták  

lered1Cle do Maior °peralteie 	&Pa . o Sr. 	rdo Idear 	sab on ei 
sede. enato, C.I. C 1.226.014-3, expende Geie SSPFS lei,{M• 
ns. dl 485.407 -78, domidado na Rue acedes da Cuniunti,Jges 
São Cr(nblo. Rio de Janete - RJ, cprtsenteds, em 1010112012.1:0 
pedido de remindo Iol aceito, produzindo tal ela eleitos legeb c a 
Laisabbe, o pede do tia 311072012: b) rd aprovada a censteuiçao 
de um Consórcio ~te a Sondecie. o BANCO OTO PACTUAI. SÃ. 
Inata no CHPJ sob o n• 30.300.29110001-45, com sede á Inale de 
Bo1080 501.5' andor, Botaloge. Rio de ismeko RJ • SAA0 AO. 
VOGADOS ASSocIA0013, nota no CNPJ eab o a" 
40.38.654/0001-24, com rede na Av. Ria tranco. C 181. 20" andar. 
Centro, Mo da nen° • RJ, paro desenvolve - em contuso' a ela. 
bee•çáo de um Plana de Meles e de uns Plano de Eanneas de In. 
saibrara e da emano ememicoolneeceira da COMPANHIA DE 
GÁS 00 AMAZONAS FOCAS% adarn de todos ree anatos e eerdira 
consternada% de preParinan P.e e alienara° da Dernhane so 
debria no COAS, compreendendo tennim. o anencansento a 
CONTRATANTE mi liellelelTdelleçO0 das 'Góes neemsáriss é Dance-
dublo 63 processo de denego. obempendo. Hada, e porstarao, 
dm derreto amem *micos ~os s10 enten e ro %Maio (os 
'SERVIÇOS,. COM O ESTADO DO ~ZONAS. onda retricadee ea 
termos e documentei assinada abe III cemereladas Má e presente 
dela pnre e dosttuição de Corando: VI - Famnramtabi Nada mele 
havendo para Palas els. Wrerner Jose Prudenclo, tendam Orel a 
presente ela para Ioda as elelbs de Orno, que lida e aprovada fol 
assinada por Iodos ma membros da Cometo de AdmInbtreçãe. Rb 
de Janeiro 01 de =to de 2012. MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO 
- 1o/cabeai', de Mesa, WALMOR JOSÉ PRUIANCIO • Seerelarb. 
MEMOREIS  DG enteei BA DF ADIALNISTRM-AirtALMIRO RIBES 
RO PIEGAS, WAUAOR JOSÉ PRUDENCIO, MAURO RIBEIRO VIE. 
DAS ALHO, ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, MARCELO 5N.VA NE- .., 
TO. JOSÉ FRANCISCO 001iVEA VIEIRA. Anilada es Jurei,' sai j 
e Ti' 00002373475 em 21/082012 - Vania G. M. Serre • Serzettle 0 
Gerei ,i 
S._ - 

1>nszl 

ATA DA REUNIÃO 130 CONSELHO OS AIMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM OS DE SETEMBRO DE 2012. DATA, HORA E LO-
CAL: 05 de setembro de 21112, às 111100m. re Cidade de %Mb. Itá-
lia. PRESENÇAS: Reunha-se o Conselho de Adminisbano da TIM 
Peilldpedin SJL reace=a1, na de* hora o losal atine man-
obrados, com a Detença deu Sra. Menne Notado Ftendem de O-
ve, Ondeie Galei O Gerida e Soda% %%a Memora Carmeb 
Ford Slotand de Arra. Omar ainda Cabo Fenda de %bre-
ge e Adhemar debelei %adi^ seje nreserdaimente ou por nele de 
areleaconledrada, conforme feculdod• parda no porágtold 24  do e:-
tige 25 do alatoe Sedai da Companhia Peai-param atedia de pre-
amar, munteo. os Srs. Aberto Emmanuel dalliddh0 Wiatake, Presidem 
W do Come% %Detenta de Anilada da Coronha Medo 01' 
casos, Regidelory an0 Indtutonel Atlafta Ofrar. Lano Federia, 
2Arreq Orldrier. Miei Caneta Ornam Nolo Skopecdoll Diretor 

Reonns amenos, Gustavo Alves, Gerente Tehultrtb. e Jeque/ 
Non Meto Juddloo. MESA: Sr. Manoel Herecio Fremamo da ave - 
Presidenie. e Sr. nom licrn • Secretário ORDEM DO DIA: (1) Det• 

nerar aceno da bom* de diamino erlientzedonal da Campe- 
(2) Temor conadnenle Mn tirante desmandas peio Co-

mité de Remunerado; 13) Tomar conhedmente do reedlob do Plane 
de inorthe de Longe Prazo (Socar Option Man) de 2011 (PrIMelm 
Outorgai); (4) Dteeldeld acerca as metes pare o Plano de ineemboo 
de Longo Prezo da Companhb (SIOck Opflen Piso) dere o perbde de 
2012  lETTIFFd5  ORIONTHI (5) Deliberei merco do rebusie do Arena. 
penda by Obledbes (M90) dm execulfros da Companhia pare o 
exerrido de 2012. H) Temor conhedmalo mente dos prktcliesb pen. 
loa que envolvem ne negócio. da Compzehte o da abalizado do da-
no do deeenvolvienenta da rede: (X) Delberat em% da conissersdia 
de patinas pele 1154 Celubr 6/A: e (11) Onde nas% de Intensa 
pirel rip ~Mb. DalliCOOOÔOOl Adde 'nine • G••••••• d•• 
mettdas cantantes de Ordem do Dia bem corna de maleita reta' 
danado, que ras ennvado ne sede do Componha ce Eis. Come-
alma por unanimidade das presentes, rega-adia • obstenolo do Sr. 
Cerne» Pad com Mania • lodos og tem de deliberadte da ardera 
do ehe. icablieram cies delbennbea do sedento (ormo: 11)0, numa 
bm. da Conselho de NiminiMrsollo fierriel Weemedes rias renOndas 
aprecentrielez oda Br. Amorno %opero em copai de Whobseb 
Ofiker da Cernpande o de sua nen/88 bienal TiM Calar SÃ, 
(ICEI, a de areia ineddenb de laca Telecontuniannis Urb. 
(0410.101, ~Coe% estes ore consignados e eletivos desde o Ga 
04 de tarimbo, do 201s. Ida teprerde. o Conecto aprova. ria lam 
em do bebo XXI de cabe 22 do Estatuto SodaL • dopaste de C-
tenção dn estare orgenIzedernal da Competia u de sua subd. 
Oram TCEL e INTELIG, noa secantes ~FM O um andornedade 
oro o matedel adesernedo e que I% erqubmda na rode de Cons. 
Mela: (I.1) O auge de ~ente atam tal exibas. (1.2) Em nino 
dez entreolhes aclime, a Consunka Pelle ta ter ele~ Pa Mb) 
deelarlas, cube cargos ao entre demande 	• Diretas Presidente, 
Chiei Adentar Ortkar cela, Opere 
Supply Chaln Officer. Repuroory end 
Calei Alerfating Officor, Diretor de Re 
Diretor Oxidam; (16) Fica reddred° Ode 
Reurno deste Comede de Administrar/o, 
meto de 2012, o carpe de labor Presidente 
anã vago. =Mb !guarda e leddledirOdelfell 

rNTERUGAÇÃO ELÉTRICA 00 MADEIRA SA. 
CNPJ 10.82_611/000147 MIRE 3320028944.5 

ATA DA 9' ASSEMBLEIA SFR% EXTRAORDINÁRIA. I. DATA. HO-
RA E LOCAU Pot 2906/2012. és 9h, me sede de Cia. loceezede re 
Rum Louro ~em n' lie • mies 2601 e 2600 - Estalo Rytrie 
ter • ardor 	anate RJ -Rb do 	- . CONVOCAÇÃO  E 	E 
GA: Acionisto nurezertneo 100% do colhi ennial da 	.. 	I - 
me pede ter cOnsPand cone re do Lána de  
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ATAS, CERTIDÕES E 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Associações, Sociedades c Firmas 

JABR PARTICIPAÇÕES S/A 
CHPJ/ME: 10.511.05310001-99 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. Es cumprimenio As disposições legais, temos a [abafação de submeler à aPtediÇãO de V.Sas., o Balanço 
Patrimonial. e Damonaração de Respirados e demais demonstrações relegues ao acode 2012 Estamos a disposição dos senhores acionistas. 
Av. das Américas. laço' Bloco 2 sala 408 a ara 	vais um esdarecime tos orle se Urrem necessárias 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
Enlodo 	 a)D.  311121201a 
Saldo Inicial  	1 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/152011 121r02)2002 
31112/2011 	31112/2012 

DEMONSTRAÇÕES DE LUCROS ou PREJLI 205 ACUMULADO 
No PERIODO DE 0121112012 A 31/5212112 

M I. Saldo no inido do E'CICIO 	(89.373.255) 
2. Redução do Capital Social ...... 	  
3 Reversões de Reservas 	86,74g,200 

Lucro do ENerCICID . 	 17344 70 
Deslinações do Lucro Liquido do Pariu* 	 

5.1 Compensação como Prejuize Exercicios Anledores 
52 Reserva Legai  	m3.7,235], 

Soldo no Finai do Exeroicio, ....... 	. 	.. 	8.400 4132 

Miridedo OPemoicad. Soldes ... ... 	..... 	 - 	10,403 
Custo. de Obre: Tributos  	 - 	9.826 
Despesas Administrativas 
Ougas Despesas Administrativas.. 	 - 	627 

Ativo 	 I 00 	13.834,387, 41 
Aline Circulante  	. 	..., 	 00 	4.529.073 34 
Caixa e Bancos._ 	........, 	1.00 	4.525.802.84 
ImpormosRenoprrar „e. ,... ' 	3 .270.50 
Ativo Não Circulante-, ............. ...... 	 . 	9,305.29407 
Realizarei a Longo Md° • • 	 • 	5.2)3-20407 

Saldo Operado.' 	  - _140 
Atividade de Inveatimenlo 
Entradas 	 - 	4.525.429 
Verdade Alivos  	 - 	4.441.815 
Jures Recebidos  	 . 	134 614 
Salde InTeillani° 	  

0,,,,, de  Terreiros  ....... ..., ...... 	 - 	9 305 294,07 
Passivo .... 	 00 	13.824 21/7.41 

Lha 17 DEMONSTRAÇOES DAS MUTAÇÕES no PATRIMÓNIO LIQUIDO 
Capital 	 Resulte* 
Social 	 do 

Em 1 s 	 (nteotelizado 	Reservas 	Exercielo  
se„„ em 21071112107111 2.600 

	

27.7 	50.746.259 	89.37  

MI id d 	tf 	Ei 	Iam 	I 
Entrade  	 - 	9.825 
Empréstimos Tomados-Muruos .. 	 . 	9.826 

n:d  n ""mni" ' 

9,026.17 
Passivo Não Circulante 	. 	. 	. 	... 	 - 	1 079.037 08 
Exigivel a 10%0 Preso 	...... ..... 	 - 	1.079.83/ 08 .. 
Mitos Coligadas e Controladas ......., 
Parlrednie Liquido 	1.00 

SoldeSeld: eFilei 	 1 	4,525503 
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS a 

Copilai Social .................. _e.. ...  	2227.007,00 	2627007.00 
Reservas cie Copila 	88.223 857,39 

Ressoo Legal ........ ..... ..........  	522.401.40 	637.235.(5 
Reservm LUCIDS. e Realizar ...  	 - 	9.480.462,01 
Prejuiros Acumulados 	 373 264,79) 189 

211 212012
Outras 

T  
A 	eiee, 	 . (135 746.259) 	as 346.259 31/120111  
,„.„ , e„,,, 	 . 	637235 	12.744.703 
um,. p,„„ges 	 . 	037,735) 
seid„ em  31112112 	g gr  „„37,35 	g  „g  „g  

1.11Fleaultedo Financeiro 	 - 	(2.505.034.14) 

	

(+I-) Outras Roceiras e Despesos._ (89.373 264.791 	10.360.055,4) 

	

)Flesullado Antes das Provisões 189 373 264391 	12.77582425 
(-)P 	lesdlp 	1DRod„ 	 - 	121.294.93) 
(-)Proviaeao de 21Mifibuição Sedai 	 • 	(9.026,17) 
(ii Reservas 	 . 	037.232151 
(e) Resultado do Periode,..... 	(89.371264 791 	12.107.468.91 

NOTAS EXPLICATIVAS: 1. A, dernonsirecões financeiras forem elaboradas Dom observincia de Lei des 5/A, e LegisTação Tributada Aplicável 
Rio de Janeiro, 31 d 	dezembro de 2012 

Jorge Amikar Boueri da Rocha . Diretor. Galson Couta de Almeida - Contador: CRG-RJ, 01613110-6 -CEE,: 051.514.507,02 
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TIM PARTICIPAÇÕES S.A. 
CoMpartin Meta 

CNRIIMF 02.558.11510001-21 
HIRE 33,300.276.963 

ATA 13A REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMMISTRAÇÂO 
REALIZADA EM 117 DE FEVEREIRO DE 2013. DATA, HORA E LO-
CAL: 07 de fevereiro de 2013, les 120r30m, na sede da T1M Parti-
cipações S.A. (traispeoblal na Cidade e Selado da Mo de Janeiro. 
PRESENÇAS: Remitia o Conselho de Adminlebiaçâo da CompanNa 
na data, hora e local. adma mencionados, caro a presença das Srs. 
Manoel Morado Francisco da Silm, Adiemos Gebdel Bahraba, dai' 
dias Mangou', Mellson Ferreira da Notrega, Oscar Clcched e Metano 
de Moda. sele praceada' ou por Meio de dudio conteriam*, con-
to* faculdade prevista no parágrafo 20  do artigo 25 do Ettr4tito So-
cial da Companhia. Ausinda jedilloactir da Sr. Gabriele Gaialed dl 
0131101a e Suniglie Pentldpararn, ainda, da presente reunião os SM. 
Paulo StOpparaOli, Under de Recursos Humanos, e Jegues Hem Di-
retor Juddico e Sevaria. MESA: Sr Meneei Morado Francisco da 
Silva • Preadanie: e Se Jegues Hom - Social/ao. ORDEM DO DIA: 
(1) Eleger o novo Diretor Presidente da Companhia e deliberar mera 
de Mereça° nn composição de Meada da Ccmpanhia e sobre na 
lindes de aulorldade dos Melares as compankaa: In Face à Moun 
da apresenlada pelo ST Andree Mangoni no caso de Diretor Presi-
dente da Tird Celular IA (ICEI') e nos brmos do bolso 20011 do 
artigo 22 de Estado Soai da Companhia. Micra o nome do novo 
Ebelor PresideMe e aer eido net TOEI.; e (3) Outros amados do Eu' 
leres.. geral de co.mpanNa. DELIBERAÇÕES: Amã enállse e dl.-
coesão das matérias constardes da Ordem do DM os Srs. Conselhei-
ros, por unerdr~ dos premam e com a abstenção das legariam-
te Impedidos, registraram suas dalberações da seguinte formai (I) 
Em virtude da reliOnole do Sr, Andras Manqc.n1 ao cargo de Diretor 
Presidente da companhia apresenteb a este Conselho na Reuni.° 
ocorrida no dia 05 de tenreiro de 2013. e que se 'ornará ideal a 
partir do dia 04 de março de 2013, a Cometia de Adminieraçãoi 
11.1) Eleger o s. Retidoe mode.i. de Ataca, bragairo. cavada. 
engenhar° ~ao portador da carteira de identidade ni 12754.301-
8. expedida pele SSP/SP em 08 de agosto de 2002, Insolo no 
CtF/ME sob o 00  116.437853-78„ demitindo na Aventa das Ami-
gue, tf 3,434. Bloco 1. Bana da Disca. Cidade e Estado do Rio de 
Jambo, pare o carga de Ditem Presidente de Companhia. O Sr. Ra-
(Hg° Modista de Abreu Moramo Ore irá apresentar oito,, de pos-
se, a declaração edgida pela Instrução CVM oa  367/20020  os doo, 
medos previstos nos anime 100 19 do Estreio &dal a dentas do-
oumenlos, devidamente assinam, no do 04 de março de 2013. Os 
Conselheiros meniferdanim confiança no Si. Redigo Medrou de 
Abreu e desejaram ideasse na condução dos negócios de Compa-
nhia 11.2) Em viste da *liberação adere, rol ratificada a nova es-
truma de Diretoria da Companhia, que nessa e ser composta por 
(do) derroga( Sm. Rodrigo Modesto de Abreu. Diretor Presidenie: 
Claudio Sede, Ghlel Fincada, (24rdr, Lorena Fadada° lanotti 
LIndner. Chiei Ode/abes Ofikeri Doeis Junqueira Pinto Hennes,. 
Purchasing a Sopply Main Officer; Medo Ghana, Regulador),  and 
InsMutional Anil" odiar Roger Sole Rada OMS Marketing Offi-
cer, Rogério Testes Lima, CatelOF de Relações com Invdridores: e 
Jaques Hom. °teor baldios, rolos com mandato ele a primeira mo-
rdes do Conselho de Administração que vier a oconer após a Assem. 
biela Geral Ordinária da CompatiNa a se reagem no ano de 2014: 
(1.2) Ern razão da eleição do novo Diretor Presidente da Companhia, 
O Conselho tedflopu os Omites de autoridade dos mentem da Dite-
oda, na forma do par:Sondo ti do adiço 30 do Enredo SocLill da 

Compirnhla. Assim o Dlrelor Presidente terá plenos poderes Para. 
agindo Isoladamente, mala todo e qualquer ato e assinar halo e 
qualquer dm:minero em nome da Companhin, observadas as linde-
mies esiabeleddas na lei e no EsIaluto Social. Os Direlores, dentro 
de suas respiro-Ovas áreas de atuação ledo poderes para, agindo iso-
aderne*, praticarem atos e assinar Mamados ern nome da Com-
anhá, observado o ChlWelo no Estala° Social e os seguintes Smits 

de alacridade: (a)ChieLEInaidaLCIMost pma ~rações matreiras 
de retomaria. Inclusive remede e concessão de empréslanos, au-

i0d7.açãO e realização de pagamentos, iranderènclas. aplicações e 
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rasgares de reanos, casão e descordo de lodos, Má a quede irá-
hm de R$30.000.11100.00 Miras rendes de Reás) por operação ore 
Ala de operações reledonedas: e (b) Cabe Fkl .dal lir 	CÃS/ 

lastguliaaaL_Mabstelgrac_Chialidalifalág Meei' 	 Rein  
MileS_COM.JovesieoLekarlar ale e duende aúna de 
R05,000000,00 (cato Martes cks Reais) por °perecia ou série de 
operações rdadonadas. Os EfireloreS lerão podei,s para catingar 
pnieurações em .111s da Companhia ala os espedivos 	de 
roddade acha estaheleckbs e observado o alai° Sedai da Com-
panhia; (3) Face à remindo do Sr. Andes Mengord ao cargo de Di-
retor Presidente da ICEI e nas termas. de Inciso XXIII, do nalgo 22 
do Estatuto Sedai da CtimpanIda. as membros do Concebo de Ad-
ministração aProverain a Indicação do Sn Rodrigo Modesto de Abreu. 
adma (marretado, pata o cargo de Diretor Presidente da ICEI. o que 
deverá ser ddberado pele Assembleia Geral da TCEL; e (3) Nenhum 
mero munia roi deliberado pelos Sra Conselheiros. ESCLARECI-
MEPITOS E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo e irará, encer- 
rou-se a reunião pelo tempo necessário • I rd 	d sta ata 	1 
ma de minta que, eaten sessão, fol lida. achada mame, 
adenda e vedada pot iodos as Consentiras prestem Srs M - 
noel HOI-Cd0 FISIICISCO da Silva, Adumar Gabriel Bahadan, Andrea 
Manguá. Manam Fenda da Nádega, Oscar Occheill e &leen° de 
AnSCIPt. Certifico guri a presente Ata é copla Co) da lavrada em livro 
próprio. Rio da Janeiro (RJ), 07 de fevereiro de 2013. JAOUES 
HORN - Direi* Jurídica e Secretário. JUCERJA 	00002441598 ern 
20.022013. Valéria G. M. Serra • Sedela* Geral. 

id, 1453502 

TIM BRASIL SERVIÇOS E PAR110IPAÇÕE5 
Cia, Fechada 

CNPJ/ME 02.600.8540001-34 
HIRE 33.300260.520 

Ata da Remia° do Conselho de AdmInIalaarego era 
07.022011 Data. Hora • Locai 07.022013, às 11h45M. na Cidade. 
Estado do Rb de Janeiro. PrelialÇaS: Reuniu-se o Cansam de Ad-
ministração da TIM Brasil Serviços e Participações SA rellel, na da-
li!, hora e local acima mando/lado; com a presença dos Sm. Ga-
hdele Oalaleri (31 Sena. e &miaria e Manoel Morada RarldISCO da 
Sova. Participaram ainda da presa adio, os Sm Paio Stc0Pit-
doli. Radar de Recursos Humanos, e leques Hom. Diretor Jurídico e 
Seadário. Mesa: Sr. Gabdele °Melei cã Gerida e Suniglia - Presi-
dente; e Sr. Jntlt.5 Hem - Secretario. Ordem do Dia: (1) Odherar 
acerca da Mação do Si. Abdica Mangou] corno Diretor Presidente da 
Cia; (21 Indicar o nome do novo UIVO' Presidente a ser Seno em 
sua abitolada TOM Peat:Mações SÃ,: e (3) Outros assintas de In-
teresse gera/ de Cia. Deliberações: Iniciados os Irehellms, conforme 
Premea dos membros do Conselho de Administração, lei Rimada a 
ordem da apnnentação dag Maléfiaa conennieS de ordem do da As-
sim a teto 121 da ordem do dia será o primeiro irem a ser debotado 
Fade Conselheiros. Em seguida, Ira° deliberar acerca dos itens (1) e 
(3) da ordem do db. Dando continuidade à remia° e apôs análise e 
&sondo das malérias constantes da Ordem do DM. os Sm. Con-
selheiros registraram  coas deliberações da seguinie tom, ti holt 
sacam o nome do Sr. Rodrigo Modesto de Abreu, brasileiro, casado. 
engenheiro *irónico, idealidade ni 12.754.311-8, expedida peia 
SSP/SP em 06.082002. CPF/MF rd 115.437.828-76, para ocupar o 
age de Diretor Presidente da TOM Participações SA, controlada da 
Cie, indicação mie oue deterá ser levada para deliberação de Corr-
em, de  Adminissaçáo  da 11M Parficipações S.A.: (2) (2.1) Fleare 
por unanimidade, o St. Andrei' Minerai', ibliano. casado Bacharel 
em Administração, RNE no V83140343, expedido peio CGPI/ Dl-
REYJDPE cálido áé 05,07.2017, e CPFAIE 081.139.1337-06, para o 
cargo de Direlot Presiderde da Cia. que informou que assinará o Ter 
mo de Posse e demais documentos dente do Pra. legai (2.2) Em 
*ia de delteração acima, rd milficed• a nova esinium da Diretoria 
da Cie, que passa a ser composta por 7 (sele) membros nes, ides- 
lesadas: Andrei Nangoni, 	Presidenit Claudio leda, Chbl 

Finendal Officer, Lorena° Federia° /inani Urnillet. OWal Opero- 

Vous Men Daniel Junqueira Pilda Melosa. Purchaaing & Supply 
Cheio Moer Medo Gbasole, ROWIRIOPY and Insledlonel Mala 01' 
asse Reger Sole Rafas, Chie/ Marketing Officer, e Jerpose Hort Di-
retor Judácio, todos domiciliados ne AT das Aárdele,e, re 3434. Bloca 
1, Berra da nuca, Mo de Janeira/RJ e com mandato até a lameira 
reunião do Conselho de Adminieração que Nos e ocorrer após a 
ASO da Cia a se Matar oeste ano de 2013; (23) EM re7A0 da elei-
ção do nese Diretor Presidenle da Cio, o Cansei, ratificou os 0. 
rides cie auloridade dos membros da Diretoria. na  Icem do art. 21 do 
ERMA° Social da Cb. Mem. a Diretor Presidente leni piei* po-
deres para. agindo Isoladamenle. praticar lodo e qualquer aio e d. 
abar iodo e qualquer documento ern, nome da CM, observadas as 
Simões estabelecidas asa lei e no Estala° Social Os DiteleleS, dons,  
sde Suas neletives teia de Munia, reão poderes p o. atlido 

isoladamenle, praticar dm e assinar dooMeribe em Mane da COrf, 
Pana observado o disposto no Estatuto Soda e os tegLtbIes limiteS 
de autoridade, (a) CbletarAssiaLD‘cor para operações linenceind 

de lescurarb, Man* e tomada e conoessão de empréstimos eu-
todzação e restado de pagamentos. Iransferáncid. apficações e 
reSpideS de recursos, cessão e descanto de nulos,* a quan* me-
xiam de 13130.000.030,00 dor operação cu dele de operadres iam 
diMadeit e (b) rlanr Finsarsi mimar rhswn.~. nfrinir Par- 

cOr 	ratax-Segialoaugatlimailiaaallaalttet 
Gear reed Marketing Mann e Ditam telt,-  até a quantia Mádina 
de 145.000.000,00 por operação ou série de operações relacionadas. 
Os Diretores lerão poderes para outorgar doar:orações em nome da 
Camiliana elé, o9 respedivaS brites de Milorldado adm. ealabde-
ddos e obServade o Estalido Seda] de Cie: e n) NenhUm ~na ar, 
sunto tal debelado pelos Srs. Cassethelms, Encerramentos Nada 
más havendo a trata. encerroll-se e remado pelo lampo necessita à 
lavralura deste ala na bana de sumário que, meteria a sessão, fol 
lida, achada conforme, aprovada e atanada per lodos os Conlehel- 

p serdes, Srs. Gabdele enlatei dl Gond., e SONO° e maneei 
Notado Frani:lato de Silva Certifico [Mie • predigo é copie fiei do 
origina lavrado ern livro premio. Rode Janeiro, 07.02.2013. Jogues
Hom - Seveládo e Diretor Jurídico JUCERJA sob n° 00002441566 
em 20.02,2013, Valéria O. M. Serra • Semeada Geral 

Mi 145081 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA BA. 
CNPJ/MF 33.146.64.00001-21 

RIRE it. 3338006631.4 
ATA DE REUNIÃO rio CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 1' Cala. 
taco 111,11 dl Roninfãn rio rnn.1122,  28 de dezembro de 2012. Mi 
1000 horas, na sede da Sociedade, Moeda na Rue Eudides da Cu-
nha It, 105, SÃO Cristóvão. Riu de Janeiro - RJ; li - Idebe ni 1  • O 
Sr. Mauro Ribeiro Meias Firo, corno Preadenle. e o Sr. Welmor José 
PrudEnclo, secretadando os trabalhos: IP Canstiraçãbx Por drta di- 
rigida pelo ~dente do Conselho de Administreção e odes,.I 	mes- 
as do ConSethO: IV - 	Todot et meeiros da Conselho de 
Administração; V • rie(brgareas Tomadas oda Divaigfrds rin  VOS: 
a) O Pleadente do Conselho submeteu 5 aprovação dos premerdes a 
eleição doar. Gerson Lula de Araújo Roddgues. bradem. Casado. 
engenTeiro dvg, C.I. ar. 2001313973-6, expedida pelo CREA/13.1. 
CPERAE na. 874.061.637-00, doarias* no Rua Focados da Cunha, 
n' 1013. São Cdsideão. Rio de Janeiro - RJ, para o cargo de Diretor 
Operacional. da Sr.a  Robe* Mede Costa, bradelre, soneira, enge-
nheira Mi, Cl, rt. M.7.721.782, expedida peio SSP.MG. CREME rd. 
000.546.726-136, domiciliado na Av. das Nações Unam. it. 13.771 - 
Siam 1 - 	andar, chácara saca, Sio Parlo - SP, pare o cargo de 
Diretora Operacional, do Sr, Antonio Sérgio Salda CaMocang, bra-
dem. separado judiclairnenie. engenhelo ddi, Cl. rd. 4,472.501, ex-
pedida pelo SSP/SP, CREME ns. 7028541.638-49. domidibdo na Rua 
Fedidos da Cunhe. n' 106. Sio Cdstodo, Rio de Janeiro - RJ, para 
o cargo de Meter Operacional ode Sn Sergio Educado Dias Mos'  
cedam Coser, brasileirs divorciado engenheiro dou, CA. rd. 
260342007-0, expedida pelo CREAJSP, CPITINE na. 055.780.98620, 
domiciliado na Rua Av das Nações Unidas no. 13.771 'Bloco 1 -27 
andar, Chácara liam, São Paulo - SP. pare o cargo de Diretor Ope-
racional, O mandato dos diretores os eleitos lerá Inicio na da 
01701/2013, e tennieo no dia 21 de março de 2014. A rell1LIOW.300 
global mensal dos Nre/cres da Sociedade será de Md 
R31.500 000,00 tom ndhão e gobilienlos rol reais). emendo neste .• 
ter compreendde a dos ffile1.0104 ora eidos: bi ES deliberada a Ma-
ção de uma liii de Sociedade no iniba situado na Rua sio crls. 
Uivá°. n' 701. Sao Cristóvão. Rio de Janeiro - RJ. Fui aulodzada e 
delambida e realização de todas as providéndas e formalklades 
conteibeb e legais para bolo cabíveis'. VI - Encernrmenia Nada mas 
havendo para balar, eu. Walmor José Prudência, secretário, lavrei 
presente ara para rodos os asilos de dreno, gue lide e aprovada IS 
assinada por lodos os membros do Conselho de Administração. Ro 
de Janeiro, 28 de dezembro de 2012. MAURO RIBEIRO VIEGAS FI-
LHO: colei-MOR JOSÉ PRODENCID. Arquivada na Arredo sob n•  
00002438555 ern 05022013. valeria G. PA Sera - Secrebigla Geral, 

145,370 
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CPF sob o rd 045.254.621.00. nesideni• e Comicalo no Re Ge. 
puro Ama n' 501. NI. a. elvedm G. Bairro- Pireinega. MareV 

dEFE. 350-590. Pana o cano de Delo enema Sr ROBERTO 
RAMOS GUEDES. braleire, 	caiados adiado da carta. 

Paildada 	1142297/0-5 CRC/ RJ. Inscrito no CPF sob o 
256.368.267•20, Grades e donallaelo na Rua Nossa Sanha das 
Cegas, ri. 499, apernento 201. Irenle Rena • Re d• Janete) RJ. 
CEP 210304130. pane O ergo ele Dedo Adareadvonnancere; Sr. 
CLAUDIO JORGE COSTA DO NASCIMENTO. leda°. Yuan. pot 
Mar de maio de ~Nada tf 032455504 IPPI RJ, inaono no 
CPF asb o n. 4113.84123744. nOidanbli • damiciado na Rua 
Read, a. 591. aple 406, Berro tia Sabe Rio d• eram. RJ pata 

ore de (taar Técnico St JORGE DE SOUZA ANDRADE, be 
dee aciadstrader da careala, porteei d• careira de leadade 
er 0425871154 P. ~Mo na CP, acto IP 332.806.727-53. rade-
le • datado capas Saila Luze 173 aedo 601 Maneai. Moda 
.1~1 RJ para o pego de Diaba Sr. LAERTE TAVARES LACER-
DA bradem. adimaalreer da empem Orlado da cedera de 
Rendada a' 3018n1. expule pie WINFIJ. Insolo no CPF sob o 
ri 288.037.587-49. ~Iene • daredllede n. Ria. Stream o 200, 
casa 21. Peru Jacan•P•9".  Rio d• ~Yd FLI para a carpo Me DL 
saci a. E) Rama. as Indicaçõe ao nação aos ~loiras ma. 
~Ra abe Mala dalkaida nos Esmoa das Ceares SIJSEP 
Ws 214, 249 • 344 da Reetiugen CHSP Na 118 • 143. • une 
Gela d• Raspes cie s OUSO • draw Rapenskal Técnico 
Ceda Joga Caia do teximents Great Responsável Adulta...ra-
pe - Finertairo • Dinslor R•sponMvel podo curnpreranlo elo Japona 
na Lei 9.613 d• 00403119913 - Roberto Ramos Caiada: Data Pa-
paniadalsl peru Coada hena • Direct Rnpaiávd peba acera 
anhaainle. stravialio • cumprImenki de 	 promdenenlos 
da cmatidede - Jose Avoado da Coem Gegen Ditar Rasam 
ani Peo reler° das apega doa amenos atos doa cos. 
segurou - Sr. Jona de Sana Andra.. 2. Mo howe Meai* pata 
saem pra. Gelo same> Iodas e• delbaraçOes par dana-
da. • ale mala bando d• qu• bale lol encene o Ireis° 
desta Raabe do Cambo de Adinnerale d• CAPEIA  - 
nado. da d• V1de • Psreldéna EIA. Inana nu Paro premio 5 pra 
Pard• MA que. kla • adue mame lol apodada pra lede os 
prema que • eutaravern Mo de Janeiro. 23 dl lanem de 2013. 
Cear Soeres cies Reis - Palc1•44.: Areei Ceais %Mar - ha-
IMO; [doa Alencar Eloanfint Federes Oulawrm• da Cala Na-
men alo Uma Nele; RIAM doa Rala. JUCERJA • CERTIFICO O 
DEFERIMENTO EM 29/04/2013. E O REGISTRO SOB O NÚMERO: 
00(02485198 E DATA. 11/042013 • VALERIA CM. SERRA • SECRE-
TARIA GERAL bei 

SANTO ATITO PAR11CIPAÇOES atA 
CNAJIMF ne 09299.954/0011111 • 14195 33.300 755.067 

Ata da Assembléia Gata) EsIrsordlnlrlà resioada itm 0.1.'040 3 T 
ilata Hata il ore Eus 04/04/53. à. 151t na sede saciai. na Rua do 
Pana. n. 31. parl.. se Crisidolo. R72. 	CEP. 20940.050 2. 
COnVorsacia e Poseis:1: Ctinoutaçào tis:mos-ata ma lula da da 

ança dá killaildaia dos aulovisb• ala Co. cor,- une alsInahras 
constares d• Ida de A...ancas 10.411 3. Ilasai Presa:bola [Sur-
do Pernambuco Baddwar Junior; Saneai° Eduaido Backhausen 
4, Dallbmações: Por unanimidade de sobe observados os impede 
mentos Inale Main Inflados as sepuinins delberações: 41. nana -
Iro aos ado-Istas. em avaria° de partirIgNen no Cad..,  P.i.& na 
hena da AI 72 da .1 nõ O 711  de 1330 PS 10 Cull 60000. roa-  n 
rantelamento de 19 do 19/ a ...-s c-rf 	net. ri iluas e irra se 

nománat teiveserisusos 	cachi: ror-or SoCos. ao Vero ke,  Il6  

ao caiar aerdu h. 	31c 	siSes della.. tolo scrinisle haardo 
orai autarco Ihecineuser lurai .02 52in I ri tiom. i,i.dio 
acomitte 	ittnkrimies 	5:3 483 rudes debilos pe. ima 
nisi• .103 Pedro Paildmiscr e (is) 4.521483 apões debata, iria 
plunilla Assa Miro su5s Eiscsbetism 4 2 Meta lerdo em sista a 
detniaçe acima tumido • reuniu do 0;44 do Art. 5. do Eslahito 
Soga ch. Ga., que pana • 5.7ora. com  • seguia bidaclo: "MI 

O nepaol acusa. Inlabnarã• saburá» • mando, • de RI 
U2110.91000.00, dividido are 15041/ 5/0 waras onanArna Iodai no- 
~ha • sens ralo• noninar 	Consohder • maça do falando 
Soda ela Da , reftelak • enode no Art adma arroved., que 
passa • Gear na forma do Doe- 2. anexo a sola ala (Dnc 71 5, 
Encarausariloi Nada mal bicado • deitaras toi lavrada • Ida • 
Pmaint• Ata pua. achada Federnm, MI assinada pelo. passe. a. 
kaaloatugu. Presidente. Rimado Perriarchur0 Beklausc. Juno; Se 
troiana Feridelo Elockbeiser Avorlslas H tardo rodoamboace lia 
clitouset ianic,, bauduld fia0zeussr, buliu P•dh Oindedisei • A -- 
na Mana tas. Iladdoe,er Cdadere cotam c 	Idte•do em bus 

Ortie N1 114,04.11 PP ardo Peinadotottan Bzeldteds•r ....dm • 

em 25'0405 Vilitekl G Pd nu.... Siametela Geia: I %titulo Soci•I 
Consolidado n. Assembléia. Coral Extraordiroto Raalizada 
04/04/13. [Baquio I • Osinondrupio, 5.d.. Obrais • °praça.: Art 
I. - A Selo Ave Parbdapa S.A. urna meleade anônima 
Oda pelo armai, Earluko • pala lealaimici aplicava' 	 A 
Coa NO sada e Ice na Ciada • Ealada dO RJ, podando Mv ou 

Mile, nanas.. batam e ascrOados em qualquer pane do 
lartiao ~lona, ~dele deitei-aça do contato d• Adatlska- 
cOo 	- A cie 	ao odeie toJAP partmorçar na Caforoca 
China.. toeis., Erga-ubero 5/1 ICNPJ lu 450 769000I 26) AI. O 
- O paio de duraçâo da Co 	rdrledi o. (Oialalo II • Capital 
%zelai • Ações: Art. P O capitai mala. benitn.m. subscreu • ma 
ken ida Ra 205 000 MOO. divida em 150.511.110 KIM. orca 
nanas. Iodas non-inativas • soo vett nominal ((tono • Cada ação 
odeies cassando a um voto nas delirara... da Assenta. Ga-
la Capitulo 111 • Administração: Art. 4. • A Cê sua eaelstracia 
por ira Coage de Adninlairaçao • po ima Carea.b. na  lana da 
le • Ora Estiado 1  1. Findo o peia da g•ao. Inambroll da 
Cansam da AdmIniesan • da "abe permaneelo no asacklo 
de nus canos al. • ~alo • PIUM da ses avaliam 5 2,  O. 

imbem do Corate de Adneistralo • da dates ficam caspas 
ada da presta ceio coe pane d• sua Dele. § 3. • A ta 

minera.° das admineradan si Geada pda Assembléia Game b-
clividuelmale ou mi neta ebbe e areal ando, nem caat cl-
5-t 	pelo Coalho da Aeinieração. fi 4' • 0o marnbroia de Ca- 
alho da Arlinitelurra, Má o mamo de 10 poderio as tala pa-
ra canos d• dirdent. An. r • O Conselho de Melai/aça dargie 
de elabaraglo adagiada • seta campeai° pot 
asa. 9 mandos ledos adota, admitea ou ao no Paus. 
ala • dasIllunea. • quakluder meava. pala Anate. Gama com 
morlale el. 3 ara, sendo ~Moda a meça. Os membro. do 
Coalho d• Areniskaça "gado. den• ia..  a Padas do 
Ceada  da Adtraelração. 	Em seu. enpadenanlot • inericial 
~Parados. adi Cona•Welo será subslituldo pais Cors•lbeIr0 eme 
Maar prml•mmi• daalgiado. 	MMO rios 	 o do 
Casara subdivido Mim do seu próprio voo 5 7.. No caso de 
(mance do capo da Coneheird. o abaulo asa nanado peles 
Caseara emanaria e sega a.• p Ornes Asseada Ga-
re AR a. • 0 Conehe da Adankr&raçao nordnza-In ordlnarkunenle. 

c.a Maitre e. exhaerdnarlemenia. sanara quem cenvenale aos 
Invest" soda mediania camocmho do Piai/lenis 0a Carinho 
d• Adinblaaçáo. ou da 02 Cotaawiro. pot nado aleive vla 
Ga. coa entacedincia anima da 05 ella• (nen con afaça ci. 
cualanciada da cedem do OS E I" - Ind•pandarannente da tOrtria. 
Idade, previas nas'. Ali, sua enederada regular • mude a que 
compaacam Iode os anuamos § 2.- Ao rendas do Conselho 
serão pt•Inencialanie realizadas na sede da Ga Art. 9' • O Con 
sa, da Admontraçáo 	imieam com • Pflanz,  da Mal.,a da 
tão ~netos em exalce corindetandona penas da Canoa. 
ma que (I) ~tern substitui() na lume do AO r. 	deste cs. 
lauto gr) palic-patam da reunião pot tn'a em vides carminoa ou 
doi quakmar outro meu que amena aos derruo Cometam vê- 
Lis ou ouvira ou 	enatem vote pra esak. § Linke • Caberá ao 

rimodenta da Cornam da Ateiniem0o au, na sua sabre". ao 

Cansariam ene •st. Indkav pesa as reumões do Consoe. da Ai' 
616004420  Árt, 10 Conpele ao Gasalho da Admarnaglo- (i) haat 
a °tênia.° geral dos modelos; Maar • 0.5144 o. Didaidd" Oi - 
Sevo a anão ou 0.41.tultio. no caso das sooitdadai corslida4ss, 

ruarees a. agibukOes, observado o disposto haste (dai-lo. 6.0 
deporias dano. Ot cernielhebos. a Posidan(e do Consed. da Mis 
Neralio. lis) %Katt* • galo dos Diratcon •Eaminando. a qual. 
Ora lanen, os erce • papes da Cl. era  la  galga adia" 
atolada, vikliande Worrnmas iam contratos a Ra da miebm-
ito. • quaisquer imbua aios: (r) convocar a Assamblóla Ousai quando 
Miar cornaneta. eu no caw da Ai. 132 da Lã rd 8.404176-. (a) 
marantarda sobe o geado da acirrialtação • as ama da C... 
moa; (59) meneara. pratianwee, sete queque Ama" co 
'ralada • ao submetida * Amaral*. Gaia (141) Indka. dona do 
copo Piados da coandeda• de Cla.. et preasskee. que Me • 
maceseNdede lenta pala ameaça da serekes paisana pra 
ledos pee qualquer du congeladas da Cia.; (o) e ~rapo par 
quequee da• catada. d• Cia.. dawriprdslimos. ananclarrailloe eu 
miras operações ealuen, d• quiete rake 	cuja valor. Solada. 
menti ou no corço"a, d• operações reatadas em palmar parlado 
d• 12 mama. laça coem qu• o endividam* acuem 	capar 
das cabaladas CI seja supedor a 5% • Nue 0. Mala • 20% 
do pelanio liquido da Cla. DanlOrma Olhno balanço enllo aproe 
do, ama na casa de calça ou pane aia" da Quelquat das 
cotadas da Ca. pdo Podai CancadimM,  para dedicações em COM 
caminclis. lictecea e proceknalos ene, pateara U.S. ~o 
~AI • desconto da dupla:Mak coan pita não depende de pra 

aprovalo; (a) aprovar a pastalo,, pãos acata de Cia.. dt. 
ganes Mais Sou da garanta pano.. alçada. da Cla. ala, el• 
"P.e de aum controladas, para o liemenlammlo da empatem 
lune • acaba. n(d) era a °entala da vaio • ar maneada 
pele Macas da Ga.. ou 0a suas tonlaoladas. calam e caso, •en 
quedar einarnbla ou reunido da eche d• nadada de Qin pai-
telim date ei Indlnlairminla. ou ande, alceai oe Jalne, • ao 
lic•boarn • pita por .ociedade dee ou Incite• ocelidadas 
da quedam Mo quip dente da apronalea de adonise remar 
Pando • alada do cepaal soda da raspada adoidada, com as. 
sigla da maletas Peada noe §; 3. • 4. c% Ali. 12 MO Estale. 
s que datanderao la dabberaçao paios adoestas. obervada os 

ca ai prearal Ad. 11 • O Conselho d• Adratinsvalo atm 
rara peb sob lavorimi da maleita d• acua mambrm, nosso pata as 
maltas lohdaa nos nos (1). 	Dg do Ai. 10 dada Eltalulth para 
as quais se edai e mio lavoréS 415 leu milMIX 
Cluanda, gen dacerrecla da Oba/venda do acesa aedo no capta 
deal• Ai, 11, mele Maço acionado el• vela posada-sal se 
amdcademerde para 0 ~afiz Inteiro imadialamenla auperier 
Az dearemonz do Conselho da Mareação arfo laradas no 11- 

el• Mal das ReursEas da Conselho da Adronisismão. brnandese 
Mein com o usáralora de conselheiros aubelerries para nue miam 

Me"badas ca tioadoaltS etttl'alacdoos iras F ulto 	§ 3. ru.P0 
guisadas no &pio do Registro do Comadalo e publicadas asila, de 
munia° do Graeiro de Adeninlaugga. em Contata dal00.1.0.7  
destinado a ¡andu)). •HIns pershia 	 Ad. 12 • A Inerme 
lerá pise cs poder•s dr adrni esIthcali e Lesmo du neVaclo da Ca • 
da armado iam as soas alibulções e Wimla eu dinamito ia te. ele 
Eslatuto • nas Mordo. da Adoestas arqueada na za. da Ga § 
11  • A Orada da Cla saci composJa pnr, no mliáno, 2 a. no mil-
sbric„ 7 membros deslirmlos datilotes sem Molipisclo escerinta. Ia. 
as residentes no Poli. acciplas ou (ião pelos e 0.1.1z: seis. n 
nimiSna tempo. pio Ling...ir, de iminderimim com as 01 obbot,a,  
again; 1.4 alett• Eslaluiti e ao,:, as aos rr o, LOrri 	 (oh 
Cuiiseem de A loosidoubs oo Pis z 	 A 01-11. -1  

e as suas debutar pai 	 na id, en volits a imm, 

posse aprirmido, por noir°. dos • ionolas repemenhirdo N/% CO 
eaplol isca, mundos ou ao em marrnhie.-  (11 ema Ou anosas 
ou @Pear a Mienado cor Dançlo. no caso da sua controladas. d• 
bana Inieprantes do alvo parmanani• da Cie Mar da soa caio-
Iam, cujo valor Isolademel• cai na conjalu d• °pascea nialla-
das em qualqua eodo da 12 asas. isia Mu.; Si  nadla ao 
ansiada ai R...6 • USO 1 000 000.00, alcem no caso de cadela 
ou garantia exigida da Cia aio de Qualquer de Antal rontireadas pelo 
Pediu Conc•denha Para ame:baçao 4 co 	ema intata • O - 
enleves afins, performaece bora). dung tossem/ 	descosi. da 

çao, tupOlele ais que seza aufiram. a aposiaça em,  acervas te 
Neseniandu • mão, do capilar soca Ov) abeiluo de capeai. ai a 
contratado te quequer das coarctada. da Cl,., da empteShmos. 
mandamentos ou outras carapim anlibgas. d• quibus.n naimeta, 
o* vãos bol•damel• ou no icoUurre da °afana realizadas em 
'vaque) pedodo da 12 coisas Ge com Na o ereltaidaannlo Peai' 
rodado' de cidiationo éni 'enlatottida• dai Cm ek-edd 	2ti% do pop 

radas 	CU pe.° Podar Coo.edenle pio parr.CV.So 5,0 trrnõr 
am.a. ki.a.).• • readimate afins, parlormanc• bond, domo par 
mera • desconto da duplicatas. cuja pribca não depene da pie, 
aprovaçrm. (0) ruindo. pela CO. atou por sociedade caia ou P. 
ditarammila contiolada. da pala beeicarias, dentas, Penes di 
subscriçao. seu %I(0a situas ~Miados conversbals os não m-
iam da anon da mem Jou da quOquer aho Mão  am.a.,  
em mime ou que etapa caso à parliciação nos ares. bem Te-
ma cafreal° da qualquer negócio ta pass. produzir Nele a 
mel-anta, MI) aubler • pakipartlo da CM. ou d. quais 
Noa confrade em ta, oa valor relevo a Pedenalo d. Co 
ia dei )4 algum d• asa cabradas. suja supre ao eqa.abire 

mo REM e LM 50.000.003.00. ou o dasmb0190 pela Cle ou pai 
omites de suas controlada na obra mie sambe ao equivalia iam 
Roa • 11555 000.000.00. (si) ~ação as, °Pra". da Md" 
afalo, cisão leão, anslormaçao da aço ncleário Ou alo tonna 

eniairealo socaláda, (b.) concessão da garantia. ela Cl, eu 
po soe conlidadaa. lab.° no amo de patanlla• concedidas a lura 
danados arn contraio da locmao cle knómis • dada ma Ws atam 
kas na° emalem valas supeores go istneeme an Raia 
USSIO 000.00 por mis, soga os caso de couOto ou gane enge. 
da CL. ou quaiquer da gen camada. peio Podo Concedem no. 
PadeciPado mit apodrecia, laChaçbn • paCCIdiarentord aros. pulo r• 
raiana* non41. down payrnang • 6•sconlo da cluproLez cuja pratica 
nau apend• d• Mola •promblo, (a) •provaclo das anonsismds 
anenceirm Oss saciada.. Pala ou Ineelarneta coada. peia Ca 
10) alenar,Jo eu onetaçao. lama mediania Icencumenlia • qual-
quer litulo, ela bani Objeto da prOprledad• Intel•Clual Piou watts Pu 
vos lalang~ peovanles à Cê. ou da quidquest da tuas canso 
ladat (a) aqueça° da bem. ~Sa ou inemet cujo ardor escada 
Individualana ao impaarele aio  Rias • USSI 030.000,00 ov 

53.3 000.000,00 no capa de operações enemas entro d• §1"-
0°. Penas de 12 mame • (a) Mama" ou aedo da pata 
salarial • de panicipaolo nos borco de funcionam, atou •dronaba 
doias de qualquar da. conliotadas da C. § 4' Os Diretores de 
C.i aon'noia paleta° "Jeca/. ou lluicatat e prisca. no caso de n• 
....d.e doira ou indirelzment• ao-tuia, dal Mos mencionar:os 
nes% ). mediania 	aprovaçao. puí nen.. dos •Cionsta§ re. 
presenlanda 90% do caudal da Co.'na-dois ou não ern assembleia 
le) malizaçao da qUalquer negado tom goontela. ou •dinktilridorea 
da c.a a escoa ama a quem.. da-., anum consichradas adem 
UI. &banidas COM, Salpica lahtlaçâo do Ireosto cê redi. h) caça 
ao quaquer pula. Jorna dê amaça de açdes da Co ciou de 50 

O•dad• 	OU lioddetafronnt• engoiada. (Si • ~aia Pe. 
Ca de ~hon. lenclarnane ou outras aparações alaga 
de bualquisr aluna, cujo seara, Poladarnaule OU ria anima da oir 
nano realizadas em qualquer peado da 12 mesa laça com que o 
~domado acumulado da Co na ware • 5% do palato° 
Nuga da Ga.. coara Láteo balando acua Stlamod% (70 tiald•-
plo Produção ake adido ci• baia da Ga alou d• iodada O-
ra ce Indegamanla consta; e (a) beata ou nana 0. 
~Mio da abanação ou de caraça, no coo d• suas omine-
das, d• aptas ao padicip•anaz teatarbs reen pala Cio, ov 
~Over de sus conaladn. An. 13 • Renalada a Nese prs 
ala no Art 15 IN) date Estala lodosos Moa que criam obriga-
ções para • Cia ar dawara• larceko• de obelpap3aa pari cem • 
Cê. deverei sob aia de na. eduzam Iam centra • Clis, 
pecado. pro non, ~dane dominam ~nade (I) por 2 Dl-
taloa min coluna. (1) pc• I Datar ao caunb Cem mn proarragor 
com podara apule • apedrem ou (N) par 2 prCiandel•S  as 
adem espada • especados. Art 14 • Ai exunata aulapiddis 
PIM Ga. serio sempa aunada Cerlonanah PM 2  DakaL "' 
venda coa desaglo ponnwiedzaa doe podas oulogado• e 'a-
lo vazo detratado de durai.. Idreao • I ano. caca e Oro. 

meças pais Me Mede. ca ~rio na pano  alearmeado 
Art. 15 - lisaidtack o apodo no et II. • Cá, podará sai rapa 
nade por 1 Cama cur pe. 1 procurador, cem poden• apalaces • 
espela, agindo koadese, nas apela droseedad (1) em 
assunbs de rotina perante o• Orgia pelica lederale. adoluals • 
rewnepain seaqua • sociedades d• cancela tas; (a) na ca 
ene to ouisese Deeeeemee ee~ e 	(5) na oboosuo da 
cuompandéride eare aguam anelai (.4) ao andamo d• liaS',-
meai cket~ a cotara dane em nona da CR; (.) d• 
representação da Ca nas Asseentet Gerada de soceade. ao  que 
lanha ~aça aclonarls., tache e Mo odenlaçõee caba-
leia. peio Comuto da Administração; td) na opmirdagle da CS. 
em lute. • (.1) eatepclonerverie, em queque outro alo. dada Na 
ha ardelaçáo capam da Meia mata da de Nardo ea-
Noa. pot laos oe ~lora Caba IV • A•••••bléla tende Ais, 
18 • A Asam!~ Orei. com  a• Mas Nata • ablbukes• çaMslea 
Pai 1.1 e peio presente Hebe. amima& ortisadan..a. 514 e dia 
30 dg sell de cada ano, pam c• Int magoe on lel e, adracalt 
alarma, ware que os Menem iodeis nen o exigkem. 5 1.  - 
A Anarabldia Da. coaxada. nas Manos de lel • das (Rabio. 

saci pulsa. pala ~abala da Carvalho d• Admiesação ou. na 
suanda. pan Wirll ~bre da Coalho que esilvar arame • 

Na no escondo peca abala can denteara is acreana da 
nada § 2i Seta diaperaed• cedrecaçáo paia para aluas Az. 
sanada às quab conpaecarem lock• ot ~leo § 3. • A. da 
hbanian da Mareia Gare sadvaa sa ascains anela 

m lel. roa Pardos de Adorada' ledielradas ne male da Cie. e na. 
la Esbdulo. nr.0 bade gr mela d• rolos. Mc se computando 
nt solos em tranco § 	- Os arImIslari pildaria sw leptennled, 
nas Assembléias Gwais por MandaLtalc$ norn•adua na lana da § I. 
da Ai 126 da 1•1 6.404.76, deado os menta enumeres da 
rrandaln are dirlItadan na ande loaC“1, co,, .2 Mas da anieradémia 
ez data nortada paia a Assembléia Ghell Capitulo V • Comina. 
iscai: AR 17 • 0 Conselho Fiscal, com In lumes liada a., ki, 

bera torna= cl. 3 reme,. atm. a 3 suanla. leoa" ou 
Medes pia Assernbeia Gani 5 In O Casam Fiscal anele 

kniconsM nos waren, seis, em que sue ~Mação Ice 'adiada 
*“..astas roar ',Prenotem no miam, 3.l das açdos com &OU 

e ruim et 5% das açodo§ zem dna lo na, • nada parindo e In. 
tendem, temia, 	1' AOU suhsedue-te 2.  • rentnemVen  
dos non Moi do rur•sli ti Prol saia Asada peto Assmiabria °rol 

%e m. &Mie' 9 	- s  o'llioetações 	Cumob. 1'0  mu" 61  
ma 'ao PO,  rorr  rrr• Sisubo e "Nabo co bou iader. Capitulo VI 
kli"do d• Aciankuu Ast1l-Oçanpado. da eummlas 1.9 1  

lis US 	1.11. da Co cua e'daltek'tiv" da.t"” 	Can't§6.. 
d• alsomr1n da alões 4n  sol erm'ao. dimPOlem  dirth  

emérs-mi 	ospectisa »q11,00 	teljdf M o exo(r:;c1, do dore'loo 
CA os!;, dos acionistas_ Sadio lesuelados peo Cia • pela Pu rd 
minalraçáo. Capitulo VII - Parda Seda • LLKIOZ: aut. 19 • O 
aercklo social Mala no dali da doarao da cada ano. Ao anal 
de cada exacleio soar, ata Manada pe. "Moia, a. emana 
lindas anancetas prensa em MI, observada. as rama entoo m-
anias, a% quis compraatarão a propões da dadnale do bacio 
atado do recite An 20 • Do aro Rudo do enreda ternura 
Cintilo depois da deduridas a imilnpaçan a toren) atrOuldas aos 
emineradon, na lana de Ali 7., 584  dast.. Falena, 5% solo 
den notes a nana legal sul qu• atageos os lana 1.9an 	sal- 
a it, rira an, destinados ao poupem-ris de daddemulat 
e is, ale Sn% el.% ato-d.:ale, 	Re'L•ns 	ii,.no'i,i.nc'opo'a Vo  
..s. sr a muars..), d., eme,- 	Co 'uso dealbação arcaz 
it -o- 	ons 	2raç reirshirin 1.1) Ia% 	 da Co ). 

emante sma dissona • mina 	liouldallo 
aceda% o, nos emes casos anisa em 
sambla Gare pua deitarat WS. a 
la§Uldard• • hatlaMI • rorenuaraça § 
use soleis/em acenkslat ora rapa 
ala o Gonne° Facal pra o per 

odeia lavrado em livro presa 
acesee. luar . Primare 
CORJA, Cabearas qua 
iro rie. 7464606 d. 29004/1 
Vales G Ei, Sana • $ 

CONCILIEM ENGENHARIA E TECNOLOGIA IS 
OIRIRIP tf 33.1.04.9111110149 • IMRE se 3130801631-4 

AIA De RONDO oo corram oe eoreesmeçaa 1 -  ia 
toca • aná d• Remem dn_Comielto 01 de março de 2013, át 1000 
lens. na  sela da Soradada µNada na RIMO Eudide% da Cunha ris 
IPP São Crisitmks. Rio On lanam RJ. II • blesa.Dielata. O S. 
Mem Rano Mega Fino. cano Rasteie, e o Se Wakra José 
Pimainct. •ectaterlando os anatos III • Carearal. Por cata di-
rigida pelo PI•Pdenle do Conato da Adrenalina • iodos o• mar, 
Nos do Conselho. IV. ame Toas a• narrem do Corinne da 
Adenairando. V • l'adeata* irada 	reamena da  yens- 
ai O Rasara do Casam abale • OnneaSJO Cb. plaanlas • 
erma do Se Lutt Fernando Manual) a, bradem calado *aromo-
ia Cl n• 013148611.11 capada pela IFPIRJ. • CPFIMF 
gni 214 657-99. dornialudo n• Rua Etnias da Cunha. n' 106. Sn 
Caiena. Rio da Retro • RJ. pare a capo de Pão Mana"vo 
reenote. do Sr Ricado da Noronha Negas balsa. azado. 
nenhato d,a C I ns 83-1.05.110.2-0 apoda pão CREVRJ. • 
CrOMF C 705 847 017-31 doniciedo na Rua Euclidn da Cunha, 
pi 0E, São Crillovk baia !raio RJ. FIOS o caoço da threlor 
OLOOroill e do Sr Ateimar. uuuuu to Costa Cabal Nadler, c.- 

C I rit  90 744, expedua pela 0A84..1 • CPP a1dF o'  
011 358 767-09. doerei.* na Ra sucias da Cunha IV 156, 5.80 
Casiorde R. da Janeiro RJ. para o cargo da Diodo. O man.dito 
dos detrates Dai 'NIKO% Irá erro no 6.1 01 da maço 7013, • lã. 
med a da 28 de ...c. die 20 s• A tareara" Opa muna dos 
Odeiam d• Sociedade ata Na eb RS. 500.030" (um anão • qui§ (3  
Momos aio mus). amando alie vem corpran". • da d""1..1 er: 

coai cem. ch deu% .2 madirmeri n 	AO--a postei* lesam.- 
tolancos semestrais TOTIPSIOOS 	parnecs emas sena 13 
dando a Ganser, de adnousitacio derlano ddidendot à coras do 
Puro apurado nanes balanços. bem Como dadora% dividendos InW•-
ni•diPOa 5 cicia de %uca acunaados o, nava ~diodos  as 

immis § 2.. 01 andados POdefla aer pago, .nn mo." de-  e 
teria ar Uns • nu ano da MI 9 2' • A CM,  Pame,  Mndõ Pego 
Mim mias • caia PrOdria na rotina anos ar0141 da Nada" 	, 
c•-•I 	4. • 03 Oiddimas lenediarlOS • 0, (OMS Soa ooapdã 	• 
a.,,,nn d.o-atraco,,, o'n aaid ed-rtor'ea soai acra° adadoputadol jo• 
„,, dto,. td§„ta, 	saididt,ad 	d'addodid 
soco_ em ço.a ;n.o Chtintroldog letà0 creditados 	 pda,à0 
do dmdedo ~Medo Capitulo Vill LImild•SE 

odos 
As- 

mt 	saseennente 
pala bagana do nage-

Mcardo Ponenbuco 

ui Gari/. se 
Nado em 1.1. 

a. 	aaer Conter. com  

dl I461038 

N 

1)0050 



osolgi \t 0%* 

242 OFICIO DE 
Av. Almirante 

Autent 
esent 
Valor 
Autent 
Proc.da 
Total 	 

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

AUTENTICAÇA0 
nte cópia reprogr 
dou fé. 

'R$ 5.56 
:R$ 1.46 

4.10 Rio 
ide Agosto de 2013. 

Oçors  rtaii0Stit4oemfts. , 
cdtmemEtR, m-R3  c ouu 

- Frente 
Ica conforme o original a mim apr 



L/DEO 

 

Avisos, Editais c Termos 

    

      

 

Associações, Sociedades e Firmas 

    

AAPARTICIPAÇOES SA- 
COU/IP tf 42.4612510001.06 

NIRE 3332003106-5 

EIXTAL DE CONVOCAÇ AO • ASSEMBLEIA GERAL ORDI-
NÁRIA • Ficam as Senhores Adentas. da AA Partldprotes SA. 
voados a me montem ela Assembleia Geral Ostra= da Campará* 
a ser reatada na dia 20 de melo do 2013. to 11:00 haas, re sede 
zoa da Companhia, situada na RUI OfOrelSOI Ode de Soda Hedy 

'n• 245 (parle), Barre 25 de Aosta. Cidade de Dota de Cadas. Es-
tada do Rio de iodo, ora deitem sobe e ogante Orl/C01 da da: 
Deliberar zebra: o Relatem da Admita-loas%) • as Demonstra 
.0es Flnaneelms da Companhia medem ao exercido dedal em 
cernido em 31 de anemia do 2812; • desde:iça° do resultada 
do exercido; • Deliberar sobre a acedo o ranIt111001200 da Di-
reto= da Companhia Maria Orlenda øim, - Cfretaniteddente. Ou. 
que de Cada 10 de mio de 2013. Mede Oriods doa - Meto= 
Presidente. (10. 13. 14) 

   

   

   

   

 

kr, 14"S72 

D1ETIUCH FUNRKEN BATISTA 
'EPS: 319.002.836-20 

OUTORGA Dr orREff0 DEMSO DE RECURSOS Hl:micos 

oienicH FURIMEN BATISTA leis adie que recebeu da adulo 
Cada do Amante • (DEA, e OUTORGA DE OPERO DE USO 
DE RAMOSOS IdDRICOS QAT er meneie, cces melem ah 30 
do mel de 2016. que Mota a =MO° do kra baia em  mine 
aem ma. COT e tolha= de uírcissonna humano • paicaghroct 
e o bromado em córrego Man 00/11a, na Roto badrogrOsa M.a 
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SEXTA-FEIRA - 10 DE MAIO DE 2013 DIÁ1U000EICIAL 
no ame 00 aro se gane 	 

PUBLICAÇÕES A PEDIDO 

   

ora Moles b) Fel aprovada e remede do attor Andrei Geara do 
a" de Dam de Flandamento. Setenas e Canele, eradenlada 
ern 25 de Mate de 2013. O pedido de renal. lol *cego, pro-
opepo tal  ab otork,,, lega e metades • parta da data de hde: c) 
remedado o ao-teço da Mal da Sociedade situada em Brasa • 
OF. age pacaçáo ccorreu no Dlarlo Orai no dia 30 de julho de 

2010, onde te 10 adorno na O E 40. Rua 12. Ide 18. Guará d. 
Me 111 Braille. Obeba Federal. Iate: laia 15. elende na O E 40 
Rue 1D lede 10 Geará E. 	Dato adere: VI -incei:Ama 

Nada mala havendo para Vate eu. tateia JON Patroa. Se. 
atido, lavrei a presente ala ara Ioda em ala de ette,a, qtre Ida 

aprovada baseada per lodos os meava do Canse% de Ad. 
nelsbaplo. Ma de Janeiro. Cl de março de 2013. MAURO RIBEIRO 
VtEGAS 1<5110 - Presidente de Mesa. VIALMOR JOSE PRUDENCIO 
- Evade& Arquivada na JUCERJA sob o ir 0000245109 em 
0/0412013. Veada G. M. Sia - Sereala Geral - 	- - 

e 14~7 

CARIOCA CHRISTIANINIELSEN ERGENRAR/A 
CNPIINIF Ir 40.450261000125 • RIRE 33300032614 

Ala das Atsymblelas Gera Ordinária • atraordlnáda reallada 
ern 29 de ala de 2013,1. Dala.luansalacad• E 29104/11 Is 1511. 
na ledo sodat na Rua de Peque. re 31, Sio Geba% na Oda e 
Estado do Ri 2. pomada: Conmeeto disponde, ele face da pra,  
tença da acketta da Cb. meeserdando 1001. do capital vadat os 
terno do art. 124, § 4. da Lel 8.40076, mame lia de Presença 
da Adonisas (Dec. 1). Presentes. eIrda, os Seu Ricardo Pernambuco 
Eller:eus& Junior e Edna Backeteser, Marre da Cia.: e José 
Carlos de Almeida Modo. represerdanle de DKR • Lopes Machado 
~liares. aunar Indepandaen da Cb.. 3. busa: Presidente: Ricardo 
Pernambuco Backhener Junta Reatado: Eduardo Oackheuser. 4. 
faiança  : Por tanineade das valos, as mates demita*, 
foram tomadas: 4.1. Fm Aorrneali CatalEaltaardbutio e) Catara 
caga de Presidente da Cansei= Carcrellivo e eleger pena este cargo 

Sr. nardo Pernambuco Backlauser. brasileiro aedo ao-
nhelro, perlado da O n 22800. 5 Resto. expedida pelo 
EACJR.1 em 20.07.72. Inseto o CPFOF n• 005.99400134. com  
endereço na Rua do Parque tA Si, Sb Catraia na Odade e a-
lada do RJ. pala o mandato aincldeMe asnos dos demais cansit 
Saltos fl deito os sega, 014 30/03/2015. 00,. Nardo Pername°, 
Bedtheuser presente h esemblata..cclau o armo parra e qual Pd 
sino a acere que MS ai mare em qualquer doe ulmo pra 
Otos em td COIÓ o apto el• exerce • addade areei, lorrande 
poste da seu cargo adente a -asseda de-tatmo-de-pose.que 
fica arquivado ne toda da Cb.. b) Tendo em da o =hm amolo, o 
Conselho 	 da CIa. passa • ser caroslo pelo & RIcardo 
Pernambuco Beatreuser, braseiro, casado. canele Pelado da 
Cl ar 12.650-0. 5. Rege°. ansedida 	Caartl ern 20.07.72. a- 
uto no GPFOF n't 002994.017134, coma PresIdente de Conselho 
Consulta: e, cane Comadres. es Srs. Melo Vige Ribeiro Dam 
les. lateleko, ceado, engenheiro cal. portador do Cl rd 1755721, 
expedida pelo IFP/RJ e escalo no Cala re 216.249.83700: e Ti. 
nla Marta Silva Fontendle. bresPerra, datada, acata. likdar 
da Cl ir 01.910.119.5, espOdda pelo IFP/PJ, ema no CPF/MF Ir 
425.55/15149. c) Adorar • conscidaçào da redeto do Estatuto 

&Mal %MIM e detteera00  ntrorada nega Assembleia, que passa 
toar na Ima do Documenta 2. anexo • em ata, (Do 

Ealtasernhleb.GruCCUMOsa: a) Amarar. sten (essa/vis. as ca-
lai dos arreatadas e Is demasiada cedas referentes ao 
enata sant encerrado ern 31112712, corn o parecer erm mama 
da taloa Independente abades t DOER1, no Jornal Valor 
Fon/Mc° era =mel do Commérdo, em 2604/13 (Dec 31 endro-

/ vara seguem destinado do lura ema do exercido findo ern 
31/17/12: (1) 5%, oulailonte a RS 5201.17/22. pare a lama* da 
reserva legal: (5) RS 111203.553,00 asma ~Mos. na que, IA b-
rim inteptsMente persas avante a erertict de 2012. sendo RS 
15 658,104 53 	lltutn de juro subo opõe próprio . O salde, na 
montante de Ra 50.115.706.55, MI destinado O emaçai, da reserve 
de Investe:~ per Sanar • expensa o das Maldades da Ce_ c) 
Reeleger. em bana °Matutada. para o mandato de 3 ano; ou seja 
eh a membleb geral adiada que &there atm o -demonstra. 
Oca =anotas do exerci= eadal de 7015, os eepuldes Grane 
(e) coa Diretor Geral, Roberto José Teixeira Gonçalves, brasileiro. 
casado, engenheiro cedi, cern endereço corara na Rua do Parque. 
31. Sfie Cdstalo. podador da Cl do CASA 6' Roglia ri" 07.555-80 
e lacre na CPF6AP sob o n' 309231547/07: (b) ano Damas 
sem dustneçao espoam Eduardo Batesses, talam casado. 
ngenheiro. CCM endereço canercial na Rua ch Parque. 31. SB, Crls• 

lote otsladne da Cl da IFIVR.1 r0 00911070-0 o haat. no CPOSIF 
013265.957/25: Ricardo Pernambuco Decklatier Junior, bred. 

Ida casado, 'manha= com endereço comerciei ta Rua do Parque. 
31. SIto Cama portador da Cl 17P/RJ ai5  002425551 a atedio no 
CPF/MF ir 002.219.087172: Ma, Jos. Mennerat Certo, bentlelm, 
casado, emana cena endereço comercial na Rua da Parque. SI 
S.a Cdalov5o, penedo, da Cl do CABA 5' Regido if 40.8410 
auto no CPF/MF e 119.5711.161/04: e, Rodei'. Manear°, bred. 
lett casada. engenhas daI oarn undreço amolar na Rua do 
Paras. 31, Sito 01~10 podador da Cl ir 881033273/0 - 
CRENRJ e laca rio CPFAIF of 671271.127/72. os quais acotiaram 
os caos pea os moa toam deltas, dei:brando que ralo estio Ira 
curso em qualquer as cdmes previstos a iii que a Impeça de 
exercer e piedade arca, tomando posse de seus cepa mede-
ie • aselnahme do Termo de Posse ateado em taro veda e POP 
vedo na cede da Co. d) Mn a rentnereçao global anu.' dos mam. 
Me de Okeleda e de Cansam Canelo para o met= sedei de 
2013 em olá RS 8.000.030,50, a se: atirtulde Internamente pelo 01. 
relida. e) Asar das rapta nos temes do aia. 2513. § 35  da Lel 
st. 6.404/70. que os pubficates da Oz. roto on la Passeio e 
zer enteadas no arma do Commerdes. 5. Enramado: Após 13. 
grada, ida e aprovada esta MA que mi assinada pelos presente.. 5. 
Asalaalutar Praceie: Ricardo aramam Rachasse Junior Se-
cretario: Casado Bar:Moer. Aceda: Dento Ade Pattedoções 
DA.. põe seus abam Illonle Peanhas Bacelar Ame 
Eduardo Oscitavas. Diretores: Ricardo Perneemos Backbeuet Ju-
rei e Eduardo Batatas Representante do auditor Meandede 
da C1.0. BXR - tapes Machado Mata José Certos de Nmeida 
Marta: Collaffe com o Melei tavrado-enarro malpilor RJ. 
21/04/2013. Rene Perritauto Bacishooder !unix • Presidente, 
Edita/do Dadteuses • Soabria. JUCERJA. ff 2465545 em 
03/0E13. Estatuto Sedai Consolidado na Aasernale Geral Ora-
arla • atm-ordinária reatada em 29/0412011 Goleio 1 - Dano-
mlnaçáo. fede. Objeto • Deita Art. I' - A Cato Clublited 
Nehen Engenharia S/A é uma reatas emana regida Pelo pie-
senis Estatuto e pela leda/ato Opildred. Fel, r - A Oa lera sede e 
Oco na Cidade e atado do RJ. podendo alar cu edite* ASO 
'sendo depaltada eaddeo, representavas e dependedes 
torram. qualquer paile do arta* acenai 00 00 exalar, adente 
delberaaa da Orada. Ari. 3a  - A 0%. tem Por objeto soda Cl) a 
exemplo de eteços de engatada cteD In:Mantem eu Mn= de 
lercoas. Endulndo, mas Mo ao Brando e. seda de terraplana-
gem. de prelmentagao. de saneamento, de treaRto. do construo:10 
MI. hebete o planearnent a orgarizato e boarpamto do ertis. 
peendimentas irnebnado. de InstabOes, do ratagens bdustdals e 
mecanizas, bem corno a cat Cofie da deattes e gamtutos, obras 
termatelaa. parles e arroposterlo, netos de dragagem e dm 
mais ~dadas da empenhada osbaquatica e • compra e renda de 
materiab ou equipamento rerenádos a tal, euthes (In • alueçáo 
torno armadara de emturoçõe Pitadas na prestação de seus ser-
iiços. Muda doges, estuantes e cela (71) a experato de ser-
viços de transporte coletivo .dit passooto Por dna% NI oito-
sac. teta nu intgretementa de eassges de obras e sentas pó. 
aços. Inclusa data de parceria piltagemprima, apradmele 
aqueles voltada à opero= de bilradas de rodagens, infre.ezbeturas 
enatem • ineroviadas, saneamento Mano • dates de to: (v) a 
abadio em tantrdos. Itainteolunts" ou soledades em conta de 
pante:ido, com empresas omeneres ou t2o, Mate parlIchadio 
amcialiva em lidaptes e execuçâo de cerdsos de engenherla em 

geral: (51) parildpoto em queimes otos sadmasdes comescbis ou 
Ws. como =da ou =talai 	exploraçao de atedadeS agtobs 

pastais, cors a comerdezaçõe dos produto Mundos desses 
'idades: e (v0) prestadio de mem de navegue° de sob paul-
- e ralam • de ovegait d• cabotagem. M. 4" • O prezo de 
duma° da Os. é eleardnego. Capitulo II • Capital Social e 
Apita: Art • O capa tail, tatarge.subscitto e Intnedieadd 

de RS 284.000.000.00, aedo em 1.54.7=.375 ações. sendo 
211.912262 ordinárias e 142685.713 prelesenclah, sodas nortnallvae 
e sem ator remia § 1. - Cada *Me canela cernespande • UITI 
valo nes delherações da Assembleia Gent § - As tas preld 
renda Mo Ma Sebo de reto e leda pdaddade no reernteho do 
capital sem pardo, em casa de Oração  ou equbloga. ~Open. 
do no rateio do dadenda em Igualdade de condições com as aças 
ananarbe, cena delata o a. 17 da Lei 8.404175. § - Os au-
mentos de caplel por substrIPO parto anesender apenas aças 
dignarias. co ações preferencia. ou, ainda. mau andare • me-
"Gide. sem alarder dane oam as ações ordenadas. devendo 
m aOrs ler milhas por seu vala patamal à !peca, respeitado o 
trine estabelecido e» ert 15, g 2.1 de tal 6,404/76, Colide NI • Ad-
ministreção da Ciai At_ e. A Cb. een1 edndristrada pie uma Dl. 
rebela, na lama de Ide deste FateMo. Mi,?' • A Preto= da Cia. 
ser. empesta por, no mento. 2 e, no mfonno. 7 	Ia x, sendo 
um Diretor Geral e etá e Orces em sem doera= @apedrara, Iodes 
residentes no Peds. zelordstes as não, tintos e destituireis, a qual. 
quer terno pela Assembleia Geral, com as aidsoulções ntelielecteln 
nade Esbati e atras que lhe toren •Mbuldas pela Assernala Ge-
ral. pela Diretoria pu pdo Diretor Gane. 5 l' O mandato sto 
reides será de 3 ene. perneai e redelça sendo o mede et 
lorneternere prorrogado rde e ate e posse das respectiva° tua. 
tetos. § 2' • Da Dirceree etre inasthes nas seus respectivos cat. 
gos rodante assinalem do teme de adi areei dm Arto aaa. 
dento doe 30 das que se togarem e sua Mato. Os Calores fe-
delha ser= 'medidos nos ta ages peie pape Meada Os. 

tardo apensados quanto outras formaddades. §35,  Em mos 
aushelas lemparárbs ou Irrepedinenlos eventuais, cada Orar será 
stiasetuldo par quem lor baba% pcs nato. pela Data. § dia  • 
Compele á Diretede conceder loop eia Metem senda que esta 
naa podará excedes a 30 diaz, quando remunerada. § 	rernu. 
nem= dos Diretos ora faina peto Assente= Geral, era Seu 
mentiste IndMdual os gicibe lendo que. em ano de ser Peado mon-
tante global. e OPIMO° Interna será leSa petn Ofretoda. Panda as 
(»vieres ~enodo de prestas audio em gabela de soa oeste. 

---§ 6'.. A Aseemdeb•Geral .poderá agatde-eos.adninIsabas.par._ 
fdpaçio no 	 as es 
§ 7 'Ao Dee Geral compete Feda az Raabe da Delinte, 
bem corno tatradamer as agradadas dee derrua Oredea. § fr • 
Ocorrendo vacine de cargo de Deter caberá fi Assembler Gerei 
eleger o nato Datar, fixando o prazo do gentio. m. 6 'A Direto= 
teM plena podara de admhistradio • gesto des negado da Ou, 
de acordo comes tuas alatern • avia co  eltsloSto no hl e nas.  
te Estatuto. § Osic0 • A pratas dos ovantes Mos Pela Cl.. ou ma 
indaele para a prática ier queque sociedade canalada dirde ou 
exammenie pata Cb., dependa de prevb t. espasma apresta*. por 
cacto. do Soestes seprementinch a rnaloda da capital eadd, reu-
nidas ou rdlo em Mon:dela Gerai: (1) 'provim= do planeamento 
empombo anual; (11) alieno= ou anemia de qualquer bem do 
alho permanente cujo rabo ladadenente ou no sonhem de opera. 
Oca feafizades rena qualquer perlado de 12 meta, seja ima eu Ou' 
pear no equivale em Reata a US51.000.003,00, exceto no caso 
de mato eu ganga agida da Cin, ou qualquer de tuas contin- 

a pelo Poder Coada° are pedidpaçáo em tonconese, 
dietas e procedlmenet atra, perforratre hong doa payment e 
desasa de &díodo aim pano edo depende O PAA Mem 
<ao: (II) aprovaçáo ou dos= da polido saarbt o de partIcipaçáo nos 
tom de fundeados dou adtrinhadorea: 	aP0701000 de qual' 
quem promsào de meados • de lurdonsidos cujos sada mensais 
exceda. lodadualniente, as apatete em Reais e 055 10.50100 
Por mas: Pd malas da bens, nevala ou lava, cita valor penda 
Indadualmente ao ~dente em Rada a USS1.000.000.00 ao e 
0556200.000,00 no anime da epttações obter reatadas den- 
tro da quetua parkdo da 12 meses; 	coraste de omPOstimo 
em montara aedo-  ao aquentada em Reais a 0515,00020 por 
Moine= au abinhado ar em montante que laça com que o Io-
le de empresemos pendentes, no contate ou per pessoa, tillsepasso 

equivalente em Reda • U5550.000.00: (2) contebto da °MA.' 
arriciamonSt dou °Pealo de eadamati,  de queque na- 

em maniete CO* teça com que o valor acoutado do ende• 
vidrento da Cl., escala e 5% da pattinibio liquido da Os. cois-
a,.,.. Sara benço eello empado, credo no casa de anelo ou 

atenda exelda da Cia, ou qualquer de suas enteadas pelo Podei 
Concedes= para paillasMo em encerara. antas • aceda 
mentos ares, pmformenco bone, doa. peyment • temdo de lupa. 
calas. Cila mia Mo depende de prala adevaçád BC) acesa, 
de gana, salvo ma caso de garantias amedidss a funtionarts em 
contato de aedo de imóveis e desde que tais garantia. nio en. 
volvam atores tolets amodorra ao equivalente em Real. a 
USS10.000,00, exceto na coo da mete ou setenta melas da Ce-
ou 012111Uer do evo controladas pela Poder Catedente para parti-
/mede mm. matooramb. Mações e procedmenhis orna, padamo-
cc, tare do= parnent c Mordo de dep.-Ob.: (te) ould0a, de-
noto ou onerase. Incluem meara ikenclemenb. • quetua O-

Nb,  de tens atem do PoMedade holectual dou odm atos In. 
tangivele reefeau de qualquer negado cern :ranha ece pes. 
soai @pedes a ackaidas dou administrador, assim coroldondas 
aquelas detinhas come tal pela leiabno do Moo,  de reMtli 
ceado ou ambos ousa benta da oneradio de adies da Cla, dou 
de sociedade doera ou Inditansente corembee: (1) illuidagád 
adale ciou pede do ancla da 0a, eJou de ;editada direta ou 
Indiretamente contbadet (0) abeto de Mibli • PM °A~A  ou 
oneradlo, ou mem= da teias= eu da anered.o, no mo de 

z. "%Med" de Oto as ~Optes ~dadas deite Oa 
Cb, ou per qualquer de oras cotadas. NT at - A Oirotala se ma 

pretarenclarents na sede tad% coara a presença da roble de 
seus lomba empe que os lettessee sedais assim o adro 
sondo et suas debenad tomadas por ~a de iodas e laxadas 
am livro padre Ari.. 10 -Rembraela e hipótese prevista no hem (vil). 
CIO art. 11 lodos na atos que caiem =doto para • Cb,  ou db 

am•Aer" Pretos do ~Pito para cem o Cl,, deserta aob pena 
de Me produttern ~os contra a On.. Hf prelado par ezcdto, 
mediante dattallt21132 esdnaziett (O Por 2  Deka ere eorlunte 
por tem Diretor ara ~PIM 0011 Uni procurador coro podares espa-
dele e especificas, ou por tl) 2 procurada= com poderes espedals 
e especifico NT 11 - Ressalvada e Mata prevista rio Item (56) do 
Ia 12, as procuragOes cutorgedes peta Cla, certo vempre emendas 

Por 2 Diretas em coa": G) Pd um atm " Ga" el" 
um pratraradq. OW11 pcderea espada 0 0-spedan. devendo cota 
desce%) pormos:dada dos poderes MOrgados e Ia= pazo de- 
lera/sido de duradia. Imitado e 1 eno, meto as peocuread po-
testades para ias Nadal% que Meto Cor por prazo Indeterrninada 
NI. 12 - A Cla. poderá ser representada por apenas 1 Dates 011 Por 
1  lacurada nas aneles dromsteda (1)  em  rara1201  de reem 
perante os todos Otos federe:Ia estadeais e municipais. autar-
quias • =dedadas de emanai ~c (I) na cobram de tala-quer 
pagamentos =Mos á Clai (E) na assinatura de correspondência so. 
Ora anuas nathedrom (Iv) no endossa de Instrumentos destra/a.! 
cobrança ou depósito em norma de Osi (v) na represerdato da Cb. 
nas Assentido Ger ah de codndades en que tenha policipepre 
°doeria, otededdo o coroe o. olentações estebeteddaS PM. Ide. 
estas; (cl) na rotesenbçâo dm as, em calco: e (ai) ercepclostaimen-
te, em qualquer caro da. Induzia adoro de mandatos, desde que 
haja autorizo= 02,22123 da Oinderb, mediardes ata de murta° as-
sinada por ledos es °Mores. Ad. 13 • Compele co DOOM Gee, 
baladarnenle: (e) posIlls as mudes da IMMO: (b) coatenor 
Mamar as asMdaden das demais Preteres nas suas raspavas 
ress de isapettede: (c) Oba • qualquer dos Dimano etbdades 

O Metas modela Independente daquelas pra lhe couberem nana 

fiemence: e (4) mese peta erma° das ddiberatee da Assembl.= 
Gerai n de preda  Dketorbs. Capitulo iv • Assembleia Gere: Au 14 

A Auernbkla Geral com ae bobe e gabações presidas 2111 ki a 
pelo tenente Estala mansa, arcadame 
rell de cada ano, ora os fins previsto ara lol, e. extracedharlarna 
Ie, terna que os Interesses *abe exigirem o madleataçao dos 
eciandia § ir 'A Assembler@ Geral. amoeda 033 lermos da Ide 
deste Colando, sei .preallida por ufa tepresinanie dei ockinlitis. eu  
=e ceia poma que seja escolhida peio ~Ma presentes, acedo 

Recreado designada peta posideres da Mordem. 5 r Será 
dispensada cenvocaçaa perda para mel= ~Mien ás ques 
=parecerem todos os adotas. § 3$ • Os adoto poderia se 
representadas nas Assembleias Geres por mandatdes nomeadas na 
berna do § Vela era 126 da Lei 6.404116. aedo os rever:tos 
instrumentos  da mardelo ter depalledes na sede ~et corn ente-
sediada Mima de 3 dto de data mercada pato • =acabele Ge. 
ral As, 55. As delbareOes da Assembleia Geral reIlarIn1002 af is. 
cotos piaba ele tel sereo tentam par melaria de votos, Mo se 
computando os vats em bano. Capitulo V - Cle Conselho COO-
51.110100: At 10 - Cl Conselho Ccmsubm é UM digito *aro canse 
Mo e de enendernoto à dotada e à =semana Geral, no estudo 
e na preparai= da suas debitadas. O Coseno Conartm 
lem poder dects6lo e n.o tem lunctle, executivas. § 1a. O Censellio 
Conwithra =errará asas Nozes medente derdes recomendações à 
Olretcda e á Assembleia thael § 2' • M thiarretesees seroo do- 
tadas atleta a vate da Mode de seus membms. § 	O Cen- 
se= Comigo expessati. =malmente, o nomendepts sobe 
os assolo sob eme tesponsabIldede, elravée de dieumenb dere 
neta RacomendaMits do Canse= Consulto que EM benta M-
eles e objetive. O moafa rolhar seu plena entendimento_ Si, li. 
O Cometi COnailla20 221t composto por 3 e 5 rombo modo um 
Presidente do Concho Consulto e as demais seta Mignartoras• 
pedaço. Maus pata Amnistia Geral e pra ela desalma a al-
ga ~00, para mendabz da 3 eme, perntha e ~O bt. 15 - 
Ou reates do Cometo Omustgva acarreto Contam cdendklo o 

ser rareado pelo Cometo Consulto na olmo*a bunho de Cada 
MO. CO impa que conicades per qualquer do Adrian ou pelo 
Ceda Gerd com antecedia= anime de 5 diss.§ - As temeres 
do anoto Coruto serio raladas, prelerendelmene na seda 
da Cla., ou em outro locai =Moda na emacato. 57. - O Cometo 
Coro/aro ingetaresõ a Mamará cora emalada de setts membros. 
5 3u - Em cada reuna off levada ele, com date, Met, nome do 
membros do Cometa COMIAM destas, reglad a gent e a 
comendepitipleas papmembropdo paneelhodaveded-C•Pita. 
VI . Consegui Afear: Art. 10 - O Comete Fiscal O Cia., cora as 
luotles Nadas em lel, má compota de 3 ou 5 membros exalto, e 
3 OU 5 =alento adobas o nio, Selos pela Msenitteb Oral 5 
te • O Gaiato Fiscal esmera° bobeará nos exercidos sedas em 
que tua lotaboto lar nadada par embaistes que represente= no 
rabino. 0,1 das ações 0201 dello e VOICI, Cai 5% Os nen sem de. 
relia • aia e cada perlado de kmanamento 1010121201 r0 prbndra 
Asseai= Gerar Ordintrla submetes. g 'A remunero= do 
memba• do Cometa Nal acra earrila pela Aziumai; Geai que 
oa eleges 5 - As delibmples do Conselho Final serão indo 
Por ralada de votos e bomba no No Modo Cep/tuto VII. Em-
ciclo Solai e Lucram As, 20 • O enteio sodal bobe no db 31 
de dezembro de cada ano. Ao Bui d ad 	erddo actas, zeiõe 
levantado pe. Ditada, es dem:nades tancelm previstes em 
id, domados se normas ente ejetes, as qvals oonitertesto a 
ampola da desteça° do laias =sido da gordas AM 21 - Do lu. 
ao Prado do exercido roarethole dopeis do dedadas as psit 
doçtms que bom aradas aos elministradoros, na (arme do art 
75. ç deste ECOO 012 IVAN, ac$0111005 a Iflefra legal eté que 
avido os Gras lega. Do saldo (a) 25%, aedo datados go pa. 

Demento de dMdendo =doeste e (0) eté 75% seta destinados á 
ResC00 de braba= ora Modas a mando des athidedes da 
Cla,. ase deslaça, aorta delatada pela Assembleia Geral O 
sa/C10 00 hem IMPO eustato, in betem tera astribokla nos ado. 
datas como dividendo camioneta. 5 1*  . A Cl.,  Padaá ismnbn 
balanços latTlaSO11b, Nmestels ou em rodem mocas. ..Ma te. 
atada á Ofretoda dobrar dMdendoe à =ria do lucro apurada nes-
ses balanças, bem coma dobar ~eram Inlermedleees á cota 
de locas acunahdos ou reservo obedecidos 02 lrallIrS legais. § 2' - 
Os dMdeadod adelo se aia em mede amole ou bens e o 

prazo da IS,  § 	'A CM. poder& ainda, pegar tures sobre a capital 
pape, na ama • rios tales e legletiato •Pliced. § 4'. O. dl-
atendeu bletroddriss e os mous sobre o apitei Mrere dobrada' 
em cada met= notei padas, ser conpubdaz, par seu Moí fr. 
qada lotei ou ~il. Pará IMMO) do =Mude obdgetelo do 
exercido sota o epo forem dletrIbuldo, devem., ser, nesse ma 
cadeados como entrem= de dettreidos. Capita VIII - 
çao: An. 22' A Cia, somente seta dusehide e entrará em =Medo 
por delbetçáo do adoestas ou nos deras atos previstos an is.  
§ I' • Ceará e Assembl.= Gera que delibera sobre o 00.20.1210 
cabere nomear o respedivo Roadole e bobe a ismeneradt 9 2' 

A Aesembieb Geral, ao os= mandarem ecertelas que reptem. 
tem o Minero anda em lei, deged o Caucho Mal para o perlado 
de ituldadm. RJ, 29/04/13. Illearda permitem Bachheueer Junior • 
Presidente: Eduardo Saddituser Secretido, JUCERIA. Certlicamos 

que esta documente à parte Integrante do registra rd 240545 de 
01I13511) ne podendo ser uClzado eeparademente. Valida G. Moer,  
ri - Semeia Gere 

14:acesso!  

Jun_ 
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Receita Federai 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

.; 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
(.. 	 . — 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA' 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
33.146.648/0001-20 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
29/0811972 

NOME EMPRESARIAL 
S/A _2 	 . CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA —  

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CONCREMAT 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
71.19-7-02 -Atividades de estudos geológicos 
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

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

LOGRADOURO 
R EUCLIDES DA CUNHA 

NÚMERO 
106 

COMPLEMENTO 

CEP 
20.940-060 

BAIRRO/DISTRITO 
SAO CRISTOVAO 

MUNICÍPIO 
RIO DE JANEIRO 

UF 
RJ 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	./ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

• 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
.«,,..... 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
..**,...* 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 16/05/2013 às 11:03:50 (data e hora de Brasília). 	 Página: 1/1 
Foir 1 

C)Copyright Receita Federal do Brasil - 16/05/2013 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp  
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16/5/2013  
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2.2 PROVA DE REGULARIDADE COM AS FAZENDAS 
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 



Page 1 of 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
CNPJ: 33.146.648/0001-20 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei rr2  5.172, de 25 de 
outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); e 

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processos de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nI2  3, de 02/05/2007. 
Emitida às 14:20:06 do dia 14/05/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/11/2013. 
Código de controle da certidão: 47A2.9A9E.687F.BB37 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

029 
http://www.receitatazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Cettidao/CNDConjuntaSegVia/R... 4/7/2013 	

/51 
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 	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 	10-2013/0016056-7 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

CPF / CNP,' 	33.146.648/0001-20 	 CAD-ICMS 	ATIVO 

NOME / RAZÃO SOCIAL 	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIAS A 

CERTIFICAMOS, para-os-fins-de-. direito,. e -de -acordo com- as informações registradas.- nos •-• • • 

Sistemas Corporativos 	da 	Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, 

NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL 	para o requerente 	acima 

identificado, ressalvado o direito 	de a 	Receita Estadual cobrar e inscrever as dividas de sua 

responsabilidade, que vierem a ser apuradas. 

	

EMITIDA EM: 21/03/2013 	AS 	09:47:15 

VALIDA ATÉ: 17/09/2013 

	

---- 	 , 

dr- ier_, 	, 
(assinatura da au oridade fisc. 	-mi e 	e) 
Nome: 	DIEGO ONETO i; ....: GNOLI 
Matricula: 0955862-8 

OBSERVAÇÕES 

Esta 	certidão deve 	estar 	acompanhada da Certidão Negativa 	da 	Divida Ativa, emitida 	pelo 	órgão 	próprio 
da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER n° 33/2004. 

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br). 

A verificação de 	débitos é efetuada pelo 	CNPJ 	do requerente, abrangendo sua 	regularidade fiscal 	e 	de 
estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação 
apenas ilustrativa. 

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: 
ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - 
estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá 
ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br). 

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso 
exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF n°2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br). 

	

FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL) 	
\) 

Modelo aprovado pela Resolução SER n° 310/006, 

030 



SEMEFISCALUAÇA0 
	 GERAL  

TICAk 

242 OFICIO DE 
Av. Almirante 

Aut 
es 
Vai 
Au 
Proc.da 
Total 	 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:35534021 112:130619120826 

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

	

e dou fé 	.1 
Ri: 	

19 de Junho de 2013. 

	

..:R$ 4.10 	  

	

 	R$ 1.46 UMACY Si HE DA SILVA FILHO 	
R$ 5.56 

• 

iy 1111 11 1111 1111 1 11 i 



0'31 
Aux_ 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PROCURADORIA DA DIVIDA ATIVA - PG5 

CERTIDÃO 

14, Certifico, tendo em vista as informações fornecidas 
pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. 281/286, nos autos do procedimento 
administrativo a° E-14/059366/2009, que no período de 1977 até 
25 /06 /2013, CONSTA DÉBITO, em nome de CONCREMAT ENGENHARIA 
E 	TECNOLOGIA S A, CNPJ n.° 33.146.648 / 0001-20, Inscrição 
Estadual n.° 81.546.630, corporificado na inscrição n° 2007/010750-1, 
sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 
1°, II da Resolução PGE n° 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a 
expedição de CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, nos 
termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s). 

A presente certidão tem validade de 180 (cento d 
oitenta) dias após sua emissão. 

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2013. 

ebw\ANo lArNovyan 
NICOLA TUTUNGI JUNIOR 

Procurador Chefe da Procuradoria 	syikx110 ç?olit..iihsVistst°;t5tar-os 
da Dívida Ativa - PG-5 í criti 435 ociz:w:ilubendoNoiff sa; rio  

PDA: Rua do Carmo, 27— Térreo. 
wwwinge.rj.gov.br/ 
Pckati — Dacc — PG 5 
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• 	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

».A. 	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

COORDENADORIA DO ISS E TAXAS 

N° Autenticação: 2525520541 

Órgão: 	F/SUBTF/CIS-2 

Controle: 	16246/2013 

NOME! RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO 

S/A 

RJ 	20940-060 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 

RUA EUCLIDES DA CUNHA 	106 

SA0 CRISTOVAO 	RIO DE JANEIRO 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CNPJ 

33.146.648/0001-20 ANTIGA: ***74.471-001 	 NOVA: 0.064.926-8 

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO DO 

CERTIFICO que, 	em 	relação 	ao 

ocorrência(s): 

Processo 

43526122012 N.L. SUSPENSA POR DECISAO JUDICIAL 

43526142012 N.L. SUSPENSA POR DECISAO JUDICIAL 

Nota de Débito 

Fica, ainda, assegurado ao Mun of• 
verificado posteriormente, inciusiv: 4  

em vigor. A presente Certidão, V ; 

como prova perante qualquer órgão 
"Esta Certidão produz os mesmos efeit 
Tributário Nacional." 

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias 

Rio de Janeiro, 12 de JUNHO
Facada 

de 2013. 

” 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 

contribuinte 	acima 	qualificado, 

Processo 

43526132012 N.L. 

2012 N.L. 

DébIto 

í 	, 
, 

é • 
 

4•ualquer 
" 

	

le 	 a 
/ 	7 

	

.4',  : 	% i 	

, 
• 

	

é 	ir . 

	

*ri 	, 	i  

. e, 

DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 2 

consta(m) 	a(s) 	seguinte(s) 

SUSPENSA POR DECISAO JUDICIAL 

SUSPENSA POR DECISAO JUDICIAL 

débito que vier a ser 
4. 
:s cabíveis previstas na legislação 

: celecimento acima referido, serve 

b do disposto no artigo 206 do Código 

e alteraçaes posteriores. 

HORA:09:48 
Agudos 

Certidão expedida com base na ResoluçãgAugAL,113,234aa,R3/12/2003 

da data da sua expedição. 

Jorge Luiz Gomes da Costa 
R. 	... 	1' 

	
li 1:-:).-. 7 

Plenblofirce 
— admbo_e_Assle .y 	do 

a
Fiscal 

,.. 	_i s 

CIES OBSE 

A auten cidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internei 

no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf  

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o 

contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão 

deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil. ri e (.#* 

0 32 
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NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 

Av. Alm. 	
roso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130627135708 

* AUTENTICAÇA0 - Frente 

Autent 	a te copia repr r fica conforme o original a mim apr o 	, 

esenta 	ou fe.  

Valores 	
I Rio Prqeiro, 27 de Junho de 2013. 

Autentic .......;R$ 4.10 
Proc.dados: .... :R$ 1.46 
Total .......... :R$ 5.56 

nt 0‘,Pe kj»,,Dol'e- p.3 
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PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
rSECRETARIA MUNICIPAL DE FAZÉNDA.:I PIÃOCURADORIA GEFFAL DO MUNICIMO --7 

- CERTIDÃO*  DESITUAÇÂO:FISCALE ENFITÊUTICA DO IMÓVEL 
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Valor a Pagar Total 

1/20131400 
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Valor a Pegar Total 
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OBSERVAÇÕES: 
AS COLUNAS DE IPT11, TCLIP/TCL. 11P. TSD. DIVIDA APURADA E VALOR HISTÓRICO DAS PARCELAS APRESENTAM OS VALORES ORIGINAIS DOS DÉBITOS EXPRESSOS EM 

MOLDA DA ÉPOCA. 
VALOR A PAGAR CALCULADO PARA A DATA DE EMISSÃO DA CERTIDÃO E EXPRESSO EM REAIS. 

1 MP • INDICA DÉBITOS ORIGINÁRIOS DA INSCRIÇÃO DA MAIOR PORÇÃO OU DE INSCRIÇÕES VINCULADAS. 
NOS CASOS DE CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA DE NATUREZA JUDICIAL. O VALOR DEVERÁ SER ACRESCIDO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
PARA REGULARIZAR DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA, DIRUASE A PROCURADORIA DA DIVIDA ATIVA. 
FICA ASSEGURADO AO MUNICÍPIO O DIREITO DE COBRANÇA DE OUMOUER DÉBITO OVE POSSA SER VERIFICADO POSTERIORMENTE. 
ESTA CERTIDÃO CONSIDERA OS PAGAMENTOS CUJA ARRECADAÇÃO ..14 CONSTE NOS REGISTROS DA PREFEITURA. PAGAMENTOS REAUZADOS NOS OLTIMOS 16 DIA 

PODERÃO NÃO CONSTAR DA CERTIDÃO. 
B. A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POR PROCESSAMENTO DE DADOS E Só SERÁ VÁUDA SEM RASURAS E COM CHANCELA DO TITULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL r 
FAZENDA. OS INTERESSADOS PODERÃO CONFIRMAR A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO NO ENDEREÇO ELETRÓNICO hltp:I/www.do.G.gov.br, PORTAL DA PREFEI 	r la 11 BUSCANDO 'IPTU.SERVIÇOS OH UNE. PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS. 	f 

A COLUNA VALOR A PAGAR DO QUADRO II APRESENTA APENAS O SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. ASSIM. NÃO SÃO IMPRESSAS AS COTAS QUITADAS. 
PARA O IMÓVEL FOREIRO AO MUNICIPIO A IAVRATURA DO TITULO DEFINITIVO DE TFLANSMISSÃO DO SEU DOMÍNIO ÚTIL Só PODERÁ SER FEITA MEDIANTE O PAGAMENTO 

DO LAUDÉMIO, EXCETO NOS CASOS DE 'CAUSA MORTIS" OU DE FORMA GRATUITA "INTER VIVOS', OBSERVANDO O QUE DISPÕE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.  
en 	3 O 3 

Juk_ 



, 17 de Junho de 2013. 

Sta UNCALIZAÇA0 
CORREGEDORIA GERAL 

DA JUSTIÇA - RJ 	. 

er 
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PREFEITURA DA CIDADE.D0 'Rio DE JANEIRO 
Procuradoria Geral do Município " 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Código de Controle 

84CBMCB9CM 

Página /1 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
A PROCURADORIA DA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua 
administração, relativamente a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas 
furidicas - CNPJ sob o n° 33.146.648/0001-20, com endereço no(a) RUA EUCLIDES DA CUNHA, n° 106 - RJ Cep: 20940-060, 
certifica que 

FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA 
Inscrição: 0317767-2 	 Divida total do imóvel (R$): 128.258,40 

Endereço:RUAEUCLIDES DA CUNHA 106 , * SAO CRISTOVAO , RIO DE _JANEIRO RJ - 20940-060 ' 

Certidão 	Exercicio:Guia' Divida (R$) 	Situação 	Fase 	Exigibilidade 
r 01/037151/2002-00 	2000 	00 	128.258,40! 	Suspensa 	Amigável 	Suspensa 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - 33.146.648/0001-20 

I 	Certidão 	Natureza 	Divida (R$) 	Situação 	Fase Exigibilidade 	 Exec. Fiscal - 
' 66/370305/1984-00 'Multa Aáministrat 	108.954,021Cobrança Garantidi Judicial 	Cobrança 

ibservações Complementares 

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 90 dias, a contar desta dáta. 

Observações 	 Rio de Janeiro, RJ,03 de julho de 2013. 

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a divida ativa do 
Município do Rio de Janeiro. 

A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos 
responsáveis pelas respectivas apurações. 

Esta certidão poderá ser renovada a partir de 1?/09/2013 . A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, 
contados dá data de seu requerimento perante a Procuradoria da Divida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência. 

O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa 
/rica ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador. • 

Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, 
'apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, qtiando devidos). e 
obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular. 

Exec. Fiscal 
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2.3 PROVA DE REGULARIDADE COM O FGTS 
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IMPRIMIR 

 

VOLTAR 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	33146648/0001-20 

Razão Social: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 

Nome Fantasia:conicREmAT 
Endereço: 	R EUCLIDES DA CUNHA 106 TÉRREO / SAO 

CRISTOVAO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20940-060 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe 
confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, 
certifica que, nesta data, a empresa acima identificada 
encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança 
de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 31/07/2013 a 29/08/2013 

Certificação Número: 2013073111013252872090 

Informação obtida em 31/07/2013, às 11:25:00. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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2.4 PROVA DE REGULARIDADE PERANTE O INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/CND 
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Certidao Positiva de Debito 
	

Page 1 of 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E AS DE TERCEIROS 

N°000142013-17500648 
Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
CNPJ: 33.146.648/0001-20 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em 
seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos 
do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código 
Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive ás inscritas em 
Divida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as 
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem 
os mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou 
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 
20 de Janeiro de 2010. 

Emitida em 22/04/2013. 
Válida até 19/10/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atençâo:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Observação: Certidão emitida com base na Lei n°11941/2009. 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=... 16/5/2013 	itr- 
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2.5. PROVA DE INEXISTENCIA DE DEBITOS 
INADIMPLIDOS PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 33.146.648/0001-20 
Certidão n°: 33032329/2013 
Expedição: 22/07/2013, às 16:17:09 
Validade: 17/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 33.146.648/0001-20, CONSTA do 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento 
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito 
garantido ou exigibilidade suspensa: 

	

0075200-82 .2005.5.01.0002 	TRT 01' Região 

	

0066000-48 .2007.5.01.0045 	TRT 01' Região 

	

0064600-33 .1992.5.04.0015 	TRT 04' Região 
0000360-28 .2011.5.06.0172 TRT 06' Região 
0000855-95 .2011.5.08.0114 TRT 	 ** 08' Região 
0001326-14 .2011.5.08.0114 TRT 	 ** 08' Região 
0000382-39 .2012.5.08.0126 TRT 	 ** 08' Região 
0000472-47 .2012.5.08.0126 TRT 08' Região ** 

0001119-42 .2012.5.08.0126 TRT 08' Região ** 

0002634-15 .2012.5.08.0126 TRT 08' Região ** 

0001568-67.2012.5.10.0021 - TRT 10° Região * 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficientes. 
** Débito com exigibilidade suspensa. 
Total de processos: 11. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Dúvidas e sugestões: cndtetst.jus.br  
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Certidão n° 33032329/2013. Página 2 de 2 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do 
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens 
suficientes. 

Dúvidas e sugestões: cndtetst.jus.br  

it 2 
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3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

/AN 



G. 
CONCREMAT 
engenharia 

3.1 PROVA DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO E QUITAÇÃO 
10 

	

	 DAS ANUIDADES DA EMPRESA E DOS SEUS 
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Rua Buenos Aires n 40 - Centro 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 

PABX: (21) 2179-2000 	 www.crea-rj.org.br  

CENTRAI- DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  
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a PÁG: 1/15 
DATA: 05/08/2013 

• 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA N°: 55751/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos 

da Lei Federal N°5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a 

presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) 

especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) 

respectivo(s)responsável(eis) técnico(s). 

Registro: 	1958200028 
Razão Social: 	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 

CNPJ: 	 33.146.648/0001-20 

Data Registro: 	04/11/1958 
Endereço 	RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 SAO CRISTOVAO - RIO DE 

JANEIRO - RJ , CEP: 20940-060 

RAMOS ATIVIDADE: 

105-0 	OS ENGA CIVIL 

201-0 	OS ENG ELETRICA / 

203-0 	OS ENG ELETRONICA 

302-0 	OS ENG MECANICA 

307-0 	OS ENG QUIMICA 

501-0 	OS ENG AGRONOMICA 
601-0 	OS GEOLOGIA 
1010-0 	OS AGRIMENSURA 

7011-0 	ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE 
ENGA D 

CAPITAL SOCIAL: 

R$ 78.909.335,00 (MATRIZ) 

OBJETO SOCIAL: 

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE 

ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE, ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA, INCLUINDO A 

ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS 

BÁSICOS, E PROJETOS EXECUTIVOS; EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU 

SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO àiti\_\  



PÁG: 2/15 
DATA: 05/08/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

CORRETIVA, PREDITIVA E PREVENTIVA DE QUALQUER NATUREZA; O CONTROLE DE QUALIDADE DE 

PROJETOS; A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS; O GERENCIAMENTO DE OBRAS E 

EMPREENDIMENTOS; A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, TESTES E ANÁLISE DE MATERIAIS E PRODUTOS, 

INCLUSIVE INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, 

SONDAGENS E CONGÊNERES; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESCORAMENTO, CONTENÇÃO 

E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO OU 

REFORÇO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÕES, PONTES E CONGÊNERES; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO NAS 

ÁREAS SOCIAL E AMBIENTAL; A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRIVADOS E 

PÚBLICOS EM GERAL, CONSULTORIA EMPRESARIAL, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS SOCIEDADES 

NO INTERESSE DE SEUS OBJETIVOS. 

CLASSE: 

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S): 

ABDON LUIZ MILANEZ FILHO 
Carteira N° RJ-30885/D 	 Expedida em: 13/01/1977 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003711783 	 Registro: 1967100700 expedido em 13/01/1977 
TITULO: ENG QUIMICO 
Atribuições: RES 068/47 - ART 01(ABCD) 
Inclusão como QT: 11/07/2007 	Inclusão como RT: 11/07/2007 
Ramo Atividade: OS ENG QUIMICA 
ALAIN YVES FRANCOIS DAVID 

Carteira N°  RJ-RJ-149133/D/D 	Expedida em: 07/10/1997 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003773428 	 Registro: 1993104344 expedido em 08/10/1997 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73-ART 7(EX PONT/GR ESTRUT) 

Inclusão como QT: 08/10/1997 	Inclusão como RT: 25/11/1997 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ALDO VAZ SAMPAIO 
Carteira N° RJ-RJ-125823/D/D 	Expedida em: 28/09/1993 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003711791 	 Registro: 1991103277 expedido em 09/10/1991 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inclusão como QT: 18/06/2007 	Inclusão como RT: 18/06/2007 

   

   

   

  

  

  

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 BABA: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  
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PAG: 3115 
DATA: 05/08/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

••• 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ALEXANDRE ROBERTO SALSE DITTERT 
Carteira N° RJ-RJ-145766/D/D 	Expedida em: 05/11/1999 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003711597 	 Registro: 1996121709 expedido em 14/11/1996 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 10/03/2010 	Inclusão como RT: 10/03/2010 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ANTONIO CARLOS PITTA 
Carteira N° RS-RS073314/D 	Expedida em: 13/08/1990 pelo Crea-RS 
RNP: 2206337398 	 Registro: 2008146266 expedido em 13/08/1990 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inclusão como QT: 26/02/2009 	Inclusão como RT: 26/02/2009 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA 
Carteira N° SP-105546/D/D 	Expedida em: 29/03/1983 pelo Crea-SP 
RNP: 2601896221 	 Registro: 1998104764 expedido em 27/12/1979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inclusão como QT: 20/07/1998 	Inclusão como RT: 31/08/1998 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ANTONIO ELISIO CANCELA 
Carteira N° MG-10342D MG/D 	Expedida em: 04/04/1974 pelo Crea-MG 
RNP: 1402885563 	 Registro: 1990104247 expedido em 09/07/1971 
TITULO: ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 
Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18) 
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 03/08/1990 	Inclusão como RT: 03/08/1990 

Ramo Atividade: OS ENG ELETRICA / 
Inclusão como QT: 03/08/1990 	Inclusão como RT: 03/08/1990 
Ramo Atividade: OS ENG ELETRONICA 

ARIOVALDO DOS SANTOS 
Carteira N° RS-47276/D 	 Expedida em 17/02/1983 pelo Crea-RS 
Registro: 1998104763 expedido em 
20/07/1998 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EX.PROJ ARQ) 

Inclusão como QT: 07/05/2007 	Inclusão como RT: 07/05/2007 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

CELSO SILVEIRA QUEIROZ 
Carteira N° SP-32144/D 	 Expedida em: 30/06/2004 pelo Crea-SP 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ 	20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  
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PAD: 4/15 
DATA: 05/08/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

Registro: 2004106092 expedido em 
20/08/2004 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 

Inclusão como QT: 27/06/2005 	Inclusão como RT: 27/06/2005 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
EDUARDO JORGE MIANA 
Carteira N° RJ-17428/D 	 Expedida em: 17/02/1971 pelo Crea-RJ 

RNP: 2003368710 	 Registro: 1969100864 expedido em 17/02/1971 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 

Inclusão como QT: 06/12/2001 	Inclusão como RT: 06/12/2001 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ELIZEU ALVAREZ DE LIMA 
Carteira N° SP-107556/D 	 Expedida em: 18/07/1980 pelo Crea-SP 
RNP: 2603365584 	 Registro: 2009116488 expedido em 18/01/1980 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inclusão como QT: 13/07/2009 	Inclusão como RT: 13/07/2009 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

FABIO MARCELLUS VELLOSO 
Carteira N° RJ-881051820/D 	Expedida em: 15/08/1991 pelo Crea-RJ 
RNP: 2005837121 	 Registro: 1988105182 expedido em 19/01/1989 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 
Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18) 
TITULO: ENGENHEIRO DE 
SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 17/06/2011 	Inclusão como RT: 17/06/2011 

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D 
FERNANDO JARDIM MENTONE 
Carteira N° SP-4061 1/D 	 Expedida em: 27/08/1975 pelo Crea-SP 

Registro: 1995120923 expedido em 
27/04/1995 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 
DEC 23569/33 - ART 28(G EXC AEROP) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inclusão como QT: 02/05/1995 	Inclusão como RT: 27/12/2005 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

GERSON LUIS DE AFtAUJO RODRIGUES 
Carteira N° RJ-881064808/D 	Expedida em: 01/09/1992 pelo Crea-RJ 
RNP: 2001389736 	 Registro: 1988106480 expedido em 26/12/1988 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 09/04/2013 	Inclusão como RT: 09/04/2013 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
JOAO LOPES DE QUEIROZ 
Carteira N° RJ-34697/D 	 Expedida em: 12/06/1989 pelo Crea-RJ 
RNP: 2001664893 	 Registro: 1976102805 expedido em 26/07/1976 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18) 

TITULO: ENGENHEIRO DE 
OPERACAO MOD MECANICA 

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18) 

Inclusão como QT: 01/08/2011 	Inclusão como RT: 01/08/2011 
Ramo Atividade: OS ENG MECANICA 

JOSE ALCURE NETO 
Carteira N° RJ-RJ-15599/D/D 	Expedida em: 19/09/1969 pelo Crea-RJ 

RNP: 2001591098 	 Registro: 1969100413 expedido em 19/09/1969 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inclusão como QT: 18/08/1989 	Inclusão como RT: 18/08/1989 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

JOSE ANTONIO CARNEIRO FELIPPE DE MORAES 
Carteira N° RJ-RJ-19198/D/D 	Expedida em: 08/05/1972 pelo Crea-RJ 
RNP: 2002900086 	 Registro: 1972100296 expedido em 08/05/1972 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inclusão como QT: 10/08/2009 	Inclusão como RT: 10/08/2009 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
JOSE EDUARDO VILLARROEL ZUNIGA 
Carteira N° RJ-RJ-841052108/D/D Expedida em: 23/10/1987 pelo Crea-RJ 

RNP: 2004444380 	 Registro: 1984105210 expedido em 23/10/1987 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(EX,AER/URB/SAN UR/RU) 
RES 218/73 - ART 7(EX.POR/RIOS/CAN) 

Inclusão como QT: 13/06/2005 	Inclusão como RT: 13/06/2005 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

JOSE MARCOS GUIMARAES ADRIANO 
RNP: 2002486085 	 Registro: 2007110272 expedido em 02/05/2007 
TITULO: AGRIMENSOR 

Atribuições: RES 218/73 - ART 04(AT.01Al2,14A18) 

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

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

TITULO: TECNICO 
AGRIMENSURA 

Atribuições: RES 278/83 - ART 03(OBS ART 04) 
Inclusão como QT: 28/06/2011 	Inclusão como RT: 28/06/2011 
Ramo Atividade: OS AGRIMENSURA 
KiTIA CILENE BERTOLINI 
Carteira N° SP-5060700677/D 	Expedida em: 30/12/1996 pelo Crea-SP 
RNP: 2603373820 	 Registro: 2008146273 expedido em 30/12/1996 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inclusão como QT: 19/04/2010 	Inclusão como RT: 19/04/2010 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
MARIA BEATRIZ BURLAMAQUI 
Carteira N° RJ-135594/D 	 Expedida em: 03/08/1997 pelo Crea-RJ 
RNP: 2002399883 	 Registro: 1994100227 expedido em 02/02/1994 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inclusão como QT: 13/12/2010 	Inclusão como RT: 13/12/2010 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
MARIO SERGIO AZEVEDO DE OLIVEIRA 

Carteira N° RJ-RJ-34398/D/D 	Expedida em: 17/01/1978 pelo Crea-RJ 
RNP: 2002427810 	 Registro: 1976102320 expedido em 31/12/1976 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 29(B) 
DEC 23569/33 - ART 29(C EXC G/E/MET) 
DEC 23569/33 - ART 28(BCDEFHIJK) 
DEC 23569/33 - ART 28(A EXC T GEOD) 

Inclusão como QT: 08/11/2006 	Inclusão como RT: 08/11/2006 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
MAURICIO CARDOSO MORETTI 
Carteira N° SP-69597/D 	 Expedida em: 04/09/1979 pelo Crea-SP 
Registro: 2005115206 expedido em 
01/11/2005 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inclusão como QT: 05/04/2006 	Inclusão como RT: 05/04/2006 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

MILTON DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS 
Carteira N° RS-2728/D 	 Expedida em: 01/07/1964 pelo Crea-RS 
RNP: 2203368764 	 Registro: 2007131147 expedido em 01/08/2007 
TITULO: AGRONOMO 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 37(P.UN-ABCDE) 

Inclusão como QT: 15/12/2008 	Inclusão como RT: 15/12/2008 

Ramo Atividade: OS ENG AGRONOMICA 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

PAULO FERNANDO ARAUJO DA SILVA 
Carteira N° MG-444801D 	 Expedida em: 23/07/1987 pelo Crea-MG 
Registro: 2001105266 expedido em 
11/06/2001 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 15/08/2002 	Inclusão corno RT: 15/08/2002 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES 
Carteira N° RJ-RJ-28026/D/D 	Expedida em: 07/11/1975 pelo Crea-RJ 
RNP: 2002862206 	 Registro: 1981115391 expedido em 07/11/1975 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 139/64 - ART 03(ABCDEF) 
Inclusão como QT: 02/01/1986 	Inclusão como RT: 02/01/1986 
Ramo Atividade: OS ENG MECANICA 

PAULO ROBERTO BELISARIO SOARES DE SOUZA 
Carteira N° SP-189408/D/D 	Expedida em: 09/02/1990 pelo Crea-SP 
RNP: 2602031682 	 Registro: 2010110731 expedido em 09/02/1990 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 17/05/2010 	Inclusão como RT: 28/04/2010 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
RAFAEL LUÍS RABUSKE 
Carteira N° RS-RS120201/D 	Expedida em: 15/06/2002 pelo Crea-RS 
RNP: 2202987258 	 Registro: 2010108720 expedido em 15/06/2002 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 08/04/2010 	Inclusão como RT: 08/04/2010 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
ROSANA CRISTINA TIBA 
Carteira N° SP-0682494198/D 	Expedida em: 09/03/1993 pelo Crea-SP 

Registro: 2007110863 expedido em 
15/03/2007 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inclusão como CU: 24/05/2007 	Inclusão como RT: 24/05/2007 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

SYLVIA DUTRA LOUREIRO NOVAES 
Carteira N° RJ-831009706/D 	Expedida em: 21/02/1984 pelo Crea-RJ 
RNP: 2004255331 	 Registro: 1983100970 expedido em 18/03/1983 
TITULO: GEOLOGO 

Atribuições: RES 218/73 - ART 11 

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

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 	crea-rjecrea-rj .org.b0 5  1 



PÁG: 8/15 
DATA: 05/08/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

Inclusão como QT: 19/12/1983 	Inclusão como RT: 19/12/1983 
Ramo Atividade: OS GEOLOGIA 

QUADRO TÉCNICO: 

ADRIANA SILVA DOS SANTOS 
Carteira N°: RJ-158131/D 	Expedida em: 14/02/2000, pelo Crea-RJ 
RNP: 2000601928 	 Registro: 1999119858 expedido em 09/02/2000 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 10/05/2013 

ALBERY BARROCO TEIXEIRA 
Carteira N°: RJ-159828/D 	Expedida em: 26/07/2001, pelo Crea-RJ 
RNP: 2000128513 	 Registro: 1999101968 expedido em 27/06/2000 
TITULO: ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18) 
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18) 
TITULO: TECNICO EM 
ELETRONICA 

Atribuições: RES 278/83 - ART 03(OBS ART 04) 

Inicio QT: 26/04/2011 
ALEXANDRE MOISES HABER 
RNP: 2006398946 	 Registro: 2008134177 expedido em 12/08/2008 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 03/06/2011 
ALVARO MARCOS BORGES NAYLOR 
Carteira N°: RJ-RJ- 	 Expedida em: 23/01/1987, pelo Crea-RJ 
821030460/D/D 
RNP: 2002981140 	 Registro: 1982103046 expedido em 12/08/1982 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 02/07/2013 

ANA CRISTINA RODRIGUES LOPES 
RNP: 2009191986 	 Registro: 2010123023 expedido em 13/01/2011 
TITULO: ENG CIVIL 

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, COM RESTRICAO A AEROPORTOS E 
PONTES E ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 

Inicio QT: 19/10/2011 

ANTONIO CARLOS MAGGESSI LIMA 
Carteira N°: RJ-881000192/D 	Expedida em: 08/06/1990, pelo Crea-RJ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

RNP: 2001063520 	 Registro: 1988100019 expedido em 08/03/1988 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 30/01/2012 

ANTONIO FERNANDO DO LIVRAMENTO MARTINS 
Carteira N°: SP-SP-072268/D/D Expedida em: 03/01/1980, pelo Crea-SP 
RNP: 2603548620 	 Registro: 1992101892 expedido em 17/01/1979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 15/08/2012 

ANTONIO JOSE DE CARVALHO ALVES 
RNP: 2006905228 	 Registro: 2008153781 expedido elm 15/01/2009 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inicio QT: 30/06/2011 
ARNALDO LEAL MARIUZZO 
Carteira N°: SP-63617/D 	Expedida em: 09/01/1979, pelo Crea-SP 
Registro: 1978104379 expedido 
em 16/07/1979 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 
Inicio QT: 05/04/2011 

ATILA FREITAS BALTAR 
Carteira N°: RJ-36558/D 	Expedida em: 29/09/1978, pelo Crea-RJ 
RNP: 2001027397 	 Registro: 1977101112 expedido em 30/12/1976 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 29(BC) 
DEC 23569/33 - ART 28(BCDEFHIJK) 
DEC 23569/33 - ART 28(A EXC T GEOD) 
Inicio QT: 25/04/2013 

AUGUSTO CESAR FABRIN 
Carteira N°: SP-089573/D/D 	Expedida em: 13/01/1979, pelo Crea-SP 

RNP: 2607912369 	 Registro: 2010139959 expedido em 13/01/1979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EX.AER/P RLAM) 

Inicio QT: 24/02/2011 

BERNARDO DE PAIVA PENNA 
RNP: 2009884124 	 Registro: 2011120828 expedido em 04/08/2011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Início QT: 14/05/2013 

CARLOS ANDRE BONOW FILHO 
Carteira N°: RJ-15388D RJ/D 	Expedida em: 05/05/1998, pelo Crea-RJ 
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RNP: 2005870951 	 Registro: 1967100524 expedido em 06/02/1968 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 04/11/2010 
CARLOS AURELIO SERRA JUNIOR 
Carteira N°: RJ-48498/D/D 	Expedida em: 16/04/1986, pelo Crea-RJ 

CRua Buenos Aires n° 40 - Centro 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 

RNP: 2003185941 	 Registro: 1983101127 expedido em 25/07/1980 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18) 
TITULO: ENGENHEIRO DE 
OPERACAO MOD MECANICA 

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18) 
Inicio QT: 13/12/2012 

CARLOS HENRIQUE COSTA JARDIM 
Carteira N°: MG- 	 Expedida em: 11/05/1989, pelo Crea-MG 
MG0000049024D/D 

RNP: 1403366721 	 Registro: 2012116476 expedido em 11/05/1989 
TITULO: GEOLOGO 

Atribuições: LEI 4076/62 

Início QT: 15/08/2012 
CASSIA VANESSA DE CASTRO 
Carteira N°: PR-103704/D 	Expedida em: 25/05/2009, pelo Crea-PR 
RNP: 1707422710 	 Registro: 2011134148 expedido em 12/12/2011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 10/05/2013 
CESAR SOUTINHO DE MELLO 
Carteira N°: RJ-901001741/D 	Expedida em: 14/05/1993, pelo Crea-RJ 
RNP: 2001186568 	 Registro: 1990100174 expedido em 12/04/1990 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inicio QT: 09/10/2012 
EDIANE ROSA 

Carteira N°: SC-S1 072060-5/D Expedida em: 28/02/2005, pelo Crea-SC 
RNP: 2507106204 	 Registro: 2013102134 expedido em 23/01/2013 
TITULO: ENGENHEIRO 
SANITARISTA E AMBIENTAL 

Atribuições: RES 310/86 
DEC 90922/85 DE CONF. C/ O PARAG. UNICO DO ART 84 DA LEI 5194/66. 
RES 447/2000 DO CONFEA 

Inicio QT: 25/04/2013 

EDUARDO AUGUSTO DA CUNHA PINTO 
Carteira N°: SP-239761/D 	Expedida em: 19/08/1992, pelo Crea-SP 

CENTPAT DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 	crea-rj@crea-fl.org.br  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

RNP: 2603498665 	 Registro: 2011124776 expedido em 06/09/2011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

TITULO: TECNOL EM CONST 
CIVIL - EDIFICACOES 
TECNOLOGO EM CONST 
CIVIL - EDIFICACOES 

Atribuições: ART 3 E 4 DA RES 313/86 DO CONFEA, CIRCUNS AMB DA RESP 
MODALIDADE 

TITULO: TECNOLOGO C 
CV/MOV TERRA PAV 

Atribuições: RES 313/86 - ART 3 E 4 
Início QT: 19/10/2011 

EDUARDO EDSON SAFADY 
Carteira N°: MG-0488615773/D Expedida em: 11/05/2004, pelo Crea-MG 
RNP: 1404105034 	 Registro: 2013110196 expedido em 09/04/2013 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inicio QT: 21/05/2013 
ELIZABETH PETRONI CALDAS DA SILVA 
RNP: 2602576999 	 Registro: 2011104418 expedido em 27/04/1987 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 05/04/2011 

EVALDO CABRAL GONCALVES 
Carteira N°: RJ-851033696/D 	Expedida em: 05/05/1995, pelo Crea-RJ 
RNP: 2001379501 	 Registro: 1985103369 expedido em 16/08/1985 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 21/05/2010 
FABIANA GARCIA FERREIRA 
Carteira N°: RS-149146/D 	Expedida em: 23/02/2008, pelo Crea-RS 
RNP: 2205496956 	 Registro: 2010108746 expedido em 26/02/2010 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 21/05/2013 

FABIO SIMOES SUBTIL 

Carteira N°: SP-5060003240/D Expedida em: 06/08/1992, pelo Crea-SP 
RNP: 2604573415 	 Registro: 2007143857 expedido em 06/08/1992 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18) 
TITULO: ENGENHEIRO DE 
SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18) 
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(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

e* 

Início QT: 25/11/2010 
GISELE PRADO DE FARIA 
Carteira N°: RJ-851042466/D 	Expedida em: 27/01/1986, pelo Crea-RJ 
RNP: 2003713867 	 Registro: 1985104246 expedido em 02/09/1985 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inicio QT: 17/08/1988 
GUSTAVO ALVES TRISTÃO 
RNP: 0800480848 	 Registro: 2010157203 expedido em 15/05/2006 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 24/02/2011 

GUSTAVO SILVA DO PRADO 
Carteira N°: SP-5060730256/D Expedida em: 15/09/2005, pelo Crea-SP 
RNP: 2603852256 	 Registro: 2013102498 expedido em 28/01/2005 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A18) 

Inicio QT: 25/04/2013 

HENRIQUE CARLOS DE MACEDO JUNIOR 
Carteira N°: SP-5063356638/D Expedida em: 14/03/2011, pelo Crea-SP 
RNP: 2609459580 	 Registro: 2013102501 expedido em 14/03/2011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 25/04/2013 
JOAO CARLOS MOREIRA GUEDES 
Carteira N°: RJ-19428/D 	Expedida em: 19/06/1972, pelo Crea-RJ 

RNP: 2003508503 	 Registro: 1972100352 expedido em 19/06/1972 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Início QT: 08/03/2013 
JOSE RENATO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO 
Carteira N°: RJ-37865/D 	Expedida em: 27/05/1992, pelo Crea-RJ 

RNP: 2002338337 	 Registro: 1976101800 expedido em 17/05/1976 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

TITULO: ENGENHEIRO DE 
OPERACAO MOD FABR 
MECANICA 

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18) 

Inicio QT: 14/07/2010 

KLEBER DE SOUZA MOURA 
Carteira N°: BA-15444/D 	Expedida em: 17/03/1983, pelo Crea-BA 

o  P e ( 
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PAG: 13/15 
DATA: 05/08/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

RNP: 0500930155 	 Registro: 2010124171 expedido em 25/05/2010 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 24/02/2011 

MARCELO SILVA NETO 
Carteira N°: RJ-19004D RJ/D 	Expedida em: 17/04/1972, pelo Crea-RJ 
RNP: 2002279381 	 Registro: 1969101379 expedido em 17/02/1972 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Início QT: 15/04/1986 
MARCIO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA 
Carteira N°: SP-030161/D/D 	Expedida em: 21/11/1978, pelo Crea-SP 
RNP: 2603414380 	 Registro: 1988102446 expedido em 29/04/1971 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(G EX P/R/C/AE) 

Inicio QT: 21/08/1995 
MARIA GLORIA DOS SANTOS SILVA 
Carteira N°: RJ-791044379/D 	Expedida em: 07/11/1988, pelo Crea-RJ 

RNP: 2009885180 	 Registro: 1979104437 expedido em 29/12/1979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 07/10/2011 
MILTON ALVES VIEIRA DE MELLO 
Carteira N°: PE-036533/D 	Expedida em: 01/02/2007, pelo Crea-PE 
RNP: 1801772851 	 Registro: 2012128158 expedido em 05/10/2012 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 10/05/2013 
MONICA GISLAINE ROCHA DOS SANTOS HAENEL 
Carteira N°: SP-195864/D 	Expedida em: 21/03/1991, pelo Crea-SP 
RNP: 2602066869 	 Registro: 2011124780 expedido em 06/09/2011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 19/10/2011 

PERSIO AUGUSTO DE PAULA 
Carteira N°: SP-084073/D 	Expedida em: 27/04/1981, pelo Crea-SP 

RNP: 2610214863 	 Registro: 2012119549 expedido em 20/07/2012 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Início QT: 09/10/2012 

RAFAEL CHAVES OPITZ 
Carteira N°: RS-111837/D 	Expedida em: 24/05/2012, pelo Crea-RS 

PARE: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rj@crea-rj.orgdot „,, 
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a PAG: 14/15 
DATA: 05/08/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

RNP: 2200527004 	 Registro: 2013103295 expedido em 04/02/2013 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 25/04/2013 

REGINA MANSUR 
Carteira N°: PR-14731/D 	Expedida em: 31/10/1984, pelo Crea-PR 
RNP: 1703713273 	 Registro: 2007104750 expedido em 03/05/1983 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 24/02/2011 

ROBERTA MARIA COSTA 
Carteira N°: SP- 	 Expedida em: 23/01/1998, pelo Crea-SP 
5060877608/D/D 

RNP: 2603408291 	 Registro: 2012116486 expedido em 23/01/1998 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inicio QT: 15/08/2012 

ROSINA GODINHO COSTA 
Carteira N°: RJ-8810321 16/D 	Expedida em: 02/08/1990, pelo Crea-RJ 
RNP: 2002506647 	 Registro: 1988103211 expedido em 06/07/1988 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 14/07/2010 

SERGIO ANDRE LIMA TRECE 
Carteira N°: RJ-RJ-156789/D/D Expedida em: 17/12/2001, pelo Crea-RJ 
RNP: 2008976831 	 Registro: 1999107809 expedido em 04/10/1999 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 04/11/2010 
THALES DE MEDEIROS NOGUEIRA 
Carteira N°: PR-PR-34307/D/D Expedida em: 04/05/1999, pelo Crea-PR 
RNP: 1700884484 	 Registro: 2012104602 expedido em 04/05/1999 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Inicio QT: 09/10/2012 
THIAGO OLIVEIRA LAPA 
Carteira N°: SP- 	 Expedida em: 07/08/2007, pelo Crea-SP 
5061730468/D/D 

RNP: 2604338440 	 Registro: 2013113793 expedido em 08/05/2013 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 02/08/2013 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAI DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 



PAG: 15/15 
DATA: 05/08/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

FINALIDADE: Para fins de Licitação 

**** RESTRITA A JURISDIÇÃO DO Crea-RJ **** 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro, 5 de Agosto de 2013. 

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

posterior dos elementos cadastrais nelas contidas e desde que não representem a situação correta ou 

atualizada, do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.23628321803299057 

Emitida às: 05/08/2013 09:18 (Hora de Brasília) 

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

Endereço www.crea-rj.org.br. 

yik 
cz'mc) 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 

PABX: (21) 2179-2000 

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 

www.crea-rj.org.br  

crea-rj@crea-rj.ord.br  
n 
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As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior 

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.9302345472980084 

Emitida às: 28/02/2013 11:01 (Hora de Brasília) 

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

www.crea-ri.org.br. 

P e 

PAG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17292/2013 	VALIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

némero 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	ABDON LUIZ MILANEZ FILHO 
Registro: 	1967100700 	 Date de Registro: 13/01/1977 
Cadeira: 	RJ-30885/D 	 Emitida em: 	13/01/1977 
CPF: 	025.357.507-91 
RNP: 	2003711783 

TITULO: 
ENGENHEIRO QUIMICO 
ATRIBUIÇÕES: 
RES 068/47 ART 01(ABCD) 
Formado pelo(a): ESCOLA DE QUIMICA-UNIV FEDERAL 130 RIO DE JANEIRO 
Data colação de grau: 28/02/1967 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

Rua Buenos Aires n' 40 - Centro 	 BABE: (21) 2179-2000 
Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1  CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 

www.crea-rj.org.br  
crea-rjacrea-rj.org.br  
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013. 

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.7388220272353071 

Emitida às: 28/02/2013 11:04 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do Crea-RJ na Internet, neriüafço 

www.crea-rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 PAEX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - R.1 - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjOcrea-rj.org.br  

PAD: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17294/2013 	VALIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	ALAIN YVES FRANCOIS DAVID 

Registro: 	1993104344 	 Datado Registro: 08/10/1997 

Carteira: 	RJ-149133/D 	 Emitida em: 	07/10/1997 

CPF: 	236.565.818-00 

RNP: 	2003773428 

TÍTULO: 

ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 

RES 218/73-ART 7(EX PONT/GR ESTRUT) 
Formado pelo(a): ECOLE NATIONALE IDES FONTS ET CHAUSSEES 

Data colação de grau: 26/01/1966 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 



MG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17297/2013 	VALIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 680 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	AIDO VAZ SAMPAIO 
Registro: 	1991103277 	 Data de Registro: 09/10/1991 

Cadeira: 	RJ-RJ-125823/D/D 	 Emitida em: 	28/09/1993 

CPF: 	548325.197-00 

RNP: 	2003711791 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 

RES 218173- ART 07(AT.01 A 18) 
Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA GENERAL ROBERTO LISBOA 

Data colação de grau: 01/08/1991 

FINALIDADE: 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0,8108454595415838 

Emitida às: 28/02/2013 11:05 (Hora do Brasília) 

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

www.crea-d.org.br. 

e 	 Rua Buenos Aires II* 40 - Centro I 	PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.orea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO; (21) 2179-2007 1 crea-rjecrea-rj.org.br  



PM: 112 
DATA: 280/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17300/2013 	VALIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	ALEXANDRE ROBERTO SALSE 
DITTERT 

Registro: 	1996121709 	 Data de Registro: 14/11/1996 

Carteira: 	RJ-RJ-145766/D/D 	 Emitida em: 	05/11/1999 

CPF: 	016.659.887-97 

RNP: 	2003711597 

TÍTULO: 

ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 

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

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Data colação de grau: 01/07/1996 

ANOTAÇÕES: 
CONCLUIU NA ARFA DE HABILITADA CIVIL, A HABILITACAO ENGENHARIA CIVIL ENFASE 

ESTRUTURAS, CONFORME APOSTILA NO VERSO DO DIPLOMA DATADA DE 28 DE OUTUBRO DE 1997. 

FINALIDADE: 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro, 

 

\92PEO  

1 	www.erea-rj.org.br  

 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 BABE: (21) 2179-2000 

 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 erea-rjderea-rj.org.br  



PÁG: 212 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da Certidão de Registro Profissional n° 17300/2013) 

Código de Controle do Comprovante: 0.11332773892687609 

Emitida às: 2610212013 11:06 (Hora de Brasília) 

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

www.crea-rhorg.br. 

e Rua  Buenos Aires n 40 - Centro I 	 BABE (  (21) 2179-2000 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONADENTO: (21) 2179-2007 
www.erea-ij.org.br  

erea-rjuerea-rj.org.br  



PAG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17302/2013 	VALIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	ANTONIO CARLOS PITTA 

Registro: 	2008146266 	 Data de Registro: 13/08/1990 

Carteira: 	RS-RS073314/D 	 Emitida em: 	13/08/1990 

CPF: 	483.949.800-82 

RNP: 	2206337398 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Formado pelo(a): PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO G DO SUL 

Data colação de grau: 21/07/1990 

FINALIDADE: 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro, 	 9 E.  6 \  
Código de Controle do Comprovante: 0.34659173401903185 	 ci 

O 

 ÇS
‘ 

Emitida às: 28/02/2013 11:07 (Hora de Brasília) 	
D .1 

 

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

www.crea-rborg.br. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 PAU: (21) 2179-2000 	 1 	ww.erea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjecrea-rj.org.br  
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MG: 1/1 
DATA:28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17304/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA 

Registro: 	1998104764 	 Data do Registro: 20/07/1998 

Carteira: 	SP-105546/0 	 Emitida em: 	29/03/1983 

CPF: 	014.186.328-56 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73- ART 07(AT.01 A 18) 
Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO 

Data colação de grau: 27/12/1979 

FINALIDADE: 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.952223025153369 

Emitida às: 20102(2013 11:08 (Hora de Braellia) 

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

www.crea•rborg.br. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	PABX: (21) 2179-2000 	 I 	www.erea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 i crea-rjOerea-xj.org.by  

11) 
Ptc\ 



PM: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17306/2013 	VALIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	ANTONIO ELISIO CANCELA 
Registro: 	1990104247 	 Data de Registro: 24/07/1990 

Cadeira: 	MG-10342/D 	 Emitida em: 	04/04/1974 

CPF: 	112.633506-15 

TITULO: 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18) 
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18) 
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS 

Data colação de grau: 10/08/1973 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.9151251240791637 

Emitida às: 28/02/2013 11:09 (Hora de Brasília) 

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

www.crea.rj.org.br. 	 c*\ 
Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 PARIR: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjdorea-rj.org.br  

ItAN 



PAG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17307/2013 	VALIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	ARIOVALDO DOS SANTOS 

Registro: 	1998104763 	 Datado Registro: 20/07/1998 

Cadeira: 	RS-47276/D 	 Emitida em: 	17/02/1983 

CPF: 	855,986.748-15 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 
ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 7(EX.PROJ ARO) 
Formado pelo(a): FAC DE ENGENHARIA-FUND ARMANDO ALVARES PENTEADO 

Data colação de grau: 28/12/1978 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.2637045131219583 o 
Emitida às: 281021201311:11 (Hora de Brasília) 

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

www.crea•rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	Ww.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAfiENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjaorea-rj.org.br  

U6(  
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PÁG: 1/1 
DATA: 20/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17308/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1,966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

referida Lei, que o Interessado não se encontra em debito com e Crea-RJ. 

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	CELSO SILVEIRA QUEIROZ 

Registro: 	2004106092 	 Datada Registro: 20/08/2004 

Carteira: 	SP-32144/D 	 Emitida em: 	30/0612004 

CPF: 	024.140.408-82 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 
ATRIBUIÇÕES: 
DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 
Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIVERSIDADE MACKENZIE 

Data colação degrau: 31/05/1968 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013. 

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.9959031792825113 

Emitida às: 28/02/2013 11:12 (Hora de Brasília) 	
t1-) 

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

www,creKi.org.br. 

ck\-) 
Rua Buenos Aires o°  40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2119-2000 	 1 	www.crea-rj.er9.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070.r022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjGerea-rj.org.br  

089 



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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.9151082203822666 

Emitida às: 28/02/2013 11:13 (Hora de Brasido) 

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

www.crea-d.org.br. 

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

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1  crea-rjacrea-rj.org.br  

PÁG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17309/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 cia 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	EDUARDO JORGE MIANA 

Registro: 	1969100864 	 Data de Registro: 17/02/1971 

Cadeira: 	RJ-17428/D 	 Emitida em: 	17/02/1971 

CPF: 	150.204.876-00 

RNP: 	2003368710 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 

DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 
Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV FED DE JUIZ DE FORA 

Data colação de grau: 21/11/1969 

FINALIDADE: 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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



PÁG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17310/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	ELIZEU ALVAREZ DE LIMA 

Registro: 	2009116488 	 Datado Registro: 18/01/1980 

Carteira: 	SP-107556!D 	 Emitida em: 	18/07/1980 

CPF: 	018.197.908-00 

RNP: 	2603365584 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

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

Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA DA PUC DE CAMPINAS 

Data colação de grau: 28/12/1979 

FINALIDADE: 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.3404733223545593 

Emitida às: 28102/201311:14 (Hora de Brasília) 

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

www.crea-rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 PABX: (211 2179-2000 	 I 	www.erea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 erea-rjdcrea-rj.org.br  



As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificaçã000sterior 

dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou 4isilizSed 

registro. 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rJ.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 erea-rjOcrea-rj.or9.br  
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PAG: 1/2 
DATA: 28/0212013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17311/2013 	VALIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	FABIO MARCELLUS VELLOSO 

Registro: 	1988105182 	 Data de Registro: 19/01/1989 

Carteira: 	RJ-881051820/D 	 Emitida em: 	15/08/1991 

CPF: 	815.360.207-10 

RNP: 	2005837121 

TITULO: 
ENGENHEIRO MECANICO 
ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73- ART 12(AT.01 A 18) 
Formado pelo(a): CENTRO FED DE EDUC TEC CELSO SUCKOW DA FONSECA-RJ 

Data colação de grau: 19/01/1989 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18) 
Formado pele(a): UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
Data colação de grau: 14/09/2004 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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



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

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 I crea-rjOcrea-rj.org.br  

MG: 2/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 00 RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da Certidão de Registro Profissional n°17311/2013) 

Código de Controle do Comprovante: 0.5992810289214923 

Emitida às: 28/02/2013 11:15 (Hora de Brasília) 

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

www.crea-rj.org.br. 
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PÁG: 1/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17312/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 6à da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	FERNANDO JARDIM MENTONE 

Registro: 	1995120923 	 Data de Registro: 27/04/1995 

Carteira: 	SP-40611/0 	 Emitida em: 	27/08/1975 

CPF: 	673.474.108-78 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 
ATRIBUIÇÕES: 
DEC 23569/33 - ART 28(A000EFHIJK) 

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

DEC 23569/33 - ART 28(G EXC AEROP) 
Formado pelo(a): PONTIFICIA UNIV CATOLICA DE CAMPINAS-PUC CAMPINAS 

Data colação de grau: 21/03/1974 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.24079298291025297 

Emitida às: 28/02(201311:11 (Hora de Brasília) 

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

Rua Buenos Aires ti' 40 - Centro i 	 PABX: (21) 2179-2000 	 www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - Ri - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjdorea-rj.org.br  



PÁG: 2/2 
DATte 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da Cerfidâo de Registro Profissional n° 17312/2013) 

vnvw.croa-d.org.br. 

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

Rio de Janeiro • RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 I crea-rjecrea-rj.org.br  

	tr-05- 



PÁG: 1/1 
DATA: 08/03/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 19452/2013 	VÁLIDA ATE: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	GERSON LUIS DE ARAUJO 
RODRIGUES 

Registro: 	1988106480 	 Data de Registro: 26/12/1988 
Carteira: 	RJ-881064808/D 	 Emitida em: 	01/09/1992 
CPF: 	874.081.637-00 
RNP: 	2001389736 

TÍTULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

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

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTA URSULA 

Data colação de grau: 21/12/1988 

FINALIDADE: 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, 8 de Março de 2013. 

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.6167559054571004 

Emitida às: 08/03/2013 11:12 (Hora de Brasília) 

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

www.crea-rj.org.br. 

pd/ 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 1 	 DAM: (21) 2179-2000 	 1 	www.erea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO; (21) 2179-2007 ! erea-rj@erea-rj.org.br  



PÁG: 1/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17313/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	JOAO LOPES DE QUEIROZ 

Registro: 	1976102805 	 Data de Registro: 26/07/1976 

Carteira: 	RJ-34697/D 	 Emitida em: 	12/06/1989 

CPF: 	298.910.277-91 

RNP: 	2001664893 

TITULO: 
ENGENHEIRO MECANICO 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/13 - ART 12(AT.01 A 18) 

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTA URSULA 

Data colação de grau: 29/10/1982 

ENGENHEIRO DE OPERACAO - MECANICA 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18) 

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE SANTA URSULA 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou-cat.-Feriada do 

( 
registro. 

www.crea-rj.org.br  Rixa Buenos Aires n 40 - Centro 1 	 PAU: (21) 2179-2000 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 	CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 ( crea-rjocrea-rj.org.br  



PM: 2/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da Certidão de Registro Profissional n°1731312013) 

Código de Controle do Comprovante: 0.89997895751553 

Emitida às: 28102/2013 11:18 (Hora do Brasilia) 

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

www.crea-d.org.br. 

Rua Buenos Airco n* 40 - Centro 1 	 PM: (21) 2179-2000 	 1 	ubm.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjecrea-rj.orgair 



PAG: 1/2 
DATA: 28102/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17314/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	JOSE ALCURE NETO 

Registro: 	1969100413 	 Data de Registro: 19/09/1969 

Carteira: 	RJ-RJ-1 5599/0/D 	 Emitida em: 	19/09/1969 

CPF: 	046.181.657-15 

RNP; 	2001591098 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 
DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 
Formado pelo(a): ESCOLA POLITECNICA-PUC RIO DE JANEIRO 

Data colação de grau: 07/11/1968 

CURSO(S) PÓS-GRADUAÇÃO: 
ENGENHARIA ECONOMICA E ADMINISTRACAO INDUSTRIAL 

Instituição: UNIVERSIDADE FEDERAI DO RIO DE JANEIRO 
Data de inicio: 01/08/1971 Data de Término: 01/07/1972 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 

c, P 
Q'kÃ 

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

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

registro. 

Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013. 

Rua Buenos Aires n' 40 - Centro I 	 PADA: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjEcrea-rj.org.br  



PÁG: 2/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continua* da Cedido de Registro Profissional n° 17314/2013) 

Código de Controle do Comprovante: 0.8720422393011868 

Emitida às: 28/0212013 11:19 (Hora de Brasília) 

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

www.crea-rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 PAU: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 ceea-rjecrea-rj.org.br  

ti 8 PfN. 



PÁG: 1/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17326/2013 	VALIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	JOSE ANTONIO CARNEIRO 
FELIPPE DE MORAES 

Registro: 	1972100296 	 Data de Registro: 08/05/1972 

Carteira: 	RJ-RJ-19198/0/D 	 Emitida em: 	08/05/1972 

CPF: 	241.104.507-72 

RNP: 	2002900086 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 
DEC 23569/33- ART 28(TDS.ALINEAS) 

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 
Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FED DO RIO DE JANEIRO 

Data colação de grau: 28/12/1971 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.6995135997307483 

Emitida às: 281021201311:41 (Hora de Brasília) 

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

cárç,4 
Rua Buenos Aixe$ na 40 - Centro 1 	 RAM (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjacrea-rj.org.br  



PAD: 2/2 
DATA:28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continua* da Cedido de Registro Profissional n° 17326/2013) 

www.crea-d.org.br. 

Rua Buenos Atroo ri' 40 - Centro 1 	 PTB%) (21) 2179-2000 	 j 	Www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO) (21) 2179-2007 I erea-rj0crea-rj.org.br  
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PÁG: 1/2 
DATA: 20102/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17328/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/1212013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	JOSE EDUARDO VILLARROEL 
ZUNIGA 

Registro: 	1984105210 	 Data de Registro: 23/10/1987 

Carteira: 	RJ-RJ-8410521080/D 	 Emitida em: 	23/10/1987 

CPF: 	487.594.147-15 

RNP: 	2004444380 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 7(EX.POR/RIOS/CAN) 

RES 218113- ART 07(EX,AER/UR8(SAN UR/RU) 
Formado pelo(a): ESCOLA ESTRANGEIRA - SUPERIOR 

Data colação degrau: 25/06/1975 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.5606557739917744 

Emitida às: 28/02/2013 11:42 (Hora de Brasília) 

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

CiVq-\  

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.erea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjacrea-rj.org.br  

tpt 



 

PÁG: 2/2 
OATk. 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da Certidão de Registro Profissional n°17328/2013) 

www.crea-rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n* 40 - Centro 1 	 PAU: (21) 2179-2000 
	 ww.erea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 
	erea-rjOerea-d.org.br  



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

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

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

PÁG: 1/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17330/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

referida Lel, que o Interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ. 

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	JOSE MARCOS GUIMARAES 
ADRIANO 

Registro: 	2007110272 

Carteira: 	RJ-/D 

CPF: 	052300.217-30 

RNP: 	2002486085 

Data de Registro: 02/05/2007 
Emitida em: 

TITULO: 
ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 04(AT.01Al2,14A18) 
Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

Data colação de grau: 14/05/2005 

TECNICO EM AGRIMENSURA 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 278/83 - ART 03(OBS ART 04) 
Formado pele(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

Data colação de grau: 01/01/1998 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

cç) 
Rua Buenos Aires n' 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 

	 www.orea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 
	crea-rjEcrea-rj.org.br  



PAG: 2/2 
DATA: 20102/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuaçadda Certidão de Registro Profissional n°17330/2013) 

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.5018822524735943 

Emitida às: 28/02/2013 11:44 (Hora de Breais) 

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

www.crea-rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro I 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.ereo-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAI, DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 erea-rjCorea-rj.org.br  
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PÁG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17332/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

referida Lei, que a interessada não se encontra em debito com o Crea-RJ. 

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	KtTIA CILENE BERTOLINI 
Registro: 	2008146273 	 Data de Registro: 30/12/1996 

Carteira: 	SP-5060700677/D 	 Emitida em: 	30/12/1996 

CPF: 	161,603.078-00 
RNP: 	2603373820 

TÍTULO: 
ENGENHEIRA CIVIL 
ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Formada pelo(a): ESC DE ENGA INST MAUA DE TECNOLOGIA 
Data colação de grau: 30/12/1996 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

\C",  

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

www.crea-e.org.br. 

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

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 i crea-rj@crea-rj.org.br  

1 

Código de Controle do Comprovante: 0.7488026894799927 

Emitida às: 28/02/2013 11:46 (Hora de Brasília) 

Pt\ 



PÁG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17333/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	MARIA BEATRIZ BURLAMAQUI 
Registro: 	1994100227 	 Data de Registro: 02/02/1994 
Cadeira: 	RJ-135594/D 	 Emitida em: 	03/08/1997 

CPF: 	004.281.957-17 
RNP: 	2002399883 

TITULO: 
ENGENHEIRA CIVIL 
ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73- ART 07(AT.01 A 18) 
Formada palo(a): UNIVERSIDADE SANTA URSULA 
Data colação de grau: 21/01/1994 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

0 <, 
D86 

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

Emitida às: 28/0212013 11:46 (Hora de Brasília) 	 . C,  . 01)  
N----'- (;" 

Código de Controle do Comprovante: 0.9242872125489476 
1 

www.crea-rj.org.br. 

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

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

registro. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro I 	 DAM (21) 2179-2000 	 I 	www.crea-11.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 I crea-rjdcrea-rj.org.br  

1J8&i 
1vN 



PM: 1/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17334/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	MARIO SERGIO AZEVEDO DE 
OLIVEIRA 

Registro: 	1976102320 	 Datado Registro: 31/12/1976 
Carteira: 	RJ-RJ-34398/D/D 	 Emitida em: 	17/01/1978 
CPF: 	245.747.087-00 
RNP: 	2002427810 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 
ATRIBUIÇÕES: 
DEC 23569/33 - ART 28(BCDEFHIJK) 
DEC 23569/33 ART 29(8) 
DEC 23569/33 - ART 28(A EXC T GEOD) 
DEC 23569/33 - ART 29(C EXC G/E/MET) 
Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA DOR JANEIRO-UNIV GAMA FILHO 
Data colação de grau: 31/10/1977 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizadazdo.\\  

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.05259585515134135 

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

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 I eree-rjaerea-rj.org.br  

989 j, 



PÁG: 2/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da Cedido de Registro Profissional n°17334/2013) 

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

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

www.crea-rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 1 	 DAM (21) 2179-2000 	 1 	www.erea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  



MG: 1/1 
DATA: 28/0212013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

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

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	MAURICIO CARDOSO MORETTI 
Registro: 	2005115206 	 Datado Registro: 01/11/2005 

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

CPF: 	013.926.248-27 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 
ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA MAUA-INST MAUA DE TECNOLOGIA 

Data colação de grau: 17/01/1979 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.9351037315562427 

Emitida às: 28102/2013 11:48 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante devera ser confirmada na página do Crea-RJ na Internet, no ander yo 

www.crea-rborg.br. 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.b 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 21/9-2007 1 crea-rjOerea-rj.org.br  



PÁG: 1/1 
DATA: 2810212013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17339/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 

Registro: 
Carteira: 

CPF: 
RNP: 

MILTON DA CONCEICAO LOPES 
DOS SANTOS 
2007131147 

RS-2728/D 
005.012.200.20 
2203368764 

Data de Registro: 01/08/2007 

Emitida em: 	01/0711964 

TITULO: 
ENGENHEIRO AGRONOMO 

ATRIBUIÇÕES: 
DEC 23569/33 - ART 37(P.UN-ABCDE) 
Formado pelo(a): FAC DE AGRONOMIA E VETERINARIA-UNIV FED R G DO SUL 

Data colação de grau: 20/12/1962 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.5635988514360158 

Emitida às: 28102/2013 11:53 (Hora de Brasília) 
	 o 

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

www.crea-r).org,br. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro I 	 PARE: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br 	 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjdorea-rj.org.br  



PAG: 1/1 
DATA: 29/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17337/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	PAULO FERNANDO ARAUJO DA 
SILVA 

Registro: 	2001105266 	 Data de Registro: 11/06/2001 

Cadeira: 	MG-44480/D 	 Emitida em: 	23/07/1987 

CPF: 	464.662.746-91 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Formado pelo(a): FACULDADE DE ENGENHARIA-UNIV FED DE JUIZ DE FORA 

Data colação de grau: 25/07/1986 

FINALIDADE: 

PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.06910187613363983 

Emitida às: 28/02/201311:51 (Hora de Brasília) 	 \Co_ 

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

www.crea-rborg.br, 

Rua Buenos Aires n' 40 - Centro I 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	wuw.erea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjOcrea-rj.org.br  

ÍC,P  

e 	 



PAG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17343/2013 	VÁLIDA ATE: 31/12/2013 

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

namoro 6.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	PAULO MEIRA DE VASCONCELOS 
CHAVES 

Registro: 	1981115391 	 Data de Registro: 07/11/1976 
Carteira: 	RJ-RJ-28026/D/D 	 Emitida em: 	07/11/1976 
CPF: 	264.885.827-04 
RNP: 	2002862206 

TITULO: 
ENGENHEIRO MECANICO 
ATRIBUIÇÕES: 
RES 139/64 - ART 03(ABCDEF) 
Formado pelo(a): PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO 
Data colação degrau: 19/12/1974 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.34375619624815723 

Emitida às: 28/02/2013 11:54 (Hora de Brasília) 

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

www.crea4org.br. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 PABXt (21) 2179-2000 
	

1 	Www.erea-rj.ols.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO; (21) 2179-2007 1 ores-rjeerea-rj.org.br  

z. 0:2ilt,:•:1- 



PÁG: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17350/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.066. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	PAULO ROBERTO BELISARIO 
SOARES DE SOUZA 

Registro: 	2010110731 	 Data de Registro: 09/02/1990 

Carteira: 	SP-189408/D/D 	 Emitida em: 	09/02/1990 

CPF: 	105.445.948-78 

RNP: 	2602031682 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Formado pelo(a): ESCOLA POLITECNICA-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO 

Data colação de grau: 09/02/1990 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.31603237298728826 

Emitida às: 28/02/2013 11:55 (Hora de Brasília) ‘:0>  
N, O 
Np.   

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

www.crea-rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n' 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org,br 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjOcrea-rj.org.br  



PÁG: 1/1 
DATA: 28(02/2013 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17354/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966, Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	RAFAEL 10LS RABUSKE 

Registro: 	2010108720 	 Data de Registro: 15/06/2002 

Carteira: 	RS-RS120201/0 	 Emitida em: 	15/06/2002 

CPF: 	739.848.920-04 

RNP: 	2202987258 

TITULO: 
ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Formado pele(a): UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

Data colação de grau: 15/06/2002 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.3145540963563328 

Emitida às: 2810212013 11:66 (Hora de Brasília) 

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

www.crea-rborg.br. 

I 	www.crerY.:52gSr 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 I erea-riderea-rj.org.br  
Rua Buenos Aires n• 40 - Centro I 	 PABX: (21) 2179-2000 

096 
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PÁG: 1/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17357/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

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

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

referida lei, que a Interessada não se encontra em débito com o Crea-RJ. 

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	ROSANA CRISTINA TIBA 

Registro: 	2007110863 	 Data de Registro: 15/03/2007 

Carteira: 	SP-0682494198/D 	 Emitida em: 	09/03/1993 

CPF: 	083.344.008-02 

TITULO: 
ENGENHEIRA CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 
RES 218113 - ART 07(AT.01 A 18) 

Formada pelo(a): UNIVERSIDADE PAULISTA 

Data colação degrau: 29/01/1991 

ANOTAÇÕES: 
PROF TEVE REGISTRO PROVISORIO SOB Né, 249419/AP NO PERIGO° DE 14/02/91 A 29/01/92 E 

REVALIDADO ATE 29/03/93 EM 12/02/93, 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

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

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

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

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.11737155318419135 

Emitida às: 2810212013 11:58 (Hora do Brasília) 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjGcrea-rj.org.br  



PAD: 2/2 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da Certidão de Registro Profissional n° 17357/2013) 

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

www.crea-d.org.br. 

e 	 Rua Buenos Aires n' 40 - Centro 1 	 PAU' (21) 2179-2000 	 1 	wnw.erea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjOcrea-ti.org.br  

  

-- 



PÁG: 1/2 
DATA: 08/03/2013 

  

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 19405/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

Certificamos que a profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos lermos da Lel Federal 

número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

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

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	SYL VIA DUTRA LOUREIRO 
NOVAES 

Registro: 	1983100970 	 Data de Registro: 18/03/1983 

Carteira: 	RJ-8310097051D 	 Emitida em: 	21102/1984 

CPF: 	654.927.577-68 

RNP: 	2004255331 

TITULO: 

GEOLOGA 

ATRIBUIÇÕES: 

RES 218/73 - ART 11 
Formada pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

Data colação de grau: 18/03/1983 

ANOTAÇÕES: 
CONCLUIU O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, CONFORME 

CERTIFICADO EXPEDIDO PELA UFRJ, DATADO DE 18/12/2003. 

FINALIDADE: 
PARA FINS DE LICITAÇÃO 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro, 8 de Março de 2013. 

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

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

registro. 	 O 	<' 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 I CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  



PAD: 2n 
DATA: 08/03/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

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

(Continuação da Cedido de Registro Profissional n° 19405/2013) 

Código de Controle do Comprovante: 0.18356896599526282 

Emitida às: 08/03/2013 10:13 (Hora do Brasília) 

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

www.crea.d.org.br. 

Rua Buenos Alves n 40 - Centro 1 	 PABK: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 cree-rjOcrea-rj.org.br  
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242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Alairan 	arroso, 13 	
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