
iCCODEIVIIG 
C~~11 ellr~~~ ~oco ti* sii.w Cana 

CONCORRÊNCIA N° 05/2007 

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
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São Paulo, 116 (219) - 13 
4a~ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA - Para Ratificação do Pedi-
do de Registro Sindical do Sindicato dos Aquaviários, Marítimos do 
Porto de Santos-SP. Convocamos a categoria dos trabalhadores no 
transporte de água, bunker, passageiros (SantosNicente de Carvalho 
e vice versa), passageiros (Santos/Guarujá e vice versa), transporte de 
veiculos (Ferry-Boat), lanchas, rebocadores, dragas e batelões, na 
base territorial da Baixada Santista (Santos e Guarujá) para Assem-
bléia de Ratificação da fundação do Sindicato acima e Alterar Estatu-
to no seu artigo 1° (BASE TERRITORIAL) a ser realizada no dia 01 de 
dezembro de 2006 às 19 horas, na sede do Sindicato dos Culinários 
Maritimos à Rua Amador Bueno, n° 120- cj. 08- Centro - Santos/SP. A 
COMISSÃO, Santos, 20 de novembro de 2006. 

A sociedade denominada FALCÃO SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA S/S 
LTDA - ME, com sede a Rua Israel, 1.125, Pq. Paraíso, CEP. 06852-230, 
itapecerica da Serra, SP., devidamente registrada no Registro Civil de 
Pessoas Juridicas da Comarca de Itapecerica da Serra/SP - Anexo ao 
Primeiro Tabelionato sob N° 051.888 em sessão de 18 de Julho de 
2090 e inscrita no CNPJ sob N° 03.934.599/0001-29, comunica que 
fora dissolvida a presente sociedade, çonfortrie liquidação e dissolu-
ção constante no distrato social datado?.  de 19ade lancil° de 2006. 

Irak, è 

Santa Edwiges Informática S/C Ltda.CINIPTI)1502.686~1•017, infor-
ma que está requerendo o arquivanrarat *cie seu (Dist~vocial no 
cartório do munici pio de Poá - SP 	 • • 

• • 4,644111`.., 

Aviso de Eleiçõas Sindicais 
Faço saber aos que o presente virerri ou de4e tiverem cenheMmento, 
que no dia 30 de Novembro de 200a-résaTizir-se-ão tio Sinclitato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas cle•llindiai e 
Região, eleições para a composição da -Diretoria, 'Coeselho Fiscal, 
Conselho Consultivo e Delegados Ft4pliasgat3ntes e.sgus.respectivos 
suplentes, devendo o Registro de Chago,nr apresenta dg 'Secreta- 
ria da Entidade, no horário das 08400 	7h00 no período de 2 
(dois) dias, a contar da publicação deste*Avis:h. O Edital de Convoca-
ção da eleição encontra-se afixado na Sede Social do Sindicato, locali-
zada na Av. Dr. Paulo Montran, n° 605 - Jardim Paulista, na cidade de 
Jundiaí, Estado de São Paulo. Jundiai, 14 de Novembro de 2006. APA-
RECIDO NUNES DO NASCIMENTO Presidente, 

QUAPRO - CONSULTORIA E ASSSESSORIAS/S LTDA, cadastrada no 
CNPJ n°02.586.570/0001-02, situada na Av. Fioravante Bertachini, 51 • 
Nova Matão, em Matão SR torna público que encerrou suas ativida -
des em 31/08/2006 

Instrumento Particular de Distrato Social da firma Apis Editoracão 
Eletronica S/C Ltda. com  sede a Rua Pariquera Agu n: 106-  Vila Tupi, 
cidade de Registro- Sp CNPJ 04.962.562/0001-77 em 16 de junho de 
2.006 

O Sindicato das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de 
Prestação de Serviços do Estado de São Paulo, por seu Presidente, 
CONVOCA todas as empresas associa das ou não, para a reunião da 
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em sua sede no Viaduto 
9 de Julho o" 181, 5° andar, dia 28 de novembro de 2006. 	ás 10 horas 
em primeira convocação ou, na falta de número legal, ás 10,30 horas 
com qualquer numero, para discutir a seguinte ordem do dia: 1 - 
Valor das contribuições para 2.007; 2 - Apreciação da Proposta orça-
mentária para 2.007; 3 - discussão da pauta de reivindicações da cate-
goria profissional das empresas representadas pelo SEEDESP - Sindi-
cato dos Empregados em Empresas distribuidoras de Gêneros em 
Geral dn Fjadt,  de São Paulo; R - Delegação de poderes ao Preside,  
te ou a quem ele os delegar para tanto, para efetuar convenções co-
letivas ou instaurar o competente dissídio coletivo, e 4 • Assuntos de 
interesse geral. São Paulo, 7 de novembro de 2.006 -  Alvaro Tavares 
Gomes de Sousa - Presidente 

Sindicato das Farmácias de Manipulação do Estado de São Paulo - 
5INFARMA. Ficam convocadas as farmácias de manipulação do Esta-
do de São Paulo a comparecer a Assembléia Geral Extraordinária a 
sei-  realizada no dia 29 de Novembro de 2006, às 8 horas, em primei-
ra convocação, na sede da Entidade, à Rua Conselheiro Crispiniano, 
69, conjunto 74/78, sala 76 - Centro - São Paulo - SP, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)Ratificação do reajuste dos empre-
gados para o penado de 01.Nov.2006 a 31.0ut.2007; 2)Atualização 
do valor das contribuições Assistencial, Confederativa e Associativa, 
para 01.Nov. 2006 a 31.0ut. 2007; 3)Prorrogação temporária, confor-
me artigo 62 do Estatuto Social da Entidade, do atual mandato, face 
o processo eleitoral para o próximo período de gestão; 4)Deliberação 
sobre o calendário do processo eleitoral do próximo período de ges-
tão; e 5)Deliberar sobre a criação de diretorias regionais do SINFAR-
MA; Na forma do Estatuto Social poderão participar das votações as 
farmácias de manipulação associadas em dia com suas obrigações 
com a Entidade, podendo elas, quando inadimplentes, regularizarem 
suas obrigações até 15 minutos antes da primeira convocação. Não 
havendo quorum em primeira convocação, a Assembléia será realiza-
da em segunda chamada, no mesmo dia e local, 1 hora após, com 
qualquer número de associados votantes. São Paulo, 17 de Novem-
bro de 2006. Léo de Vincel Russo presidente. 

mt..6.1432.f I 
AUTO POSTO VASCONCELOS DE eog,4130/A LTDA., tgr,pa público 

que solicitou à CETESB - ag. de Taubaitas Licenças Prévia eide Insta-
lação, para comércio de derivados lie pelifóleo e árc&il"ccIrbustivel, 
sito à R. Ten. Mesquita, 254, V. Pantaletb7CaçapavaLSP." 

* 	6443 

ARAUCARIA - INDUSTRIA E COMÉÁGIG DE,ALIMENTOS LT13,A., torna 
público que recebeu da CETESB - A'gênciaAmbienra s Iálibate - a 
Licença de Operação n° 3002124 It 	apOcação  d chgcolates em 
barras ou tabletes, sito à Rua Amadeu  Capiletti junier4  255 e4rn Vila Ja-
guaribe CNPJ 65.868.622/0001-81 e IE 246.023.983.112 tampos do 
Jordão/SP. 	 — 	••• •• 

.0 • • 	 • e 
FUUND ARTY' METAIS ARTISTICOS I,TDA•  Sorna públioe.que reque-

reu a CETESB licenças previa e de lfltalliçã§ para fabricação de pro-
dutos elaborados de metal, sito à Rua Pintoba Luz, 440 São Paulo/SP. 

64.324: 

FESC TECHNOLOGY INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS LTDA - ME, torna público que recebeu da CETESB a LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO n° 28001702 para atividade de Fabricação de 
Máquinas e Equipamentos Industriais com Prestação de Serviços em 
Recuperação de Máquinas e Equipamentos, sito à Rua Man Kardeç 
959 'Jardim cruzeiro do Sul São Carlos /SP. 

A EMPRESA BAILES COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP, 
torna público q,ie recebeu da CETESB a Licença Prévia n°  36001352 e 
a Licença de Instalação n° 36002388 e requereu a Licença de Opera-
ção para a atividade de Usinagem, sito à Av. Antonio Frederico Oza-
nan n° 4586 - Vila Liberdade Jundiai/SP. 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA SIA, toma publico que recebeu da CE 
TESB a licença prévia 33001059 e a Licença de Instalação 33002336 e 
requereu d Licença de Operação para Central de Cogeração  Loràim 
.rada rio Ae' ()peie() Internaciona! 	CC5,190r111à5 S110 
-10,11.1J111, 	Sá, Pn1110 !SP 

Ia crievRoN ORONITE BRASIL LTDA. torna pabitco que requereu à 
CETESB a Licença Prévia e deInstalaçao paro preoeçao de aditivos 
;iai 	eieos ubriticantes 	combustiveis. it•E111...1da r; Avenida Ayrton 

' aenna da Silva. 2.500 - Capsrava - Marra, 

Gas Natural São Paulo Sul S.A. troco 	,,• 
.<cerrar Ambiental de Operação do Ramal P: 
• I reclic urbano de Laranjal Paulista, paro 

I I rado no rnunicipro de Laranjal 

aereu a SMA 
Laranim Paulista 

de gás natural 

tubos Ipiranga indústria e Comércio Ltda., torna público que recebeu da 
.:ETESB as Licenças Prévia 16002049, de Instalação 16004194 e requereu 
Licençã de Operação, p/ tab. de tubos, curvas e conexões em aço, sito à 
Av. Piraporinha, 317. São Bernardo do Campo, SP  

METALURGICA A. ORTEIP LTDA., torna público que requereu à CETESB as 
.icenças Prévia e de Instalação para Usinagem de Peças em Geral sito à 
:lua Cecília Item n" 429- V. Progresso SP 

Cadlea Industrie de Produtos Químicos Ltda. • EPP, torna público que 
recebeu da CETESB a Licença de Operação n9 16004300 valida até 14/11/ 
2008 para fabricação de produtos químicos inorgânicos á Av. Humberto de 
Alencar Castelo Branco. 194, Piraporinha, SBC. 

1,1419tA 

PROJEÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA. torna publico que requereu à Se-
:.retaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo a Licença Prévia 
nara Complexo Automotivo de Testes e Lazer SP 'laces - Cabreúva/SP, 
mediante a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relato- 
o de Impacto Ambiental, e que nos termos da Deliberação CONSE- 

sAA 	34/2001, encontra-se aberto o prazo de 45 (quarenta e cinco) 
lias, a contar desta data, para solicitação de Audiêni ia Pública à Se-
fetaria do Meio Ambiente do Estado de São Paul( SMA, a qual 
)eve ser protocolada ou enviada por carta registrada, postada no 
arazo acima definido e dirigida ao Departamento de Avaliação de 
mpacto Ambientai - DAIA, Av. Prof. Frederico Hermam Jr. 345 - pré-
tio 12- 1' andar -Alto de Pinheiros- CEP: 05489-900. 

iindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo, poi seu Presidente, 
anvoca todas as empresas comerciais, inclusive as estabelecidas em 
,hopping Centers, Ruas e Outlets, integrantes da categoria e Role-
entadas por este Sindicato para a Assembléia Gerai Ordinária, que 
irá realizada no dia 24 de novembro de 2006, ás 14n, primeira coo-

ação, e 14h30, Segunda convocação, em sua sede social, na Rua 
_oronel Xavier de Toledo, 99 - 2° andar, a fim de deliberar sobre a se-
Juinte Ordem do Dia: a) Exame, Discussão e Votação da Proposta Or-
-..amentaria para o Exercido de 2007 e respectivo parecer do Conse-
ino Fiscal. São Paulo, 18-11-2006. Ruy Pedro de Moraes Nazarian - 
"residente. 

sábado, 18 de novembro de 2006 

SB Indústria eftornércio Termoplástica Ltda -Me. t a • 
publico que.#luríreif da CETESB a Licença de Oper 
para 	a 	àiiviet,êdo de 	r.h,i,nr'an 	ftli rti iinae 
EquipenerhoS para Agri( 
PrOduto 	is- inCli 

adourocn 

II 

4fr't  
.226.890/0001-49 NIRE nQ 35300321979 

uTIFICAÇAS)  
Na Ata da AU E. lizada em 16/08/06 e publicada neste jornal em 14/09/ 
06.a data de ragistr 	arquivamento na JUCESP saiu incorreta, portanto, 
onde se lê 02/02;06, ia-se: JUCESP n° 231.763/06-2. em "30/08/06"  

-Oxiteno S.A. Indústria e 
de forma concomitante a 
Licença de Instalação N9  2 
Operação para a Instalação 
,arlionação lalizada na 
2115. VI_ThecÂoro, Suzari 

0Mérci0 torna público que recebeu da CETESB 
icença Prévia N9  26000764 cie 17/11/06 e a 
001642, de 17/11/06 e requereu a Licença de 

Unidade Industrial, pi processo de sultatação/ 
v Jorge Bey Malut, 2 163 Parie/Predio n' 

- SP .' 

I

CBC .. Com nhla 8 (leira de Concreto, toma publico que requereu 
junto à CETE B 	to André, a renovação da Licença de Operação 
para a atividade"di fabricação de concreto pré-misturada, à Av. Projeta-
da Lauro Gomes. 1150. Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP, 

Arlindo Parisotto torna publico que solicitou junto à CETESB Renovação de 
licença de Operação para a atividade de Esc Metalica sem tratamento 
superficial de metais, fabricação Est de Taipas. 744 - Pq Panamericano - 
Municipio de São Paulo. 

Auto Posto Mendonça Guaiçara Lida, fuma publico que requereu na 
Cetesb de forma concomitarite a Licença Prévia e a Licença de Instalação 
;rara Comércio a varejo de combustíveis e lubrificantes para veiculos 

ir. anotores. sito à Av 9 de Julho. 382. Ganho GualçaralSP - 16430-000. 

idoã INDUSTRIA METALURGICA.COM.BR  totn.1 pirell, st.. pus  rp.,0050  
.1 :.7ErFS5 Roncou da Licença de °pena° N'• 14002743 para 

t :assemos para cleros; 	 Jose 
• 'e:o, 	,;',! • Zona rural, inunicipie de urar easo 

INDUSTRIA METALURGICA.COM,BR, tonel publico qoo 
• CETESB a Licença de Operação N" 14002742 pais iabncação de peças 

‘,.óricfs pasa outros veículos, sito à Vicinal Jose Francisco Pereira, km 
. 	Rural, UrâniaaSP 

MINERVA colbitt DO BRASIL LTDA, torna poleie, eu, 
CETESB • OSASCO. a Renovação da Licença de Operava() o1!.• 
:1e amace-lides 6u suavizarias de tecidos, sito a Rua Novo doo 

la Sui Amenuana - CarapicurbaiSP 

.10SEANO SERRAT DE JESUS LOPES • ME registrado rir.. 
5.544_1tbfii00(i1-51. rema público que rocabe.1 iii CETESI3 a Licatx,a 

•')por< ao re 4600e696 para atividade de Produçãa do Caryao Vagara/ 
riladOS, sito à Bairro dos Ribeiros, sai - araja altera 

António Moreira de Noronha-ME, torna público que iecebeu da Cetesb-
osasco, a tio. Prévia 32001314 es Lie. de Instalação 320028170 requerei; 
a Licença de Operação p/ Fabricação de Artigos cie Serralheria-Exceto 
.a.squarleas. sito à Rua Leôncio de Toledo. 778, Mailasque São Roque/SP 

-iirriofer Forros c Perfilados Lida_ te,oa p117 O;;;., 	CETESB 
a Licença na instalação No 34002296 e requereu a alcança de Opeiarãe 
;tara Comércio e Indústria de Ferros e Perfilados. sito à Rua Cristiaao 
a:areareis rr 749. Pg. Indl. Harmonia, Nova Odessa'SP 12460-000 

INOX EABRIC. E COM. DE ACESS. PARA CHURRAS::?.. ERAS LTDA. 
anua cwila publico que recebeu da CETESB a Lic.Previa, dr Instalação e de 
Oeração r 45000073 para a atividade de "Serraii 	a (exceto es 
:eadrias), sem tratamento superficial", sito el R. PrLe'es Gonçalves 
'ereirs 2.; • Pra. Manha - Taboao da Serre/P.  

MFIA, l'ERRAMENTARIA ME, torna publico que :e-abou da CE- 
ençe de Operação e.° 42001525, cor 	alidade até 
,.vea 	'ate ea,;,..) de dispositivos, 	•), e, máquinas, 

o--OS a hP 41,1.1.-'1•11.Eá5, <iii1),ndorE.5. 	10 ,1, E",11L1F,f,711  
• ' 	 P 1348 
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o. rtUf.-1 - Objeto: Aquisição de cartu- 
isiçao ao estoque. Abertura: 04/1 2/06, 

os 
F_ 

1.201,6 
 o o 

- Objeto: Aquisição de copos 
•-• ida. Abertura: 07/12/06, às 9h00. 

2006 - Objeta: 'Aquisição de alimen- 

JUCESP 	1/2006 • Objeto: Aquisição de bebida 

meses entrega parcelada. Abertura: 

trisurno 6 meses - entrega parcelada. 
ae-aaa...a-o.ove.0aalivu. 
Os Edita . ..orn as condiçoes de habilitaçáo e informações sobre 
os prra „. 	• .rios, estão à disposição dos interessados no 
Setor < m i. L „ 	a Rua Santarem, 560 - Parque Industrial - São 
José 	.•'•ens - SP, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, de 2' 
a 6" form., 	:tiias dos Editais podem ser requeridas mediante 
preencremento de recibo com identificação dos interessados, ou 
(41 ,1E1.3, via e-mail: licitacoesaal undhas.or 

Soo Jose dos Campos: 16 de novembro de 2006. 
Hiromiti Yoshioka Presidente 

irt SANASA 
CAMPINAS 

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A 

AVISO DE LICITAÇA0 
Pregão il. 2006187 Presencial. Objeto: Registro de preços de cal 
hidratada para tratamento de água destinada ao abastecimento 
público. Recebimento das propostas ala às 9h15min do dia 
01.12.2006, na Avenida da Saudade ra 500. Ponto Preta, Campi-
nas/SP na Sala de Licitações. Edital gratuito disponlvel na Internet 
ihttp://wwvv.sanasa.Com.br ) e das 8h às 12h e 13h3Omin às 17h na 
Gerência de Compras e Licitações. 

GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

tir SANASA 
CAMPINAS 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pr crio. 	2006."01 	eser 	C.n3mo: Prestaçaci de serviços de vi- 
gilância e segurança patrimoniar eurn eletiva cobertura dos postos 
designados. rio âmbito de arcas edificios de propriedade ou uso 
da SANASA. bem corno uni serviços de monitoramento digital e de 
segurança pessoal. Recebimento das propostas ate às 9h15min do 
dia 06.12.2006, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, Campi-
nas/SP na Sala de Licitações. Visita obrigatória nos termos do edi- 
tal. 	Edital 	gratuito 	disponível 	na 	Internet 
(http://www.sanasa.com.brI  e das 8h às 12h e 13h3Omin ás 17h na 
Gerência de Compras e Licitações. 

Gerência de Compras e Licitações 

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 
DE CAMPINAS S/A. 

CNPJ0 44.808.776,0001-64. 

AVISO DE CANCELAMENTO 
Protocolo C 016.09.2006 • Convite ri. 027/2006. Objeto: referente à contrata-
ção de empresa para aquisição de licença de uso de software (Sistema Opera-
cional e Pacote ~tono), bem como suporte, atualização do software para 
hardware comprado ou locado pela contratante. O Sr. Diretor Presidente da 
CEASA Campinas COMUNICA. em face as justificativas constantes nos autos 
do processo, mantenho a decisão no sentido de CANCELAR o presente pro-
cesso. 

A Diretoria 
Ia debitar 18/11/20061 

IMUUSTil 

CTEEP - Cia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 
Companhia Aberta- CNPJ 02998.6I1/0001-0.l 

A CTEEP - Companhia de Transmissea• de Energia Elétrica Paulista toma pú-
blico que requereu à Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo a 
Licença Previa para o Recondutoramento da Linha de Transmissão em 138 kV 
Jupia iras Irmãos, localizada nos nionicipios de Castilho e Andradina, me-
diam, à apresentação do Estudo Ambiental Simplificado - EAS. Declara aber-
to o prazo de 15 dias a partir da pubbcação desta nota, para manifestação, 
por escrito, de qualquer interessado. As manifestações deverão ser protocola--
da ou enviada por carta registrada, postada no prazo acima definido, ao De- 
partamento de Avaliação 	Impacto Ambiental da Secretaria do Moio Arn- 
hiante. 

essona de Meio Ambiente 

A COMISSÃO PR -FUNDAÇÃO DO SINTEGEO-SINDICATO DOS TÉCNI-
WS DE IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
CONVOCA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA DOS TÉCNICOS DE 
IMOBILIZAÇÕES ORTOPÉDICAS DF TODOS OS MUNICIPIOS DO ESTA 
DO DE SÃO PAULO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
APROVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA REFERIDA ENTIDADE A SER REALI-
ZADA AS 13:00 1-IS DO DIA 11/1ri ,2006 NA AV: DR. GETULIO VAR 
GAS,204 MAIJÁ SP 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MAD.IRAI CARAJAS LTDA., Lorna publi- 
co toé 	 CETESS 	-.1 do Operação - Renovação n" 
400001'i 	A; 	 Ideo 	1, o' 299, Barrelos, 

•,. 

S.A. toi 
1354 e 

para arrii 
peças e ; 
ça, Mogi- 

ENGENHARIA S.A. 

II ii li li 

JUCESP PROTOCOLO 

919305/06-4 

O HELIO AUGUSTO 
- 	UZA-FUNDHAS 

,RIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR 
3IBILIDADE DE UCITAÇÃO E RATIFICAÇÃO 
amara n" 1081/06. Contratante: Fundação Hélio Au-

- FUNDHAS. Contratada: Sinthesis Apoio à Educa-
acta. - ME. Valor: R$ 7.980,16. Objeto: Curso "Inter-
- Teoria e Prática". Vigência do contrato: 2 meses. 
gol: lnexigibilidade de Licitação, art. 25, II, Lei Fede-
Iterações. Informações: Rua Santarém, 560 'Parque 
2 José dos Campos - SP Setor de Compras/Licita-
11h31) e dasa13h30 as 16h30, de 2' a 6" feira. 

losé dos Campos, 6 de novembro de 2006. 
I Processo de compra n" 1107/06. Contratante: Fundação Hélio Au- 

e'..... ''""'"""`". Contratada: Sônia Maria de Oliveira. 
:urso "O trabalho com a violência do-
to: 30 dias. Fundamento legal: lnexigi-
II, cic Ar! 13, VI, Lei Federal 8.666/93 

tia Santarém, 560 - Parque Industrial - 
aD 	 ator de Compras/Licitações, das 8h às 

de 2' a 6' feira. 
os, 13 de novembro de 2006. 
I DE LICITAÇÕES 
2006 - Objeto: Aquisição de suco con-
SOS entrega parcelada. Abertura: 

.1.1111~0.  

o. (^ 
RS:1 

l/J 

saaayia i1bjete: Aquisição de papel 
,tgo parcelada. Abertura: 06/12/06, 

CX:0 
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Schaeffier Brasil Ltda. toma público que requereu. à CETESB, Licença 
Prévia e de Instalação para atividade de fabricação de autopeças, sita à 
Av. Independência 2900- Éden- Sorocaba/SP. 

Companhia Aberta 
EINERGIA 	CNPJ n2 02.429.144/0001-93 - NIRE 35.300.186.132 
* Extrato da Aia da 961  Ratinlão do Conselho de Administração 

. 	.., 	. Realizada em 25/04/2007  
1. Data, Hora e Lonai: 25/04/2007, às 11h., na Sede saciai da CPFL 
Energia S.A. ("CPFL Energia" ou "Companhia"), na R. Gomes de 
Carvalho, 1510, 142  andar, cj. 1402, São Paulo/SP. 2. Convocação: 
Convocada na forma do § 2° do Art. 18 do Estatuto Social da 
Companhia. 3. Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de 
Administração e os Diretores Executivos da Companhia. 4. Mesa: 
Presidente - Luiz Anibal de Lima Femandes, e Secretária - Gisélia Silva. 
5. Assuntos Tratados e Deliberações Tomadas por Unanimidade de 
Votos e sem Quaisquer Restrições: Dispensada a leitura da Ordem 
do Dia, por ser de conhecimento de todos os presentes, foi deliberado 
que a ata desta reunião seria lavrada na forma de sumário, facultado o 
direito de apresentação de manifestações e dissidências que ficarão 
arquivadas na sede da Companhia, e aprovada sua publicação, sob a 
forma de extrato, com a omissão das assinaturas dos conselheiros. Fica 
registrado, ainda, que os conselheiros foram investidos nos respectivos 
cargos mediante assinatura do termo de posse e do termo de anuência 
a que alude o Regulamento de Listagem do Novo Mercado da 
BOVESPA, na forma prevista no Art. 16 do Estatuto Social, e que os 
votos dos conselheiros indicados pelos acionistas controladores serão 
computados com observância dos Itens 5.1 e 7.1 do Acordo de 
Acionistas depositado na Companhia, datado de 22/03/02 aditado em 
27/08/02 e 05/11/03. (I) Elegeram, na forma do § 3° do Art. 14 do 
Estatuto Social, o Sr. Luiz Anibal de Lima Fernandes, para ocupar o 
cargo de Presidente, e a Sra. Cecília Mendes Garcez Siqueira, para 
ocupar o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; 
(II) Conheceram dos Fatos Relevantes reportados pelo Diretor 
Presidente da Companhia; (III) Conheceram das atividades dos 
Comités de Assessorarnento do Conselho de Administração no mês de 
abril, e dos critérios de remuneração da Diretoria Executiva definidos 
pelo Comitê de Gestão de Pessoas; (Iv) Nomearam, de acordo com as 
disposições do Regimento Interno dos Comitès de Assessoramento do 
Conselho de Administração, os seguintes membros dos Comitês e 
Comissões: Comitê de Processos de Gestão - Otávio C. de Rezende, 
Ricardo C. Giambroni, e Martin R. Glogowsky; Comitê de Gestão de 
Pessoas - Cecilia M. G. Siqueira, Francisco Caprino Neto e Carlos 
Alberto C. Moreira; Comitê de Partes Relacionadas - Daniela C. 
Cardoso, Carlos Eduardo Reich e Arthur Prado Silva; Comissão de 
Trabalho de Govemança - Francisco Caprino Neto, Martin R. 
Glogowsky, Wilson P. Ferreira Jr. e Cecilia M. G. Siqueira; Comissão de 
Trabalho de Estratégia - Francisco Caprino Neto, Otávio C. de 
Rezende, Ricardo C. Glambroni, Martin R. Glogowsky, Wilson P. 
Ferreira Jr. e Cecilia M. G. Siqueira; Comissão de Trabalho 
Financeira - Nelson K. Shimada, Arthur Prado Silva e Carlos Eduardo 
Reich; e Comissão de Trabalho de Orçamento - Daniela C. Cardoso, 
Luiz Cláudio da Silva Barros e Carlos Eduardo Reich. O prazo de 
mandato dos membros dos Comités e Comissões ora eleitos é de 
1 ano, a contar desta data; (v) Aprovaram as atas das 94° e 95° RCAs.; 
(v1) Elegeram, na forma prevista na alínea "a" do Art. 18 do Estatuto 
Social, para compor a Diretoria Executiva da Companhia, com mandato 
de 2 anos, até a RCA que se realizará posteriormente à AGO de 
abriV2009, os Srs. Wilson P. Ferreira Jr., brasileiro, casado, RG 
10.500.091, SSP/SP, e CPF 012.217.298-10 - Diretor Presidente; Rani 
Antonio da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, RG M-658.104, 
SSP/MG, e CPF 113.795.886-34 - Diretor Vice-Presidente de 
Estratégia e Regulação; José Antonio de A. Filippo, brasileiro, 
casado, engenheiro, RG 046.390.738, IFP/RJ, e CPF 750.801.417-00 - 
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com investido-
res; Paulo Cezar C. Tavares, brasileiro, casado, engenheiro, RO 
880.377, SSP/PE, e CPF 137.829.594-34 - Diretor Vice-Presidente de 
Gestão de Energia; Hélio Viana Pereira, brasileiro, divorciado, 
engenheiro, RG M-175.556, SSP/MG, e CPF 237.109.776-49 - Diretor 
Vice-Presidente de Distribuição; e Miguel Normand° Abdalla Saad, 
brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 4.436.215, SSP/SP, e CPF 
668.720.148-49 - Diretor Vice-Presidente de Geração, todoc 
residentes e domiciliados em Campinas/SP, com endereço comercial na 
Rod. Campinas Mogi - Mirim, Km 2,5, CEP 13088-900. Os Diretores ora 
eleitos serão investidos em seus cargos de acordo com o disposto no 
Art. 21 do Estatuto Social, e declaram, para os efeitos do Art. 35, II, da 
Lei 8934/94 e Art. 53, IV, de seu regulamento, o Decreto 1800/96, não 
estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeça de exercer atividades mercantis; (vil) Recomendaram aos 
representantes da CPFL Energia nos &gaio de administração das 
sociedades controladas aprovar a eleição dos respectivos membros do 
Conselho de Administração e do Diretor Presidente e demais 
integrantes da Diretoria por ele indicados; (viu) Aprovaram, na forma 
prevista na alínea "q" do Art. 18 do Estatuto Social da Resolução da 
Diretoria ri' 2007028, a redução do capital social da sociedade 
controlada CPFL Comercialização Cone Sul S.A. ("CPFL Cone Sul"); 
(ix) Aprovaram, conforme as alíneas "q" e "r" do Art. 18 do Estatuto 
Social da Resolução da Diretoria n2  20070028: (lx.1) o aumento do 
capital social da sociedade controlada CPFL Comercialização Brasil 
S.A. ("CPFL Brasil"), mediante a emissão de ações ordinárias, e a 
subscrição, pela Companhia, da totalidade das ações a serem emitidas, 
e a sua realização em bens representativos do investimento detido na 
CPFL Cone Sul; (x) Aprovaram, de acordo com alínea "q" do Art. 18 do 
Estatuto Social da Resolução da Diretoria n' 2007029 a assunção das 
obrigações assumidas pela sociedade controlada Nova 4 Participações 
Ltda. ("Nova 4") oriundas da captação de recursos para aquisição da 
Companhia Luz e Força Santa Cruz ("Santa Cruz"), e a cessão, pela 
Nova 4, à Companhia, do direito ao recebimento do dividendo a ser 
pago pela Santa Cruz, em contrapartida a um Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital ("AFAC") na Nova 4.; (xl) Aprovaram, na forma 
prevista na alínea "q" do Art. 18 do Estatuto Social da Resolução d 
Diretoria n° 2007030, a redução do capital social da socie 
controlada CPFL Serra Ltda. ("CPFL Serra'); e (xii) Recomendar 
aos representantes da Companhia na Assembléia Geral da Santa C 
o voto favorável à aprovação da proposta de reforma e consolidação de 
seu Estatuto Social. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
aprovada, segue assinada pelos Conselheiros presentes e pela 
Secretária. (a.a.) Luiz Anibal de L. Femandes (Presidente), Cecilia M. 
G. Siqueira, Francisco Caprino Neto, Ot4virs_ .... .....mr• w, n---- , • --
dos Santos, Martin H. Glogowsky, A .1"1"""'.  — '''''-- - .— "---ch  ni 
Gisália Silva (Secretária). São Paul( nr presente é Extrato da ata original lw, Cl 'Q  
Silva - Secretária. JUCESP - Certifico • • 	. ' . •• .. • **. '''' 
em 29/05/2007. Cristiana da Silva F. Cc 	g 

Associação tu29, 
Arautos do E,  ',°,- á  

CNPJ n° 05.905.75 o (7..) o 
'COMneakição*de'Asserriblé  

e Asseinbiéla Geral E .< 
A Associação Colégio Arautos do Evani ,lIá.  O - 
nos artigos 132  e 14' do seu Estatuto ,:•ha ..5 .. 
Presidente, convoca os associados da' qi g 
Assembléia Geral Ordinária e Assem' 	"*"l  
quais terão lugar no endereço situado n • 
no bairro de Santana, em São Paulo, 1 	 ° 2 -- o ,n o 
29, em primeira convocação, ou, não h  

suficiente, em segunda convocação às • 
u-..., c 	= 
P- 

as matérias constantes na seguinte arde 	 O-tc-.4 	_.----.-- 
'1 Ordinária: 1 - Examinar a prestaç  fri  

re a, referente ao exercício findo 1 
C 	elho Fiscal e da Auditoria ladepende....., - —.morai nulaiOrIO da 
Diretoria referente ao mesmo exercício. II - Na Assembléia Geral 
Extraordinária: 1 - Proposta de alteração de sede; 2 - Proposta de alte-
ração de Estatuto. São Paulo, 14 de junho de 2007. José Geraldo 
Remígio Rezende - Diretor-Presidente. 

CPFL ENERGIA S.A. 
CPFL 
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JBS S.A. 
CNPJ/MF n2  02.916.265/0001-60 

NIRE 35.300.330.587 
rnpanhia Aberta de Capital Autorizado 

Assembié Geral Extraordinária - Editai de Convocação 
Tendo em vista., . 'Fato Relevante divulgado em 29 de maio de 2007, no 
qual foi corRunia da ao mercado a celebração, pela J&F Participações 
S.A., acionia c ntroladora da JBS S.A., de um Agreement and Plan of 
Merga4 ("Obritra o") firmado em 25 d 	de 2007, visando à aquisição, 
por •fiaisike de sias subsidiáriaÀtllegrals J&F Acquisition Co., J&F I 
(F inetriae Co. e J&F II Finance o., do controle acionário da Swift Foods 
Company ("Swifr), sociedade com sede em Delaviare, Estados Unidos 
da A 'érica, sendo certo que o Contrato prevê a possibilidade de cessão 
dos 	: s e obrigações ali assumidos pela J&F Participações S.A. para 
a JBS 	os mesmos termos e condições, até o fechamento da opera- 
ção, previsto ra ocorrer em meados de julho de 2007; e • a Reunião do 
Conselho de Ad nistração da JBS S.A. realizada em 8 de junho de 2007, 
na qual foram apro das a (I) recomendação do investimento da JBS S.A. 
na Swift, através da c ão, pela J&F Participações S.A. para a JBS S.A., 
de todos os direitos e o gações assumidos pela J&F Participações no 
Contrato; e (ii) a proposta • • aumento do capital social da JBS S.A., me-
diante a emissão para sub ção privada, pelos senhores acionistas, de 
200.000.000 (duzentos milh es) de novas ações ordinárias, em tudo 
idênticas às atualmente exist ntes, pelo preço de emissão a ser determi-
nado com base na wedia p detida Urr volumes de negociação das co-
tações de fechamento das • çõesePrdindrias, apuradas no nos pregões da 
Bolsa de ValSrM cre'tã 	ulopa lierIírdo de 20 de abril de 2007 até 12  de 
junho de 2007 _ i. ¡II . • : :, acrescido do ágio de R$ 0,50 (cinqüenta centa-
vos) por açãb,daidnj(1, preço tle erflitsão de R$ 8,1523 (oito vírgula um 
cinco dois três reais) por ação, nos termos do artigo 170, § 1°, III, da Lei 
n2  6.404, de jg M dejembro r4p•1'9N3(;Freco de Emissão oor Ação), fi-
cam convocados os acionistas da MG S.A. a se reunir em Assembléia 
Geral ExtraolcUrtagi, se realizimp,próximo dia 29 de junho de 2007, 
às 10h00, na escritósio administrativosia Companhia localizado na Av. 
Marginal Dirãta do Tiètê, 500,11ila Afiliara, na Cidade de São Paulo, Es-
tado de São Paulo, CEP 05118-100, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dief (diqpirdVar a aquitt,elicla Companhia da Swift mediante 
a cessão, peFaJ&FParticipaçõeaS.A.t(controladora da Companhia), para 
a JBS S.A., dyfritirdb direitcle obgçityões assumidos pela J&F Partici-
pações S.A. nonGontrato e apravaao laudo de avaliação da Swift prepara-
do por NM Rothschild & Sons ffitasil) Ltda., nos termos do artigo 256 da 
Lei n2  6.404, de 15 de dezembro de 1976, sendo certo que tal investimen-
to, uma vez aprovado, dará aos acionistas eventualmente dissidentes da 
deliberação que o aprovar na Assembléia Geral Extraordinária o direito de 
retirar-se da Companhia mediante reembolso do valor de suas ações, nos 
termos do artigo 137 da Lei ri° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, na 
medida em que se trata da compra, pela Companhia, do controle de uma 
sociedade mercantil, cujo preço de compra constitui, para a Companhia, 
um investimento relevante, nos termos do artigo 256, I, da Lei n° 6.404, de 
15 de dezembro de 1976. Tal direito de retirada será válido apenas para 
quem era acionista da Companhia no fechamento das negociações em 
12.6.2007 (24 horas antes da primeira publicação deste edital), sendo 
que os acionistas que adquirirem ações da Companhia a partir desta data 
não terão direito a retirar-se da Companhia em razão de eventual aprova-
ção da aquisição da Swift pela JBS S.A.; (b) aprovar o aumento do capital 
social da Companhia, de acordo com os seguintes termos e condições: 
quantidade de ações a serem emitidas: Emissão para subscrição pri-
vada, pelos senhores acionistas, de 200.000.000 (duzentos milhões) de 
novas ações ordinárias, sem valor nominal, em tudo idênticas às atual-
mente existentes, com extensão do direito de preferência aos atuais de-
tentores de ações ordinárias da JBS S.A., pelo Preço de Emissão por 
Ação; data de registro e relação de subscrição: Os senhores acionis-
tas detentores de ações da JBS S.A. em 29 de junho de 2007 (data da 
assembleia) terão preferência para a subscrição do aumento do capital 
sobre ações idênticas às que forem detentores, de maneira proporcional, 
sendo certo, ainda, que serão levadas em consideração as restrições e 
limitações aplicáveis aos acionistas da JBS S.A. não-residentes no Brasil, 
em relação aos quais a Companhia poderá adotar procedimentos perti-
nentes de acordo com a legislação aplicável; negociação az-direitos: As 
ações adquiridas a partir de 30.6.2007, inclusive, não farão jus ao direito 
de subscrição pelo acionista adquirente. A partir de 2 de julho de 2007, as 
ações de emissão da JBS S.A. serão negociadas ex-subscrição; dividen-
dos: As ações emitidas após a aprovação e a homologação do respectivo 
aumento de capital pela Assembléia Geral Extraordinária da Companhia 
farão jus ao recebimento de dividendos integrais ao exercício social do 
ano 2007, iniciado em 1° de janeiro; prazo para o exercício do direito de 
preferência na subscrição: O prazo para exercício do direito de prefe-
rência na subscrição de ações terá início em 2 de Julho de 2007 e termino 
em 31 de julho de 2007, inclusive; cessão de direito de preferência na 
subscrição e dispensa da obrigação de efetivar oferta pública de 
aquisição de ações: Na hipótese de haver cessão do direito de preferên-
cia na subscrição do aumento de capital da JBS S.A. por acionistas da 
JBS S.A. para terceiros, os acionistas detentores de ações da JBS S.A. 
que votarem na Assembléia Geral Extraordinária poderão aprovar a dis-
pensa da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações 
para aquisição da totalidade das ações de emissão da Companhia, caso 
entendam ser do interesse da Companhia, conforme faculta o artigo 52, 
§ 82, do Estatuto Social da JBS S.A.; forma de pagamento: O pagamento 
será feito à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição; pro-
cedimento de sobras: Após o término do prazo para o exercício do direi-
to de preferência, os acionistas que manifestarem interesse na reserva 
de sobras no boletim de subscrição, terão o prazo de 15 (quinze) dias 
seguintes à apuração das sobras a ser informada pelo Banco Bradesco 
S.A., para a subscrição de sobras. Caberá à Assembléia Geral Extraordi-
nária da Companhia decidir que, caso o procedimento de rateio de sobras 
não seja concluído no primeiro rateio de sobras, o eventual saldo de so-
bras será vendido em Bolsa de Valores, em beneficio da Companhia, con-
forme dispõe o artigo 171, § 72, "b", da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 
1976; homologação: Após a efetiva integralização do aumento do capital 
social ora prqp8", nova asse:ideia geral extraordinária da Companhia 
deverá ser corwacacimpara homologar o referido aumento de capital da 
JBS S.A.; (c)klterwp artigo 520 dtato Social da JBS S.A., para refle-
tir o valor atual de capital social, aonfolme aumento de capital homologa-
do pelo Conserho derAdministração da Companhia em reunião realizada 
em 27 de maço de 2007; (d) Alterar e artigo 37 do Estatuto Social da JBS 
S.A., para apprphr,nedaçãotAlirea formado cálculo de dividendos 
da Companhia; e (e) Alterar o artigo 52 do Estatuto Social da JBS S.A., 
para aurnentvtic lt.,°', (dez pc,;:faf".2)"p.jra 20% (vinte por canto) do Ma; 
de ações de .eitr-kissão da Companhia a quantidade de ações cujo ..........„a  

" 	

adquirente ou utwir.deverá efetivar uma oferta pública de aquisição de 
çõespara aquisição de totalidade das ações de emissão da Companhia. 

t 

  
Consoante otiftie& liO, § 52, dosfrulip'Social da JBS S.A., serão admiti-
dos à Assembléia Geral Extraordrnéria os titulares de ações que apresen-
tarem, com no minimd 72 (seterftde didis) horas de antecedência, além 
do documento de id%ntidade dou aros Cocietários pertinentes que com-
provem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedi-
do pela instituição depositária, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da 
realização da Assembléia Geral; (ii) o Instrumento de mandato com reco-
nhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas 
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato con-
tendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. 

São Paulo, 13 de junho de 2007. 
Joesley Mendonça Batista - Presidente do Conselho de Administração, 

(14 e 15/06/2007) 
.. 

	Moinho Água Branca S.A. 	 
CNPJ/MF 64.157.723/0001-93 - NIRE 35300041330 

Edital de Convocação • Assembléia Geral Extraordinária 
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Moinho Água Branca S.A. para 
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo 
dia 25 de junho de 2007, às 10:00, na sede social localizada na Avenida 
Miguel Frias e Vasconcelos, 852, nesta Capital do Estado de São Paulo, 
a fim de deliberarem sobre a mudança do local da sede da Companhia e 
consequente alteração do artigo 2° de seu Estatuto Social, se for o caso. 
São Paulo, 15 de junho de 2007. Antônio Celso Bermejo - Diretor  

IRRIGABRAS IRRIGAÇÃO DO BRASIL LTDA. toma público que REQUE-
REU da CETESB-OSASCO, a renovação da Licença de Operação para: 
fabricação de máquinas, aparelhos e Implementos para agricultura Sita à 
Rua Saburo Sumiya n°83 - Bairro: Aldeia de Barueri Municipio: Barueri - SP 

Logística Ambiental de São Paulo S.A. 
CNPJ/MF ri° 07.032.886/0001-02- NIRE n' 35.300.318.005 

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 25 de Abril de 2007 
1.Data, Hora e Local: Realizada às 09:00hs., do dia 25.04.2007, na sede 
social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, ria Pça. Alber-
to Lion, 366, parte, Mooca, CEP 01515-000. 2. Convocação e Presenças: 
Conforme Edital de Convocação publicado no DOESP e no Jornal Empre-
sas & Negócios nos dias 17, 180 19.04.20078 convocação por cartas re-
gistradas enviadas aos acionistas, sendo verificada a presença dos acio-
nistas representantes da totalidade do capital social, na forma do art. 124, § 
42, da Lei n2  6.404f76 e do art. 9 do Estatuto Social da Companhia, que as-
sinaram o Livro de Presença. Informado, ainda, não haver sido instalado o 
Conselho Fiscal. 3. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo Sr. Lucas Quintas Radel, Presidente do Conselho de Administração, e 
secretariados pelo Dr. Fernando Eduardo Serec. 4. Ordem do Dia: (a) leitu-
ra, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial 
e Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12.2006; (b) deliberação 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividen-
dos; e (c) eleição dos membros do Conselho de administração da Compa-
nhia. 5. Deliberações: Foi aprovada a lavratura da presente ata na forma 
sumária, nos termos do art. 130, § 12, da Lei n2  6.404f76 e considerada re-
gular a Assembléia na forma do art. 124, § 42. Passou-se, então, à análise 
da ordem do dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações, todas por 
unanimidade de votos, abstendo-se de votar, no entanto, os legalmente im-
pedidos, nos termos do art. 134 § 12  da Lei 6.404/76: (a) Relatório da Ad-
ministração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras en-
cerradas em 31.12.2006: Foram aprovados, na integra, o Relatório da Ad-
ministração, preparado pela Diretoria e que recebeu manifestação favorável 
do Conselho de Administração, o Balanço Patrimonial e as demais demons-
trações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31.12.2006, devidamente publicados no DOESP e no jornal Empresas & 
Negócios, ambos na edição de 18.04.2007, sendo que anteriormente foram 
enviados para os acionistas o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de 
Resultado. Os acionistas Vaga Engenharia Ambientai S.A., Cavo Servi-
ços e Melo Ambiente S.A. apresentaram voto em separado que foram eli-
tenticados pela Mesa e arquivados na sede da companhia. A acionista SPL 
- Construtora e Pavimentadora Ltda votou pela aprovação com reservas,. 
conforme voto em separado que foi autenticado pela Mesa e arquivado na 
sede da companhia. (b) Destinação do Lucro Líquido do Exercício e a 
Distribuição de Dividendos: Os acionistas Voga Engenharia Ambiental 
S.A., Cavo Serviços e Meio Ambiente S.A. e SPL - Construtora e Pavi-
mentadora Ltda apresentaram propostas e votos em separado que foram 
autenticados pala Mesa e arquivados na sede da companhia. Por fim, foi 
aprovada por unanimidade a seguinte destinação do lucro líquido do exercí-
cio encerrado em 31.12.2006, no montante total de R$ 22.949.934,35: (i) 
R$ 1.147.496,72 para a Reserva Legal e (ii) R$ 5.450.609,41 para paga-
mento de dividendos aos acionistas, proporcionalmente à participação de 
cada um deles no capital social, em parcela única, sem atualização mone-
tária, até o final do próximo exercício, conforme disponibilidade de caixa da 
Companhia; (c) Eleição dos Membros do Conselho de Administração 
da Companhia: Passou-se, a seguir, nos termos do Estatuto Social, à elei-
ção dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo 
sido reeleitos pelos Acionistas, os Srs.: Lucas Quintas Rade!, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, RG ng 23.607.330-8 (SSP/SP), CPF/MF ri' 
367.635.515-68, domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, na Praça Alberto 
Lion, 366, como membro efetivo e Presidente do Conselho de Administra-
ção; Luiz Augusto Rosa Gomes, brasileiro, casado, engenheiro, RG n° 
15.167.358-5 SSP/SP, CPF/MF n2  143.257.538-42, para o cargo de mem-
bro do Conselho de Administração; e Ricardo de Souza Adenes, brasilei-
ro, solteiro, economista, RG n2  410.163 (SSP/DF), CPF/MF n° 183.617.141-
20, domiciliado na Cidade São Paulo/SP, na Av. Paulista, 1.754, 162  andar, 
como membro efetivo do Conselho de Administração, todos com mandato 
até a Assembléia Geral Ordinária que tomar as contas da administração 
relativas ao exercício social de 2008. Foram ainda reeleitos os seguintes 
membros suplentes do Conselho de Administração: Célia Maria Bucchla-
neri Francini Vasconcellos, brasileira, casada, administradora de empre-
sas, RG 10.786.537-3 SSP/SP e CPF/MF ri' 078.003.088-55, domicilia-
daria R. Bela Cintra, n2  967, 102  andar, São Paulo, Capital, pela acionista 
VEGA: e João Carlos David, brasileiro, casado, administrador de empre-
sas, RG n0  6.38.201 SSP/SP, CPF/MF n2  844.824.358-72, ambprarnicilia-
dos na R. Funchal, 160, 92  andar, Vila Olímpia, São Paulo, Capital, pela aci-
onista CAVO; Aiessandro Lima Amaral, brasileiro, casado, advogacip, RG. 
ri,  22.847.658-6 CPF/MF n2  160.106.548-58, domiciliado na Av. Juaaelino 

acionista SPL. Foram entregues votos de protesto em seoanwin nnleac" ' Kubitschek de Oliveira, n' 154, Centro, Votorantim, São Paulo, Capital, Rela 
•r nistas Voga Engenharia Ambientai S.A. e SP 	 ,  

tadora Ltda. Os membros do Conselho de , 
cargos aos quais foram eleitos, afirmando and] 
lei, que não estão impedidos, por lei especial, 
da Companhia, e nem condenados ou sob efei 
que vede, ainda que temporariamente, o acesa 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou sub 
ou contra a economia popular, contra o sistema 
as normas de defesa da concorrência, contra as 
pública ou a propriedade. O Presidente do Cons 
tuará a convocação de reunião do Conselho de / 
dos diretores da Companhia. Nos termos do § 
6.404/76, o prazo de gestão da diretoria atual se 
dos novos diretores eleitos. 6. Encerramento: O 
a suspensão da Assembléia pelo tempo necessá, 
ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida a( 
varam e assinam o livro respectivo, tendo sido ais 
mentos apresentados, que ficarão arquivados na 
os fins de direito. 7. Assinaturas: Mesa: Lucas Q( 
e Fernando Eduardo Serec - Secretário. Acionl 
Ambiental S.A., representada por Célia Maria I\ 
nando Eduardo Serec, Cavo Serviços e Meio Am 
da por Carlos Augusto Moreira Filho, SPL- Conca 
Ltda., representada por Alfredo Sérgio Lazzaresa 
Radel, Lulz Augusto Rosa Gomes, Ricardo de _ 	 eeile 
Maria Bucchlaneri Francini Vasconcellos, Alessandro Lima Amaral e 

oão Carlos David. Confere com a original lavrada em livro próprio. São (..• 
ulo, 25.04.2007. Mesa: Lucas Quintas Rodei - Presidente da Mesa, 
nando Eduardo Some - Secretário da Mesa. JUCESP ng 213.354/07áp 

.06.07. Cristiane da Silva F. Corrêa- Secretária Geral. 

ENCIENHAil'iA S.A. 
CNPJ/MF ri' 61.226.890/0001-49 NIRE n2  35300321979 

Ata da Assembléia Ge ral.Ordlnária Realizada em 30 de Abril de 2007 
Data e Hora: 30 de abril de 2007, às 09h00. Local: Sede social, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, 2.009, 42  andar. 
Presença: Acionistas representando a integralidade do capital social. 
Mesa: Milton Taufic Schahin, Presidente; Salim Taufic Schahin, Secretá-
rio. Convocação: Nos termos do § 42, art. 124, da Lei n2  6.404/76, ficou 
dispensada a convocação tendo em vista a presença do acionista repre-
sentando a totalidade do capital social. O Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/ 
2006, foram publicados em 25/04/2007 nos jornais Diário Oficial do Estado 
de SP, fls. 39e 40, e Empresas & Negócios, 11. 11. Ordens do Dia: a) tomar, 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2006; 
b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribui-
ção de dividendos; e c) outros assuntos do interesse da social. Delibe-
rações: a) foi dispensada, na forma do § 2°, do art. 134, da Lei n2  6.404/ 
76, a presença do auditor independente, ressaltando-se não estar insta-
lado o Conselho Fiscal, que é de caráter não permanente; b) foram apro-
vados, sem reservas, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial 
e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2006; e c) foi deliberado reter todo o lucro apurado 
relativo ao exercido encerrado em 31/12/2006, não se distribuindo, dessa 
forma, dividendos ao acionista. Leitura e Lavratura da Ata: Nada mais ' 
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se esta 
Ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista pelo § 1°, do art. 
130, da Lei 6.404/76 que, após ter sido lida e achada conforme, foi por ' 
todos os presentes assinada. Data: São Pauto, 30 de abril de 2007. Milton 
Taufic Schahin, Presidente; Salim Taufic Schahin. Secretário: (aa) 
Schahin Holding S.A., por Milton Taufic Schahln e Salim Taufic Schahin,' 	• 
Acionista.Giselle de Campos Dalan - OAB/SP n° 184.099. JUCESP n' 
215.949/07-9. em 12/06/07. Cristiana da Silva F. Corrêa - Sec. Geral. 
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Edital de • a* • ' 34/06 -AJunta Comercial do Estado de São Paulo torna 

	

público .. e 	vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e seis, na 
sala a orla do Serviço de Fiscalização da Junta Comercial do Estado 
de 'ao 'aulo, compareceu a empresa "Stock Logística e Transportes 

d , NIRE 35216412501, com sede à Rua Rosa Belmiro Ramos, 2.142, 
J 	im Santa Elza, Valinhos/SP, neste ato representada por seu sócio Sr. 

•ru,  r=" 0;•—• ----- 	Cédula de Identidade RG ri' 22.324.854- 
E14, brasileiro, solteiro, empresário, residen-
) Varanda, 136, Jardim do Lago, Valinhos, 

riatia • aa  ..ssinar o termo de responsabilidade, para os 
» Federal ri' 1102, de 21/11/1903, tendo em 

C" a 5 	nI•J iavia apresentado para ficarem arquivados ,gaN.. 
iização os seguintes documentos: protoco-
julamento Interno e a Tarifa Remuneratória; 
. os Técnicos de Vistorias e alteração contra- c a z • a o n° 408.304/04-2, na qual constituem filial 

5 	; 	s localizada à Rua Agostinhos Ramos, s/n, 

	

I 	. 	o 	Santa Eliza, Valinhos, Estado de São Pau- 

	

kaa 	c) 
ol g n 	1/06-1, exemplares dos jornais: "Folha de 

rosariai do Estado de São Paulo", datados 
-08/06, que publicaram o referido Regula- 

i?. 	• .)ecreto Federal n°1102 de 21/11/1903. Di- 
✓ • 	aaa está apta a iniciar as operações e servi- 

ou o a mos da legislação em vigor, uma vez que, 
.•O .  e, assinou o termo de responsabilidade co-a 

• a 'mercadorias que vier a receber. Secretaria .  a e da Silva Freitas Cortês-Secretária Ge- 
... 	.' • !' relra-Diretora do Serviço de Fiscalização. 

	

IleleSAFLx 	 

D ?—ru L HO CNPJ N°  60.884.855/0001-54 - NIRE N°35.300.020.821 
Ata de Assembléia Geral Extraordinária 

Realizada em 01/08/2006 em Continuidade à 
Atado Assembléia Geral Extraordinária iniciada em 24/07/2006 

Reiniciada a Assembléia no dia 01/08/2006, às 14 h, com quorum de 72% 
de presença dos acionistas, conforme lista de presença, na sede da socie-
dade_ Reassumindo a Presidência o Sr. Roberto Falidini, secretariado peia 
Sra. Marcia Ganme Baúerle e dando continuidade a votação da ordem do 
dia, 01/08/2006, foram propostos os nomes para preenchimento do cargo 
vago do membro do Conselho de Administração Sr. César Eduardo Ganme 
Pedroso, conforme indicação dos acionistas que o fizeram através do voto 
divergente e da Dra. Ana Maria Malik, brasileira, solteira, médica, ino CRM 
n°32090, RG 5.574.496, e inscrita no CPF 004.224.378-59. Deliberações 
tomadas pela unanimidade dos presentes: Foi indicada a Dra. Ana Maria 
Malik para o mandato coincidente com os demais membros do Conselho 
de Administração que Irá expirar-se na AGO que aprovar as contas do 
exercido de 2006. Lida e achada conforme, a presente ata é assinada 
pelos presentes, extraindo-se cópias para os efeitos legais. Roberto Faldini 
- Presidente. Marcia Ganme BaCierle - Secretária. Acionistas: aa)Anis 
Ganme; Maria Emitia Ganme; Roberto Ganme; Gabriel Ganme; Emitia Aun 
Ganme; Laila Ganme Cotait; May Ganme Cividanes; Fernando Naglb 
Ganme; Márcia Ganme Bauerle; Espolio João Carlos Ganme; Espólio João 
Ganme; João Pedro Cosentino Ganme; Minam Aun Ganme; Minam Nadar 
Ganme. A presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Marcia 
Ganme Baüerle - Secretária. Jucesp - Reg. 229.059/06-5 em 25/08/06. 
Cristiana da Silva F. Corrêa - Secretária Geral. 

L "9 DE JULHO" S.A. 

• ‘C) 
0 • 

. 

al 535 • 

CNPJ/MF 04.272.637/0001-98 - NIRE na 35.300.182.481 
Edital Posaed2.36/96',:: 

A Junta-Comercial do Estado de São Paulo toma público que aos cinco dias 
do mês setembro de dois mil e seis, na sala da Diretoria do Serviço 

. 	de Físcalizaçâp da Junta Comercial do Estado de São Paulo, compareceu 
- 	a empresa " opape Terminais e Aqj,ezéns Gerais S.A.", NIRE 

'5 aa, 	„ 35300182481, com sede na Ilha de Ba 	é, s/n2 - Docas - Santos - Estado 
de São Paulo, neste ato repres ada pôr seu diretor vice-presidente • • 

• 
•j 	Sr. João Bergorhas Alexandre de Souza, portador da Cédula de Identidade 

- 
 

u 	sr, 	/ R.G. n2  14.1 .024 SSP-SP e inscrito no CPF n 025.901.178-92, 
p 	 brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Travessa 
22C Cki 	Municipal, n2 10, 0, apto. 53, Centro - São Bernardo do Campo - SP, a fim de 

assinar o termo de responsabilidade, para os efeitos do art. 1Q, parágrafo 
` 	22, do Decreto Federal n,  1.102, de 21 de novembro de 1903, tendo em 

vista • e a referida empresa já havia apresentado para ficarem arquivados 
retoria do Serviço de Fiscalização, os seguintes documentos: 

pr. • olo/JUCESP n2  698381/06-3, Regulamento Interno e a Tarifa 
Rem ,eratória; Memorial Descritivo e o Laudo Técnico de Vistoria e 
altera 	contratual, registrada sob o n2  115.488/042 em 11/03/04, na 
qual, inc m em seu objetivo à atividade de armazéns gerais 
e alteram d ominação de "Copape Importadora e Armazenadora de 
Granéis Liou os S.A., para a supramencionada; protocolo/JUCESP 
n2  698382/06-7, xemplares dos jornais: "Diário Oficial Empresarial do 
Estado de São Pa lo" e o " Jornal A Tribuna", datados de 08/07/2006" que 
publicaram o rafe • o Regulamento e a Tarifa, nos termos do Decreto 
Federal 1.102 de 2 /11/1903. Divulga ainda que a referida empresa está 
apta a iniçiar as o rações e serviços de armazéns gerais, nos termos da 
legislaçã* em 	or, uma vez que, nesta data, por sua representante, 
assinou o 	a. de responsabilidade como fiel depositário dos gêneros e 
mercadorias que vier a receber: Secretaria Geral, em 05 de setembro de 
2006. Cristiana da Silva Freitas Corrêa - Secretária Geral. Maria 
Francisco Botelho Pereira - Diretora do Serviço de Fiscalização. 

3 

Santa Cruz Power Corporation — 
Usinas Hidroelétricas SÃ. 

CNPJ n2 02.150.533/0001-85 -NIRE n2 35.300.325.541 
cltl de Convocação Aasernblet Geral Extraordinária 

Ficam  os Sanhni:Os'Acionistaa-ConvOcadas para se reunirem em Assem- 
▪ bléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 22 de setembro de 2006, 

às 11:00 horas, na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (1) análise do projeto de implantação da Usina S. Domingos II, inclu-
sive cronograma fisco-financeiro e fontes de recursos; (2) Usina de Galhei-
ros - situação atual e ratificação da aprovação da contrafação do projeto bá-
sico; (3) Usina São Domingos III - situação atual e aprovação da contrata-
ção do projeto básico; (4) necessidade de aportada recursos para fazer fa-
ce à desapropriação de áreas de terras, conforme declaração de utilidade 
pública; (5) providências a serem tomadas pela Companhia ante à não inte-
gralização do capital social por acionistas - execução judicial (artigo 170, 
I, da Lei ri' 6.404/76) - suspensão do exercício de direitos (artigo 120 da Lei 
n2 6.404/76) - e outras medidas cabíveis; (6) alteração do artigo 52  do esta-
tuto social, para o estabelecimento de regras e penalidades na subscrição 
e não integralização de aumentos de capital; (7) alteração do artigo 92  do 
estatuto social para a redução do mandato dos administradores, de 3, para 
2 anos; (8) alteração do artigo 12 do estatuto social, para a fixação do 
número máximo de membros do Conselho de Administração, em obediên-
cia ao disposto no artigo 140, Inciso I, da Lei n2 6.404/76, para a previsilar de 
suplentes e eleição de conselheiro e suplentes, de acordo com o número 
máximo; e (9) alteração do artigo 18. do estatuto social, para a fixação do 
número máximo de membros da Diretoria, em obediência ao disposto no 
artigo 143, Inciso I, da Lei n2 6.404/76. Os documentos pertinentes à Ordem 
do Dia encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social. 
São Paulo, 13 de setembro de 2006. Samuel Assayag Hanan - Presidente 
do Conselho de Administração. 

(14, 15, 16) - 

°maga Agro Ind. Com. Imp. e Exp. Prod. Quim. Agric. Ltda. - EPP 
Toma público que recebeu da CETESB a Licença de Operação 
n2  28001648, para Fabricação de Fertilizantes Folear, Enxofre Molhável, 
na Rua Guerino Cizotti, n°430, Distrito Industrial, em ltápolis/SP. 
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	Copape Terminais - 	 
e Armazéns Gerais S.A. 

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
CNPJ/MF n2  61.226.890/0001-49 NIRE n2  35300321979 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 16/08/2006 
1. Data, Hora e Local: Às 11 hs. do dia 16/08/2006, na sede social, à R. 
Vergueiro, 2.009,4' a., V. Mariana, São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensa-
da a publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no art. 124, 
§ 4 da lei n2 6.404/76, em razão de estar presente o acionista representando 
a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de 
Presença. 3. Mesa: Os Trabalhos foram presididos pelo Sr. Salim Taufic 
Schahin e Secretariados pelo Sr. Milton Taufic Schahin.4. Ordem do Dia: a) 
deliberar sobre o aumento do capital social de R$ 17.155.840,67, para R$ 
202.155.840,67; b) deliberar sobre a alteração do Art. 42  do Estatuto Social 
da Sociedade, e c) outros assuntos do interesse da Sociedade. 5. Delibe-
rações: O acionista deliberou o quanto segue: 5.1) Aumentar o capital social 
da Sociedade, no Montante de R$ 185.000.000,00 passando o mesmo dos 
atuais R$ 17.155.840,67, para R$ 202.155.840,67, com a emissão de 
181.623.082 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, no valor de 
emissão de R$ 1,018593 cada, totalmente subscrito e integralizado, neste 
ato, pela acionista Schahin Holding S.A., em moeda corrente nacional. 5.11) 
Em Virtude do aumento de capital mencionado no item 5.1acima, o art. 4' do 
Estatuto Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação, 
permanecendo inalteradas e, por este ato ratificadas, todas as demais 
disposições do Estatuto Social não expressamente alteradas pelo presente 
instrumento. "Artigo 42: O capital social totalmente subscrito e integralizado 
é de R$ 202.155.840,67, representado por 198.465.766 ações ordinárias e 
nominativas, sem valor nominal". 5111) Autorizar os administradores da 
Sociedade a praticarem todos os demais atos necessários à formalização e 
Implementação do aumento de capital ora aprovado. 6. Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia, da qual se 
lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 
São Paulo, 16/08/2006. (as) Salim Taufic Schahin, Presidente; Milton Taufic 
Schahin, Secretário; Acionista: Schahin Holding S.A., por Milton T. Schahin 
e Salim T. Schahin. Giselle de Campos Dalan OAB/SP 184.099. JUCESP n2  
231.763/06-2, em 02/02/06. Cristiana da Silva'r. Côrrea-:. Ser,. Ueral. 

--- Pátria Companhia Securitizadora 
de Créditos Imobiliários 

(Cia. Aberta) CNPJ/MF n202.736.470/0001-43 - NIRE 35.300.156.595 
* 	Ata da Reunião do COneelliO de Administração 	. 

Data e Horário: 31/08/2006, às 15:00 .horas. Local: Sede social, na Capi-
taVSP, na Av. Brig. Faria Lima, 2.055, 72  and., Sala F. Mesa: Olimplo 
Matarazzo Neto, Presidente, e, Luiz Otavio Reis de Magalhães, Secretário. 
Convocação: Dispensada em virtude da presença da totalidade de mem-
bros do Conselho de Administração. Presença: Todos os membros do Con-
selho. Ordem do Dia: Deliberar sobre a taxa final de juros dos certificados 
de receblveis imobiliários ("CRIs") da segunda emissão da Cia. (2° Emis-
são"), conforme deliberado na AGE realizada em 14/07/2006, e desta 
foram, definir o montante total da emissão. Deliberação Tomada por Una-
nimidade: Aprovar a taxa final de juros de 10,60% a.a., com base de 252 
dias úteis, definida em processo de coleta de intenções de investimento 
(bookbuilding) encerrado nesta data, que incidirá sobre o saldo não amorti-
zado dos CRI s. Desta forma, foi deliberada a emissão de 88 C Ris para dis-
tribuição pública, com valor unitário de R$ 302.832,36 na data de emissão, 
perfazendo o montante total da 2° Emissão em R$ 26.649.247,68. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavran-
do-se apresente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme, foi por 
todos os presentes assinada. Presidente: Olimpio Matarazzo Neto; Se-
cretário: Luiz Otavio R. de Magalhães: Conselheiros: Olimpio Matarazzo 
Neto, Alexandre T. de A. Saigh, Luiz Otavio R. de Magalhães. A presente ata 
é cópia fiel da lavrada em livro próprio, sendo autorizado o seu arquivamen-
to no Registro do Comércio e posterior publicação, nos termos do § 1°, art. 
142 da Lei n2  6.404f76. São Paulo, 31/08/2006. Secretário: Luiz Otavio 
Reis de Magalhães. JUCESP ri' 241.914/06-1 em 06/09/2006. Cristiana da 
Silva F. Corrêa - Secret. Geral. 

AGROPECUARIA IANNONI LTDA. 
NIRE al". 35.216.790.524 CNPJ/MF. N°. 04.304.048/0001-44 

Ata de Assembléia Geral Extraordinária 
Motivo:- Redução de Capital Social 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e seis, reuniram-
se em Assembléia Geral Extraordinária os quotistas da sociedade 
empresária limitada que gira nesta praça de Capão Bonito/SP., sob a 
denominação social de Agropecuária lannoni Ltda., estabelecida a 
Rodovia SP 127, km 204 - Bairro dos Camilos - Capão Bonito - SP. - 
CEP 18300-000, considerando que a Lei n2. 10.406/2002, que instituiu o 
Novo Código Civil Brasileiro, em seu artigo n2. 2.031, com a redação 
dada pela Lei n2. 10.838/2004, impõe a obrigação de as sociedades se 
adaptarem às suas disposições: a) -Deliberam através de reunião entre 
os sócios a qual ficou acordado e aprovado que será realizado uma 
redução no capital social adequando-o ao objeto da sociedade, sendo 
que os valores referente à redução do capital social serão pagos em 
espécie ou através de acordo com dação em pagamento de bens do 
ativo imobilizado da sociedade nos termos de Instrumento Particular 
firmado entre as partes denominado Protocolo de Redução de Capital 
Social, onde será elaborado um Laudo de Avaliação do Ativo e Passivo 
e será levantado um Balanço Patrimonial Especial com esta finalidade 
especifica, em cumprimento ao que determina os artigos 1.082 a 1.084 
e respectivos parágrafos da Lei ri'. 10.406/2002; b)- Estipula-se o prazo 
de 90 (noventa) dias a contar a partir da presente data que serão 
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo o 
Instrumento Particular de Alteração Contratual, constando a redução do 
capital social, Instrumento Particular de Protocolo de Redução de 
Capital Social e Laudo de Avaliação de Ativo e Passivo com Balanço 
Patrimonial. Capão Bonito, 12 de setembro de 2006. PASCOAL DE 
OLIVEIRA IANNONI MARCO OLIVEIRA IANNONI 	. 

HSBC €11 
HSBC Investment Bank Brasil S.A. 

Banco de Investimento 
CNPJ n° 33.254.319/0001-00 

NIRE 35300138830 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO 

Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a 
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, n° 3.064 - 1' e 30  andares - ltaim Bibi, 
nesta Capital, a ser realizada às 9 horas do dia 22 de setembro de 
2006, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Renúncia de Diretor. 
b) Ratificação da composição da Diretoria. 

São Paulo (SP), 11 de setembro de 2006. 

(A.) A DIRETORIA 

SINDIBOMBEIROS - Sindicato dos Bombeiros Profissionais Civis 
das Empresas e Prestações de Serviços do Estado de São Paulo 

O Presidente da entidade, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca toda a categoria, associados e não associados, Empregados e 
Trabalhadores, Bombeiros Civis, Bombeiros Industrial, Inspetor de Bom-
beiros, Brigadistas, Socorristas, Salva Vidas, Monitores Aquático, Defesa 
Civil, Assistência aos Usuários em Vias Públicas, Controlador de Prevenção 
de Risco, Instalador de Equipamento de Prevenção de Risco, Inspetor de 
Prevenção de Risco e Instalador de Equipamento de Combate à Incêndio 
das Empresas e das Empresas Prestadoras de Serviços do Estado de 
São Paulo, a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 25 de setembro de 2006 às 16:00 (dezesseis) horas em 
primeira convocação e, não havendo quorum em segunda convocação às 
17:00 (dezessete) horas, com qualquer número de presentes, na sede do 
Sindicato sito a Rua Gabriel Prestes, 201, Carandiru - São Paulo - Capital, 
quando será discutida a seguinte ordem do dia: a) Retificar o Estatuto Social 
da Reforma Estatutária, para excluir o termo "similares" de sua denomina-
ção, afim de esclarecer expressamente sua representação e evitar conflito 
a outras categorias, conforme pedido do Ministério do Trabalho e Emprego; 
b) Assuntos gerais de interesse da Entidade. São Paulo, 14 de setembro 
de 2006. Derlvaldo Alves do Nascimento- Presidente. 

HSBC  ID 
HSBC Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários S.A. 

CNPJ n° 58.229.246/0001-10 
NIRE 35300138767 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de 
setembro de 2006, às 10 horas, na sede social situada na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, n° 3064 - 2° andar - Itaim Bibi, nesta 
Capital, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Renúncia de Diretor. 
b) Preenchimento de vaga existente na Diretoria. 
c) Ratificação da composição da Diitribria.• • • „ 	• 

• e. 	• 
São Paulo (SP), 11 de sgtembro de 2006. 

(a.) Luis Eduardo Aviei g14ssis 	• * • • • 
Di retor-Presadente 	•  

• 
ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL. O Sthelltato dos 'dvoados do 
Estado de São Paulo, comunica que foi registrada fl./ gegeit4te chapa 
como concorrente à eleição a qiiiaaaã ?ele o edital piklicaldo rt) dia 17 

•de agosto de 2006, no Diário MOI - EmOrtre. 	 . . _ 
• • Paulo. Chapa 1 "Democracia etuta"- Direto 	• 	• • 

te: Carlos Alberto Duarte, 12  VioadRrÉsIcf" 	• • 
Medeiros Farkatt, Vice-PreMente:•Gilher 
cretário Geral: Wililan 
Gaspar, Tesoureiro: Karina d SiltrlaoPeralraf 
César Alberto Granieri, Dir. Carnsonicktes:' 
Amaral, Dir. Assuntos Intersindicds: Sérgio 
Dir. Administrativo: Márcio Ferir-andes da SlIv; 
Joly, Dir. Formação Sindical: Aldrni. 	o Tenório 
zer e Esporte: Ellana Saad cyalklio Branco, 
Amano. Conselho Fiscal:  :au 	n tores:  Bae( 
Manoel Joaquim Beretta bitiacif,„ Roberto c 
Luiz Carlos Jarola, Aton Fofinho, Antônio 
dos à Federação: Titulares-  Ricardo José c 
Lucia Ferreira. Suplentes.  Fabiana Costado, 
Suplentes da Diretoria Eduardo Watanabe I 
Rosa, Alexandre Trevizzano Mirim, Cícero 
Alves Freitas, Manoel Fernando Marques d 
tes Pissarra Marques, Américo Astuto Ao 
Maria Reyes Garcia, Rubens Leite Filho, Ma 
Nos termos do artigo 772  do Estatuto Social de 
prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual imp 
São Paulo, 14 de setembro de 2006 - Comi 
Watanabe Matheucci; Ricardo José de Asa 

itek 
SOCIEDADE  BÍBLICA DO BRASIL 

CGC 33.579.376/0001-51 
XVIII Assembléia Geral - Extrato - Data: 31 de agosto de 2006. 
Local: Sala de treinamento da Gráfica da Bíblia da Sociedade 
Bíblica do Brasil (SBB), Av. Ceci, 706, Tamboré, Barueri, SP, 
com a presença de 42 votantes. ESTATUTO - São feitas 
emendas que estão sendo registradas em cartório. ELEIÇÕES 
- São eleitos os seguintes: Para a Assembléia Administrativa: 
Presidente: Pr. Enées Tognini; 1° Vice-Presidente: Rev. Adail 
Carvalho Sandoval; 22  Vice-Presidente: Rev. Leopoldo 
Heimann; Secretária de Atas: Dra. Lourdes Lemos Almeida; 
Tesoureiro: Dr. Carlos Wesley; são eleitos mais quinze vogais 
e cinco suplentes da Assembléia Administrativa. Para a 
Diretoria: a Diretoria é composta do Presidente, do 12  e do 22  
Vice-Presidentes, do Secretário, da Secretária de Atas, os 
mesmos da Assembléia Administrativa eleita, e dos vogais 
Rev. Assir Pereira e Dr.' Antonio •Cabrera Mano Filho. São 
suplentes da Diretoria: Sr. Ronaldo Rodrigues de Souza e Dr. 
Ruy Carlos de Camargo Vieira. São eleitos, também, os 
membros do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal. Ass. 
Pr. Enéas Tognini, Presidente. Lourdes Lemos Almeida, 
Secretária de Atas. 

Amboré Administração e 
Participações S.A. 

CNPJ 07.256.606/0001-31 - NIRE 35300325940 
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA 

GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 7.8.2006 
Instalação: 7.8.2006, às 12:00 horas, na sede social e com presença 
total. Mesa: Presidente: Dr. Miguel Burgos Neto; Secretário: Dr. Reginaldo 
José Camilo. Deliberações: 1) reduzido o capital social de 
R$ 114.146.368,22 para R$ 46.153.366,97, por julgá-lo excessivo, com 
cancelamento de 28.483.195 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, de propriedade do acionista Banco ttaucard S.A., restituindo-
se ao referido acionista o montante de R$ 67.993.001,25, mediante 
entrega pela sociedade, a valor contábil,ide bens do ativo permanente 
(imobilizado); 2) em decorrência, alfblajgp•"capur do @No 3Q do 
estatuto social, que passa a assim se recigir: "Art. - C4,1AAÇõES 
- O capital social é de R$ 46.153.366,9,7"(Valepta e seis ruilhõv, cento 
e cingir- cinta e três mil, trezentos e sestedtd'e seis redis e nowenta e 
sete centavos), representado por 86.792.829 (oitenta seemilhões, 
setecentas e noventa e duas mil, oinartt§s e vinte nove ações 
ordinárias nominativas, sem valor nomilial. Querum crakAilpglações: 
unanimidade. Formalidades Legais: a/a.lawada e assinada em livro • próprio. 	 • 	• 	•• 

	• • •  

FUNDIPAN - Processo de Seleção - Caria Convite n°010brid-lifocesso 
n° 23002.000063/2005-64 - Resultadod,b2rtura do Entreteve no 01. 
Objeto: Capacitação para o desenvolviniento de atividadesSraipiatrativas 
de planejamento e gerenciamento. O Firesidente da Coanissão Especial 
de Licitação toma público para o conhec:rehtod& quem p8ssa interessar 
que foram julgadas habilitadas as empresas licitantes G.A. Assessoria e 
Treinamento Lida., Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac 
São Paulo e Guimarães & Silva Consultoria Empresarial Ltda.. Ficâ, 
assim, aberto o prazo de cinco dias úteis para recursos, e não havendo 
Interposição de recursos, desde já é designado o dia 27.09.2006 às 
16h, na Rua Santo Amaro, 313 - 7° andar, Bela Vista - São Paulo/SP, 
para abertura do Envelope n° 02. São Paulo, 08 de Setembro de 2006. 
Antero José Pereira - Presidente da Comissão Especial de Licitação. 

FUNDIPAN - Processo de Seleção. Carta Convite rf 011P2006- Processo 
n° 23000.003028/2005-17 - Resultado de Abertura do Envelope n° 01. 
Objeto: Preparação didática para instrutores de treinamento. O Presidente 
da Comissão Especial de Licitação toma público para o conhecimento de 
quem possa interessar que foram julgadas habilitadas as empresas licitantes 
G.A. Assessoria e Treinamento Ltda. e Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - Senac São Paulo, e foi julgada inabilitada a -emprésa, 
Guimarães & Silva Consultoria Empresarial Ltda. pelo descumprimento 
ao item 6.2.2.2 alínea "e" - Certidão Negativa ou Certidão Positiva com 
efeito negativo, comprovando sua regularidade com a fazenda municipà. 
Fica, assim, aberto o prazo de cinco dias Úteis para recursçs,'e não 
havendo interposição de recursos, desde Já é designado o dla 27.09.2r1156 
às 15h, na Rua Santo Amaro, 313 - 7° andar, Bela Vista - São Paulo/SP, 
para abertura do Envelope n° 02. São Paulo, 06 de Setembro de 2006. 
Antero José Pereira - Presidente da Comissão Especial de Licitação. 
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WTORRE HOLDING ifi S.A. 
NIRE 35.300 a28 2-18 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA ORGANIZADA SOB A FORMA DE SOCIEDADE ANÔNIMA 
Data stfiõrário: Aos 09/06/2006, às 15:00 h. Local: Sede social, na Capital SP/SP, na Rua George Eastman. n 280, 
sala 57, Vila TraMontano, Cep 05690-000. Mesa: Presidente: Sr. Walter Torre Jr., brasileiro, casado, engenheiro, RG 
.7.581 .240 - SSOSP, CPF 769.228.638-87 e Secretário: Sr. Paulo Remy Gillet Neto brasileiro, casado soba regime 
de comunhão parcial de bens administrador de empresas, CRA-SP 54 682, RG 38.265.568-0-SSP/SP, CPF 
139.772.102-20, ambos residentes e domiciliados na Cidade de SP/SP, com escritório na Capital SP/SP, Rua George 
Eastman, r4280, sala 5, Vila Tramont~-05690-000, ficando, assim constituída a mesa. Convocação: Dispensada 
comprovação de convocação prévia pesialinprensa, de acordo com o facultado peio § 42  do artigo 124 da Lei 6.404/ 
76. Presença: Acionistas represepteindo 100% (cem por cento) do Capital Social com direito a voto, tudo conforme 

•Çjissinaturas do Livro de Presan. de Acionistas, sendo elas: WTORRE Participações S.A., Capital SP/SP, na Rua 
George Eastman, n2 280,.safa 5, Vila Tramontano, Cep n2 05690-000, CNPJ n2 04.781.277/0001-50, e com seus atos 
constitutivos arquivados na Jucesp sob o NIRE 35.300.329.210, neste ato representada por seus diretores, Sr. Walter 
Torre Jr., e Sr. pauto Remy Glliet Neto, ambos acima qualificado; e WTORRE I Participações S.A., Capital SP/SP, 
na Rua Gaerge Eastman, n° 280, sala 6, Vila Tramontano, Cep 05690-000, CNPJ 05.449.543/0001-04, e com seus 
atos conSfitutivos arquivados na Jucesp soba NIRE 35.300.329.201, neste ato representada por seus diretores, Sr. 

er Torre Jr. e Paulo Remy Gillet Neto, ambos acima qualificados. Ordem do Dia: 1. Aprovara alteração da 
de minação social da Companhia; 2. Deliberar sobre o pedido de renúncia de 1 (um) dos atuais membros da 
Diret 'a da Companhia; 3. Deliberar sobre a eleição de 1 (um) novo membro para compor a Diretoria da Companhia; 
4. Deli ar sol:Re a nove, R)rrrba'de administração da Companhia; 5. Deliberar sobre a conseqüente alteração do 
artigo 1% do, Çãpítulo 1110:á Estatuto Social da Companhia, que dispõem sobre a sua denominação social e 
administra 	respectivarnepte; 6. Fienumeração dos artigos do Estatuto Social; 7. Definição dos jornais para publicação 
dos atos da rrIpdanhia; er8orrApirerwção da consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: 1. Iniciados 
os trabaltes, sócias deliberam"de maneira unânime, alterara denominação social da Companhia, de WTorre 
Holding 	,paraWTorre Investimentos S.A.. 2. Deliberam, ainda, os acionistas, por unanimidade, e nos termos 
do Estateto 	aceitarorheraologar o pedido de renúncia do Sr. NItton BertIchi., brasileiro, casado, advogado, 
OAB/SP i24,1,4,  RG 22,.660-0 - SSP/SP, CPF 195.514.838-47, como membro da Diretoria da Companhia, 
dando wateitrrours ampla, geral e irrestrita quitação com relação aos atos praticados no exercício de sua função de 
Diretor 4.C..orWhia. 3. ÇãtO j,sto,'e atendendo à solicitação do Sr. Presidente, procedeu-se à eleição de 1 (um) novo 
membro da Diretoria, e contigrroo-se a reeleição do Diretor Presidente da Companhia, os quais terão mandatos pelo 
período e (trgs,) anos, encerrando-se coma Assembléia Geral Ordinária do ano-calendário de 2009. Feita a eleição 
e apurados oowotos, verifiactearoque foi eleito para o cargo de Diretor Vice Presidente o Sr. Paulo Remy Gillet Neto, 
brasileirg,g4s,NNadminig1~empresas, RG 38.265.568-0-SSP/SP, CPF 139.772.102-20; e reeleito como Diretor 
Presidente o ,Sr. Walter Torre Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 7.581.240 SSP/SP, CPF 769.228.638-87, 
CREA/SP'1'4.033/D, amtgne%idwntes e domiciliados na Cidade de SP/SP, com escritório na Capital SP/SP, na Rua 
George Eastman, n2 280,parteeMilaTramontano, Cep 05690-000, os quais, estando presentes, aceitaram as respectivas 
nomeações, tomaram posse imediata mediante assinatura de termo lavrado no Livro de Registrado Atas do Conselho 
de Administração, tendo declarado, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados 
por crime falimentar, de prevaricação ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, até pública ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no 
§ 12  do art. 147 da Lei 6.404r76; (ii) atendem ao requisito de reputação Ilibada, estabelecido pelo § 32  do art. 147 da 
Lei 6.404/76; e (iH) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da companhia, e não 
têm, nem representam, interesses conflitantes com os da companhia, na forma do art. 147 da Lei 6.404/76, não 
estando incursos em qualquer restrição legal, Inclusive criminal, que os impeça de exercer atividades mercantis. 4. As 
sócias deliberam, também, que a Companhia será representada sempre conjuntamente por ambos os Diretores. 
5. Em virtude do acima exposto, o artigo -1°e o Capitulo III do Estatuto Social da Companhia, passam ator a seguinte 
nova redação: "Art. 12  • A Companhia tem a denominação de "WTorre Investimentos S.A.", sendo uma sociedade 
anónima decapita! fechado, com duração por prazo indeterminado, e se regerá por este estatuto e leis aplicáveis a 
sua espécie." 'Capítulo III - Administração: Ar1.62 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 
2 (dois) membros, um deles designado, obrigatoriamente, corno Diretor Presidente, e outro corno Diretor Vice Presidente, 
eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 12  - A Diretoria será investida 
em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, 
dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. § - Mesmo após o término do prazo do mandato, os 
Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria, eleita pela Assembléia 
Geral. § 32  - Aos Diretores caberá dirigir e coordenar as atividades da Companhia, estabelecendo as linhas de 
atuação, as metas a serem atingidas, os procedimentos a serem adotados e a nomeação e destituição dos membros 
dos órgãos de administração das sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia. Art. 72- Competirá 
a qualquer dos Diretores convocar e presidir as reuniões de Diretoria e as da Assembléia Geral. Art.132  - A Diretoria 
deliberará por unanimidade, cabendo ao Presidente também o voto de qualidade, além de seu voto normal. Art. 92  - 
Os membros da Diretoria receberão os honorários e participações, globais ou individuais, que a Assembléia Geral 
determinar. Art. 10° - A Diretoria terá os mais amplos poderes para deliberar sobre todo e qualquer assunto relativo 
aos negócios da Companhia, que não seja da competência da Assembléia Geral, adquirir, alienar e onerar bens 
móveis e imóveis, inclusive direitos a eles relativos, contratar empréstimos e financiamentos, de qualquer espécie e 
valor, bem como conceder, em nome da Companhia, fianças, avais ou qualquer outra modalidade de garantia, em 
favor de pessoa física ou jurídica, mas exclusivamente quando necessário ao desempenho de atividade de seu 
interesse social. Art. 11° - Cabe á Diretoria a prática de todas as operações e atos relativos aos fins da Companhia, 
que será representada sempre conjuntamente por ambos os Diretores, ou por um Procurador constituído por ambos 
os Diretores, esykiificamenfa para cada ocasião Art.12" - A Companhia. mediante a assinatura conjunta de ambos 
os Diretores, poderá nomear e constituir procuradores, para quaisquer fins, devendo, todavia, constar do instrúmentó 
de mandato os poderes e o seu prazo de vigência, que nunca será superado a 12 (doze) meses, e ficando excluídas 
destas exigências as que tiverem finalidade judicial." 6. A alteração do Capitulo III, referente à formada administração 
da Companhia, ocasionou are-numeração dos artigos do Estatuto Social, uma vez que houve a exclusão do antigo 
artigo 122, que se tornou desnecessário. 7. Por fim, deliberam as sócias, por unanimidade, que os jornais para publicação 
dos atos da Companhia serão o Diário Oficial do Estado de São Paulo e o Valor Econômico. 8. Tendo em vista todas 
as deliberações acima expostas, decidem as novas sócias aprovar o novo Estatuto Social da Companhia, que passa 
a vigorar, a partir desta data, cores seguinte redação consolidada, já efetuadas todas as alterações acima mencionadas. 
"WTorre Investimentos S.A.5" Estatuto Social: Capitulo 1- Denominação, Duração, Objeto e Sede: Art.12  - A 
Companhia tema denominação de "WTorre investimentos S.A.", sendo uma sociedade anônima de capital fechado, 
com duração por prazo indeterminado, e se regerá por este estatuto e leis aplicáveis a sua espécie. Art. 22  - Os 
objetos sociais são os seguintes: a) Controle sociedades subsidiárias mercantis ou civis, corno acionista ou cotista; e 
b) Administração de bens próprios. Ar!. 3°- A Companhia tem domicílio e foro na Rua George Eastman, n°280, sala 
57, Vila Tramontano, Cep n°05690-000, Capital do Estado de SP, podendo manter filiais, escritórios e representações 
em qualquer localidade do pais ou do exterior, através de deliberação da Diretoria. Capítulo li-Capital e das Ações: 
Art. 4°- O capital social é de R$ 1.000,00 (mil reais), integralmente realizado, em moeda corrente nacional, dividido 
em 1.000 (mil) ações ordinárias, nominativas, e sem valor nominal. Parágrafo único - As ações são nominativas, não 
conversíveis em outras formas. Art. 5°- Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral. 
§12  - As ações, se necessário, serão representadas por Certificados de Múltiplos de Ações, que levarão a assinatura 
do Diretor-Presidente. § 22 - A transferência das ações operar-se-á por termos lançados em livro próprio da Companhia. 
Capítulo III - Administração: Art.62  - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 (dois) 
membros, um deles designado, obrigatoriamente, como Diretor Presidente, e outro como Diretor Vice Presidente, 
eleitos pela Assembléia Geral, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. §12 - A Diretoria será investida 
em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria, 
dispensada qualquer caução para garantia de sua gestão. § 22  - Mesmo após o término do prazo do mandato, os 
Diretores continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse da nova Diretoria, eleita pela Assembléia 
Geral. § 	- Aos Diretores caberá dirigir e coordenar as atividades da Companhia, estabelecendo as linhas de 
atuação, as metas a serem atingidas, os procedimentos a serem adotados e a nomeação e destituição dos membros 
dos órgãos de administração das sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia. Art. 72  - Competirá 

a qualquer dos Diretores convocar e presidir as reuniões de Diretoria e as da Assembleia Geral. Art. 82  - A Diretoria 
deliberará por unanimidade, cabendo ao Presidente também o voto de qualidade, além de seu voto noFfrial. 
Art.92  - Os membros da Diretoria receberão os honorários e participações, globais ou individuais, que a Assembléia 
Geral determinar. Art. 10' - A Diretoria terá os mais amplos poderes para deliberar sobre todo e qualquer assunto 
relativo aos negócios da Companhia, que não seja da competência da Assembléia Geral, adquirir, alienar e onerar 
bens móveis e imóveis, inclusive direitos a eles relativos, contratar empréstimos e financiamentos, de qualquer espécie 
e valor, bem como conceder, em nome da Companhia, fianças, avais ou qualquer outra modalidade de garantia, em 
favor de pessoa física ou jurídica, mas exclusivamente quando necessário ao desempenho de atividade de seu 
interesse social. Art. 11° -Cabe à Diretorias prática de todas as operações e atos relativos aos fins da Companhia, 
que será representada sempre conjuntamente por ambos os Diretores, ou por um Procurador constituído por ambos 
os Diretores, especificamente para cada ocasião. Art.12° - A Companhia, mediante a assinatura conjunta de arfibos 
os Diretores, poderá nomear e constituir procuradores, para quaisquer fins, devendo, todavia, constar do instrumento 
de mandato os poderes e o seu prazo de vigência, que nunca será superado a 12 (doze) meses, e ficando excluídas 
destas exigências as que tiverem finalidade judicial." Capítulo IV - Conselho Fiscal: Art.13° - O Conselho Fiscal não 
será permanente e será composto de 3 (trás) membros efetivos e 3 (três) suplentes, acionistas ou não, eleitos em 
Assembléia Geral, e funcionará, apenas, nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido de acionistas, na forma 
do artigo 161, § 22  da Lei n°6.404/76. § 12. Os suplentes serão convocados segundo a ordem de idade, a começar 
pelo mais velho, para substituir os membros do Conselho Fiscal em seus impedimentos, faltas, licenças ou mortes. 
§ 22 - Os membros do Conselho Fiscal terão a qualificação, atribuições e prazo de mandato previstos em lei, devendo 
a Assembléia Geral que os eleger fixar-lhes a respectiva remuneração, observado o mínimo legal. Capítulo V - 
Assembleia Geral: Ar!. 14" - A Assembléia Geral é o órgão soberano da Companhia e se reunirá, ordinariamente, 
dentro dos quatro (4) primeiros meses após o término do exercido social e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais a exigirem. Art. 15° - A Assembléia Geral discutirá e deliberará sobre propostas dos acionistas e 
sobre as contas e propostas apresentadas pela Diretoria, capitalizará o resultado da correção monetária do capital 
social, elegerá a Diretoria, fixará os honorários e participações dos Diretores e decidirá sobre a instalação do Conselho 
Fiscal. Capítulo VI - Exercício Social: Art. 16° - O exercício social compreende o período de 1° de janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano, findo o qual serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela legislação vigente, 
podendo ser levantados balanços a qualquer tempo, com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos. 
Art. 17° - Feitas as necessárias anotações, dos lucros líquidos apurados no balanço anual deduzlr-se-ão: ã) 5% 
(cinco por cento) para o Fundo de Reserva Legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e 
cinco por cento) do lucro liquido ajustado, em conformidade com o disposto no art. 202, da Lei n° 6.404/76, para 
distribuição, como dividendo obrigatório, aos acionistas; e c) o saldo que se verificar após as destinações acima terá 
a aplicação que lhe for dada pela Assembléia Geral, mediante proposição da Diretoria, observadas as disposições 
legais. § 1°-Os dividendos não reclamados não vencerão Juros e, no prazo de três (3) anos, reverterão em benefício 
da Companhia. § 20, A Assembléia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer presente, deliberar a 
distribuição inferior ao obrigatório ou, ainda, a retenção de todo lucro. Art. 18° - A Diretoria poderá determinar o 
levantamento de balanços e demonstrações trimestrais ou semestrais e, com base em tais balanços, formular propostas, 
na forma prevista no artigo 17 e seus parágrafos, devendo, nesse caso, convocar a Assembléia Geral, para efeito do 
disposto no artigo 15 do presente Estatuto Social. Capítulo VII - Liquidação: Art. 19'- A Companhia entrará em 
liquidação por deliberação da Assembléia Geral ou nos casos previstos em lei. Parágrafo ünlco - Compete à Assembléia 
Geral determinar o modo de liquidação, eleger o Conselho Fiscal e nomear o liquidante, que deverão atuar no período 
da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo VIII - Disposições Gerais: Art 20° - No caso de qualquer 
acionista desejar alienar suas ações a estranhos, os demais acionistas terão preferência para adquiri-las, em igualdade 
de condições. §12 - Dando-se a hipótese prevista neste artigo, o acionista deverá manifestar, por escrito, à Diretoria, 
a intenção de alienar suas ações, mencionando preço desejado, nome, qualificação e domicílio do comprador 
interessado, cabendo à Diretoria transmitir esses dados aos acionistas da Companhia. Dentro de cinco (5) dts, a 
contar do recebimento, pela Diretoria, de aviso da pretendida alienação, os demais acionistas poderão exercer o 
direito de preferência para a aquisição das ações colocadas à venda, sendo que, se mais de um desejar usar dessa 
faculdade, serão elas adquiridas na proporção das ações possuidas pelos acionistas interessados na compra. 
§ 22, Inexistindo manifestação de qualquer acionista, dentro do prazo, da vontade de adquirir as ações colocadas à 
venda, ficará o acionista que pretender aliená-las, livre de as transferir àquele primitivo interessado, mas sempre peio 
preço e condições daquela oferta inicial. § 32  - As disposições deste artigo não se aplicam às transferências causa 
mortis a herdeiros necessários ou cônjuge sobrevivente. Ar!. 21' - Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos 
pela Assembléia Geral, observados os dispositivos legais em vigor. Terminadas leitura, o Sr. Presidente submeteu o 
projeto deste Estatuto à apreciação dos presentes, que o aprovaram por unanimidade, sem restrições. A seguir, a 
Assembléia autorizou a Diretoria a realizar todos os atos complementares do registro e publicidade dos atos conSiitutivos 
da sociedade anônima, bem como a tomar, com os mais amplos poderes, todas as providências que se tornarem 
necessárias para o cabal cumprimento d ) que ora ficou resolvido e do mais que seja determinado pelas leis que 
regem a matéria. Nada mais havendo a t atar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso; 
como ninguém solicitou a palavra, suspe )(leu os trabalhos pelo tempo necessário para lavrar a pressa-4 ata, bem 
como a transcrição, na íntegra, do Estatuto Social. Reaberta a sessão, procedi à leitura em voz alta e, em seguida, 
tendo sido aprovada, foi assinada por todos os presentes. SR 09/06/2006. Presidente: Walter Torre Jr. Secretário: 
Paulo Remy Gillet Neto. Acionistas: WTORRE Participações S.A., WTORRE I Participações S.A.. Diretor 
Renunciante: Nliton Bertuclii. Diretores Atuais:Walter Torre Jr.; Paulo Remy Gillet Neto. Jucesp n° 170.04056-3 
em 27/06/2006. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.Termo de Posse: Aos 09/06/2006, às 15:00 h, na sede 
WTORRE investimentos S.A., com sede na Capitai SP/SP, na Rua George Eastman. 280. sala 57, Vila Tramontana, 
Cep 05690-000, e com seus atos constitutivos arquivados na Jucess) soo o NiFIE 35.300,3t8.246, rhiravartle dei ()minada 
simplesmente Companhia, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, com as alterações das Leis ri° 9.457/97 e 
10.303/01, compareceu o Sr. Walter Torre Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, RG 7.581.240 SSP/SP, CPF 
769.228.638-87, CREA/SP 74.033/D, residente e domiciliado na Cidade de SP/SP, e com escritório na Rua George 
Eastman, 280, Vila Tramontano, Cep 05690-000, que após o cumprimento das formalidades legais, toma posse e 
assume o cargo de Diretor Presidente da Companhia, tendo sido nomeado em Assembléia Geral Extraordinária, 
realizada em 09/06/2006, pelo prazo de 3 (três anos) a contar da assinatura do presente termo, declaahdo 
expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. Para constar, foi lavrado o presente 
Termo de Posse, que segue devidamente assinado. SR 09/06/2006. Walter Torre Jr. - Diretor Presidente nomeado 
da Companhia - WTORRE Investimentos S.A.Termo de Posse: Aos 09/06/2006, às 15:00 h, na sede WTORRE 
Investimentos S.A., com sede na Capital do Estado de SP, na Rua George Eastman, 280, sala 57, Vila Tramonro, 
Cep 05690-000, e com seus atos constitutivos arquivados na Jucesp sob o NIRE 35.300.328.248, doravante 
denominada simplesmente Companhia, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, com as alterações das Leis n° 
9457/97 e 10.303/01, compareceu o Sr. Paulo Remy GIllet Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
RG 38.265.568-0 SSP/SP, CPF 139.772.102-20, residente e domiciliado na Cidade de SP/SP, e com escritório na 
Rua George Eastman, 280, Vila Tramontano, Cep 05690-000, que após o cumprimento das formalidades legais, 
toma posse e assume o cargo de Diretor Vice Presidente da Companhia, tendo sido nomeado em Assembléia 
Geral Extraordinária, realizada em 09/06/2006, pelo prazo de 3 (três anos) a contar da assinatura do presente 
termo, declarando expressamente, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da 
Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a Bana 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. Para constar, foi lavrado o 
presente Termo de Posse, que segue devidamente assinado. SP, 09/06/2006. Paulo Remy Gillet Neto - Diretor 
Vice Presidente nomeado da Companhia - WTORRE Investimentos S.A. 

ISenh2res ,cios. Erry sunp,hffiento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras de Sabará 
Empreendimentos e Participações S/A relativas ao exerecício encerrado em: 31/12/2005. São Paulo - SP, 31 de Dezembro de 2005.  

BalanWatrimonial do Exercício Encerrado em: 31/1212005 e 31112/2004. ( em unidade de R$)  
ATIVO CiFiCiái,_ANTE . .. 	 ;i1/12 ,a04 FASSiVO CIRCULANTE 

' ' 
e 	O 	 '' CaIxa„ e, ,,,, „ ,„ 	 713 	 2.550 Fornecedores 

Bancos conta movimentn 0 . 	 516 	34.150 Obrigações Sociais / Tributárias 
imposláS a recuperar " 	 1 107 	 222 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 
TOTAL~0 CIRCULAR] E 	 2.338 	38.922 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
REALgAyg. A LONGO PRAZO 	 Créditos de controladoras .,„ 
Créditos com Gontroladi ,, „ „ .. 	 36 000 	TOTAL EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

0 0 0 0 

	

36.000 	 PATRIMÔNIO LIQUIDO 0 
ATIVO PERMANENTE ., 	 Capital social realizado 	 12.780.000 	12.780.000 
Investimentos'

- 	
10.403.397 	9 753 246 Capital a Realizar 	 98.000 	 - 

TOTAL ATIVEI PERMANENTE- 	10.403.397 	9.753.248 Reservado reavaliação reflexa 	17.746.567 	17.746.567 
Lucros ou prejuízos acumulados 	(21.423 391) 	(21.976.401) 

 	TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO 	_9.201.176 	_8.550.166. 
0.790.168 TOTAL DO PASSIVO 	 10.441.733 	9.790.168  

Exercíc o Encerrado em: 31/1212005 e 31/12/2004. (em unidade do R$)  
CaOltal Saciai 	 Reserva de Lucros / Prejuízos 

	

Integrallzatio a Realizar 	Reavallação 	Acumulados 	Totala 
12.780.000 	 17.746.587 	(21.976.401) 	8.550.168 
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Resultado de participações societárias 
(-) despesas administrativas 	 (1.837) 	(480) 
(-) despesas financeiras 	 (17) 	(11) 
(-) despesas tributárias 	 (366) 	 - 
+ receitas financeiras 	 3.311 	(477.776) 
(.) Resultado operacional 	 553.241 	118.907,375) 
(.) Res. antes do Imp. de Renda e Contr. Social  553 241 (111~ 
(-) CSSL 	 (125) 
(-) IRPJ 	(107)_ 	 
(=) Res. Líquido do Exerc. Lucro ou (Prejuízo) 553.009 (18.907.375)  

Demonstração de Origense Aplicações de Recursos do 
Exercício Encerrado em: 31112/2005 e 31/12/2004 

( em unidade de R$) 
APLICAÇÕES/ NAS OPERAÇÕES 
Resultado do exercício 	 859 
(+) Resultado pelo MEP 	 _552.151 
(.) Total nas operações 	 553.009 
(=) VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 	553.009 

2.004 2.005 Variação  
Ativo Circulante 	 36.922 	2.336 	(34.586) 
Passivo Circulante 	 ___2 	557 
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 	36.920 	1.779 	(35.101)  

Sabará Empreend. e Participações S/A 
Ronosalto Pereira Neves / Levy Nogueira 

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado em: 
31112/2005 e 31/1212004 - ( em unidade de R$) 

Sabará Empreendimentos e Participações S/A 
CNPJ/MF: 02.087.217/0001-06 
RELATÓRIO DA DIRETORIA 

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
CNPJ 61.226.890/0001-49 	RIRE n2  35.300.321.979 
Registro da Ata da A.G.E. realizada em 10/05/2006 

Ata publicada em 19/05/2006 e arquivada na JUCESP sob o ri,  
231.762/06-9, em 30/08/06 Cristiana da Silva E Corres - Sec. Geral. 

SCHAHIN ENERGIA S.A. 
CNPJ 05.606.437/0001-97 	NIRE n2  35.300.195.558 

' 	Registro da Ata da A.G.E. realizada em 10/05/2006 
Ata publicada em 19/05/2006 e arquivada na JUCESP sob o n2  
231.759/06-0, em 30/08/06. Cristiana da Silva F. Corres- Sec. Geral. 

USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., torna público que rede-
beu da CETESB as Licenças Prévia n2  14001285, de instalação n2  
14002769 e está requerendo a Licença de Operação para fabricação 
de álcool etílico de cana-de-açúcar, anidro, localizada na Fazeraa 
Moema, Rodovia Armando Sales de Oliveira, Km 519- Zona Rude, no 
município de Orindiúva-SP. 



.. 



Beghim Indústria e Comércio S/A. 
CNPJ/MF N°61.145.643/0001-70 - N1RC N°35300001559 

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada no Dia 27/Abril/2006 
Local e Data: Às catorze horas do dia vinte e sete de abril do ano dois 
mil e seis, na sede social, na rua Cantagalo, 2187, Tatuapé, nesta 
Capital. Convocação: Publicada no Diário Oficial do Estado e no Diário 
do Comércio nos dias 21, 22 e 23 de março de 2006. Composição da 
Mesa e Quorum: Presidente: Melocchi Vittorio; Secretário: João de 
Laurêntis; Acionistas: titulares doações representativas de 100% do 
capital social. Ordem do Dia: Compunha-se dos itens: a) Exame, 
discussão e votação sobre as contas, relatório da Diretoria e 
Demonstrações Financeiras; o) Apreciação do resultado do exercício 
recém-findo; c) Assuntos de interesse social. Deliberação: Por maioria 
legal, abstendo-se de votar os legalmente Impedidos, foram aprovadas 

r" 	e ratificadas as contas da Diretoria, bem como as peças contábeis e 
financeiras do exercido social recém-findo, que foram publicadas no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio no dia 
30 de março de 2006, bem como colocados à disposição dos acionistas, 
na forma do artigo 133, da Lei das Sociedades por Ações, juntamente 
com a convocação da assembléia, com a apresentação de voto 
divergente, arquivado na companhia, pela acionista Grazia's S/A. 
Encerramento: Declarando o senhor Presidente o cumprimento de 
todas as formalidades legais e estatutárias, e esclarecendo que o 
Conselho Fiscal da sociedade não foi instalado, porque o seu estatuto 
social só o permite quando requerido na forma regrada pelo parágrafo 
segundo, do artigo 161, da Lei 6.404/76, o que não ocorreu. Foram 
encerrados os trabalhos da assembléia, com a lavratura desta ata em 
livro próprio, assinada por todos os acionistas presentes. São Paulo, 
27 de abril de 2006. Melócchl Vittórlo - Presidente da Mesa; João de 
Laurêntis - Secretário da Mesa. Acionistas: Melocchi Vittorio; !talo 
Francesa Morei; Luigi Nárdi; João de Laurêntis; Giuliàna M. Melocchi, 
representada pelo Dr. João de Laurêntis: Cláudio Nárdi, representado 
pelo Dr. João de Laurêntis; Cada Nárdi, representada pelo Dr. João de 
Laurêntis; G razia's S/A., representada pelo Sr. Antonio de Jesus Rocco. 
Declaramos estar conforme o original. São Paulo, 27 de abril de 2006. 
Melócchl Vittórlo - Presidente da Mesa; João de Laurêntls - Secretário 
. Mesa. Jucesp: sob o n° 123.855/06-8 em 12/05/06. Cristiane da 

1.7 I 	va F. Corrêa - Secretária Geral. 
L.1.) 

H7qida Automóveis do Brasil Ltda, toma público que recebeu da CETESB 
a Licença Prévia n2  34.001.075, p/ a Montagem de Veículos Automotores, 

.• 	à Estrada Municipal Valêncio Calegari, 777, Nova Veneza-Sumaré/SP., e 
requereu a Licença de Instalaçi'.a para a mesma atividade e local. 

ç 

WEBMOTORS S.A. 
CNPJ n.2 03.347.828/0001-09 - NIRE 35.300.172.906 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 26 de abril de 2006. HORÁRIO: 10:00 horas. LOCAL: Rua Doutor 
Renato Paes de Barros, 750, 14° andar, São Paulo - SP. PRESENÇA: 
Acionistas representando a totalidade do capital social votante. 
CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: Dispensada a prova de convocação, 
conforme faculta o artigo 124, § 4° da Lei 6.404/76. MESA: Enilson 
Espínola Sales de Souza- Presidente da Mesa. Marcos Matioli de Souza 
Vieira - Secretário. DOCUMENTO LIDO E ARQUIVADO NA SEDE 
SOCIAL: Relatório anual da administração, balanço patrimonial encerrado 
em 31 de dezembro de 2005 e demais peças das demonstrações 
financeiras, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no 
DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços, ambos de 04 de março de 
2006. ORDEM DO DIA: 1. Apreciação das contas dos Administradores e 
exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e das Demostrações 
Finaceiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2005; e 2. 
Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria 
para o ano de 2006. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE 
DE VOTOS: 1. APROVADAS as contas dos administradores na forma 
consignada no Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2005; 2. 0 lucro líquido 
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005, no montante total 
de R$1.681.437,40, FOI ALOCADO na seguinte forma: (i) o montante de 
R$84.071,87, foi destinado à reserva legal, e (ii) o montante de 
R$1.597.365,53, foi utilizado, para a dedução dos prejuízos acumulados, 
nos termos do art. 189 da Lei n°6.404/76; e 3. FIXADO o montante global 
da remuneração da Diretoria para o ano de 2006, no valor máximo de 
R$10.000,00 (dez mil reais) cabendo a esta, em reunião específica do 
órgão. estabelecer a distribuição individualizada entre seus membros. 
Por fim, a Assembléia Geral AUTORIZOU a lavratura da presente ata na 
forma de sumário, como previsto em lei. Nada mais a tratar, foram 
encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata que lida e aprovada, 
vai assinada pelos presentes. São Paulo, 26 de abril de 2006. Mesa: 
Enilson Espínola Sales de Souza - Presidente da Mesa. Marcos Matioll 
de Souza Vieira - Secretário. Acionistas: BANCO ABN AMRO REAL S.A. 
José Luiz Majolo - Diretor Vice-Presidente. Marcos Matioli de Souza Vieira 
- Diretor Executivo. Fabio Colletti Barbosa. Enilson Espínola Sales de 
Souza. Pedro Paulo Longuini. Michiel Frans Kerbert. Esta ata é cópia fiel 
da original lavrada em livro próprio. Enilson Espínola Sales de Souza - 
Presidente da Mesa. Jucesp n°123.364/06-1, em sessão de 11/05/2006. 
Cristiana da Silva F. Corrêa - Secretária Geral. 

Diário Oficial Empresarial 

MPANHIA DE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL RENAULT DO BRASIL 

CNPJ/MF n°62.307.848/0001-15 - NIRE 35.300.059.018 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DATA: 07 de dezembro de 2005, às 10:00 horas. LOCAL: na sede social, 
na Alameda Araguaia, 731, Pavimento Superior, Parte B, Alphaville - 
Barueri - SP. EDITAIS DE CONVOCAÇÃO: Publicados nos jornais "Diário 
Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI Diário Comércio Indústria & 
Serviços", edições dos dias 29, 30 de novembro e 01 de dezembro de 
2005. PRESENTES: Acionistas representando mais de dois terços do 
capital social com direito a voto, conforme se verifica no "Livro de Presença 
de Acionistas". MESA: Michel Lucas - Presidente da Mesa; Enilson 
Espínola Sales de Souza - Secretário. ORDEM DO DIA: a) Conhecimento 
da renúncia de membro suplente do Conselho de Administração; e 
b) Eleição de novo membro suplente para compor o Conselho de 
Administração. DELIBERAÇÕES: a) Foi conhecida a renúncia do 
conselheiro suplente Sr. José Roberto Fernandes Pitta, (RG n° 
3.789.195-9-SSP/SP - CPF/MF n°609.861.828-34), conforme carta de 
renúncia apresentada em 18 de outubro de 2005. b) Foi eleito para o 
cargo de conselheiro suplente, em substituição, ao Sr. José Roberto 
Femandes Pitta, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2006, 
o Sr. Gustavo José Costa Roxo da Fonseca, (RG n.° 15.643.174-9-
SSP/SP - CPF/MF n°149.225.568-85), brasileiro, casado, bancário, com 
endereço comercial na Avenida Paulista, ri° 1.374 - 7° andar - São Paulo 
- SP. O Conselheiro eleito declara que não está incurso em crime previsto 
em lei que o impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles 
mencionados no §1° do artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem 
como preenche as condições previstas na Resolução n° 3.041, de 
28.11.02, do Conselho Monetário Nacional, e que somente tomará posse 
em seu cargo após a homologação de seu nome pelo Banco Central do 
Brasil; e c) Em razão do deliberado nos itens anteriores, foi confirmada a 
composição do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato 
até a Assembléia Geral Ordinária de 2006, a saber: 1) Michel Lucas 
(CPF/MF n°009.855.409-31), francês, divorciado, bacharel em Ciências 
Econômicas, diretor de empresa, residente em 90, Avenue du Maine, 
75014, Paris, França, como Presidente do Conselho de Administração e 
seu suplente Sr. Philippe Jean Stéphane Metras (Passaporte n° 
05R R66465), francês, casado, residente e domiciliado na 3/5, Rue Leroyer 
94300 - Vincennes - França; 2) Amir Hosseln Djourabtchl (RNE 
n° V406929-4- CPF/MF n°231.352.008-09) francês naturalizado, casado, 
com endereço comercial na Rua Pasteur, 463 - 2' andar - Curitiba - PR, 
como Conselheiro Efetivo e seu suplente Sr. Thierry Alaux (RNE 
na V213765 V - CPF/MF n°215.720.318.40) francês, solteiro, executivo, 
com endereço comercial na Rua Pasteur, 463 - 2' andar - Curitiba - PR; 
3) Eric Spielreln (Passaporte 03KC19701-0 - CPF/MF n2 231.615.518-
93) francês, casado, residente na 55, Rue Cortambert 75016, Paris, 
França, como Conselheiro Efetivo e sua suplente Sra. Maria Dei Carmen 
Llorente Liorente (RNE n° V368577-7 - CPF/MF n° 230.022.328-74) 
espanhola, solteira, com endereço comercial na Rua Pasteur, 463 - 
2° andar - Curitiba- PR; 4) José Luiz Majolo (RG n° 6.498.113-SSP/SP 
- CPF/MF na 573.531.668-00), brasileiro, casado, administrador 
de empresas, com endereço comercial na Avenida Paulista n° 1.374 - 
3° andar - São Paulo - SP, como Conselheiro Efetivo e seu suplente 
Sr. Gustavo José Costa Roxo da Fonseca, (RG 15.643.174-9-SSP/ 
SP - CPF/MF n° 149.225.568-85), brasileiro, casado, bancário, com 
endereço comercial na Avenida Paulista, ri° 1.374 - 72  andar - São Paulo 
- SP; 5) Enfison Espínola Sales de Souza (RG n° 30.913.356-7-SSP/ 
SP - CPF/MF ri° 141.938.254-34) brasileiro, casado, administrador de 
empresas, com endereço comercial na Rua XV de Novembro, 165 - 
7° andar. São Paulo - SP, como Conselheiro Efetivo e seu suplente Sr. 
João Carlos da Silva Victorino (RG ri° 37.337.327-2-SSP/SP - CPF/MF 
n°384.706.160-72), brasileiro, casado, bancário, com endereço comercial 
na Rua Dr, Renato Paes de Barros, 750. 15' andar - São Paulo - SP; 
6) Pedro Paulo Longuini (RG 	8.645.275-7-SSP/SP - CPF/MF n° 
025.986.508-75), brasileiro, casado, engenheiro, com endereço comercial 
na Avenida Paulista o° 1.374 - 3° andar - São Paulo - SP, como Conselheiro 
Efetivo e seu suplente Sr. João Luiz Pasqual (RG n°7.455.320-SSP/SP 
- CPF/MF 758.727.068-04), brasileiro, casado, executivo, com enderew 
comercial na Avenida Paulista n° 1374 - 15° andar - São Paulo - SP. 
Os Conselheiros ora relacionados não estão incursos em crime previsto 
em lei que os impeça de exercer atividades mercantis, em especial aqueles 
mencionados no §1° do artigo 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem 
como preenchem as condições previstas na Resolução ri° 3.041, de 
28.11.02, do Conselho Monetário Nacional. ENCERRAMENTO: Todas 
as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, sendo a 
presente Ata lavrada e assinada por todos os presentes. Barueri - SP, 
07 de dezembro de 2005. Ass.) Michel Lucas - Presidente da Mesa; Enfison 
Espínola Sales de Souza - Secretário. ACIONISTAS: FiCI Banque (atual 
denominação da Renault Credit International) - p.p. Michel Lucas; 
Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A. -José Luiz Majolo. 
Michiel Frans Kerbert.; José Luiz Majolo; Enfison Espínola Sales de 
Souza; Pedro Paulo Longuini; Michel Lucas; AmIr Hosseln 
Djourabtchl. A PRESENTE É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL. Enilson 
Espínola Sales de Souza - Secretário. Jucesp 114.059/06-8, em sessão 
de 25/04/2006, Cristiane da Silva F. Corrêa • Secretária Geral.  

Cadim Brasil Holdings Ltda. 
CNPJ/MF n°04.909.143/0001-71 - NIRE 35.217.399.478 
• ,ÁlAtiÓrÃo:do,COPXPaAO,SiMal 	_ 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas: ti) 
Les Investissements Cadlm Brésil Inc., sociedade organizada e cons-
tituída de acordo com as leis da Provi ncia de Québec, Canadá, com seide 
em 1000 Place Jean-Paul Riopelle, A-300, Montréal, Québec, H2Z 2136, 
Canadá, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.458.094/0001-60, neste ato 
devidamente representada por seu procurador, Sr. Marcos Rafael 
Flesch, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção de São Paulo ("0A13/SP") sob e no 
CPF/MF sob o n2 101.039.068-60, com escritório na !Cie São Pau-
lo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 4/4re',11° andar, 
CEP 04551-060; e (b) Cadim Brás(' Inc., sociedade orffinizada e consti-
tuída de acordo com as leis da Província de Québec, Miada, com sede 
em 1000 Place Jean-Paul Riopelle, A-300, Montréal, alisiObec,;H2Z 2136, 
Canadá, inscrita no CNPJ/MF sob o ri° 05.487.570/00041-71, neste ato 
devidamente representada por seu procurador, Sr. MiliRigs. Rafael 
Fiesch, acima qualificado, únicas sócias de Cadlm BYfieWfloldings 
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede rIZÓiçlade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, 268r 10° andar, 
sala 17-8, Vila Olímpia, CEP 04551-060, inscrita no CNP 	F. b o ri° 
04.909.143/0001-71, com seu Cont dtgSotigl e 202  Alto -•• 	ontra- 
to Social devidamente arquivados me Justa ComerAtcto 	de São 
Paulo ("JUCESP") sob o NI RE 35.?17.392.478 e sob o n°305.363/05-O,'  
respectivamente, em sessões de 1.802/44E/Q e 01 /41,20b5,1-espectiva-
mente, doravante referida simplesrhente como a "Sociedade", têm en-
tre si justo e acordado alterar o Contrato Social da Socipesipla, conforme o 
estabelecido no Art. 1.072, § 35, dq.L/31926 de 10/01/2002i de acordo 
cornos seguintes termos: 1. Resolvam sa.a7lcios reddzir o'capital social 
da Sociedade, por considerá-lo exessiim relaçãbtie <Sinto social da 
Sociedade, nos termos do inciso ladocArtgo 1.082,110 todigp Civil, dos 
atuais R$71.452.410,00 (setenta e ChT`rilifhões, quatrocentgs e cinqüen-
ta e dois mil, quatrocentos e dez Reais), para R$60.02.478,5'0 (sessen-
ta milhões, novecentos e oitenta ra PIM", duzentdale settinta e seis 
Reais), uma redução, portanto, no Nokia 	R$10.47.0.1.341$0 (dez mi- 
lhões, quatrocentos e setenta mil, cegtg g trinta e quatrnekal5), median- 
te o cancelamento de 10.470.134 Sdez milhões, quatrocenlos e setenta 
mil, cento e trinta e quatro) quotas ltdresefriativas do capital social da 
Sociedade, no valor nominal total de R$10.470.134,00 (dez milhões, 
quatrocentos e setenta mil, cento e trinta e quatro Reais), detidas pela só- 
cia Les Investissements Cadlm Brésil Inc., totalmente integralizadas. , 
2. Tendo em vista o cancelamento das 10.470.134 (dez rr 
centos e setenta mil, cento e trinta e quatro) quotas repr 
capital social da Sociedade, totalmente integralizadas, cc 
rado acima, os sócios aprovam o pagamento à sócia I. 
manta Cadim Brésil Inc. do valor total de R$10.470.,  
lhões, quatrocentos e setenta mil, cento e trinta e quatrc 
pondente ao valor nominal de referidas quotas ora cance 
restituição, mediante transferência via fechamento de cá 
corrente detida pela Les Investissements Cadim Brél 
dá. 2.1. A Sociedade e a sócia Les Investissements  Ci 
neste ato, concedem-se mutuamente a mais ampla, pli 
gável e irretratável quitação com relação aos atos ora 
nada mais reclamarem a qualquer título. 3. Em decorrê' 
ções acima aprovadas, a Cláusula Quarta do Contrato 
gorar com a seguinte nova redação: "Cláusula 42 - Cu 
O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e i 
R$60.982.276,00 (sessenta milhões, novecentos e oiti 
zentos e setenta e seis Reais), representado por 60.! 
milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentas e s 
tas, com valor nominal de R$1,00 (uni Real) cada un 
das entre as sócias: (a) a sócia Les Investissementx 
possui 60.982.275 (sessenta milhões, novecentos E 
duzentos e setenta e cinco) quotas, no valor total d 
(sessenta milhões, novecentos e oitenta e dois mil, d 
cinco Reais); e (b) a sócia Cadim Brésil Inc. possui 1 (uma) quota, ruo ve-
lor de R$1.00 (um Real). § 12: A responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela inte-
gralização do capital social. § 22: As quotas da Sociedade são indivisí-
veis." 4. As partes declaram que todas as demais cláusulas do Contrato 
Social da Sociedade não expressamente alteradas pelo presente instru-
mento permanecem inalteradas e em pleno vigor. E, por estarem justas e 
contratadas, assinam as partes esta Vigésima Primeira Alteração do 
Contrato Social de Cadim Brasil Hqldings Ltda., em 4 (quatro) vias de 
igual teor e forma, na presença das duas testemtinhas abaixo. São Pau-
lo, 28 de abril de 2006. Les Investissements Cadlm Brésil Inc. - p.p. 
Marcos Rafael Flesch;  Cadim Brésil Inc.- p.p. Marcos Rafael Flesch. 

REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. 
CNPJ n°02.804233/0001-72— NIRE 35.300.174.593 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
DATA: 27 de abril de 2006. HORÁRIO: 16:45 horas. LOCAL: Sede Social, 
Av, Paulista, 1374 - 10° andar, São Paulo - SP. PRESENÇA: 
Representantes legais do BANCO ABN AMRO REAL S.A., BANCO 
SUDAMERIS BRASIL S.A., e BANCO DE PERNAMBUCO S.A. - 
BANDEPE., acionistas representantes da totalidade do capital social. 
CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: dispensada a prova de convocação, 
conforme faculta o artigo 124, § da Lei n°6.404/76. MESA: Pedro Paulo 
Longuini - Presidente da Mesa. José Luiz Majolo - Secretário. 
DOCUMENTOS UDOS E ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL: 1) Relatório 
da Administração, Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2005 e 
demais peças das demonstrações contábeis, documentos esses 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e DCI - Diário Comércio 
Indústria & Serviços, ambos de 04 de março de 2006; e 2) Proposta da 
Diretoria, desta data. ORDEM DO DIA: 1) Apreciação das contas dos 
Administradores e exame, discusskse %Natação das demonstrações 
financeiras referentes ao exercício l§gil efterrado em A,.12.2005; 2) 
Deliberação sobre a destinação do Lucro Líquido do Exertelcio; .3) Fixação 
do montante global da remuneraçãct db@ Membros dá'(ithrbfirlepara o ano 
de 2006. DELIBERAÇÕES TOMÃQ44 .111 FORAM.A.PRWADAS 'as 
contas dos administradores na forma consignada notgla&o'ratrimonial 
e Demonstrações Financeiras referaniea aio exercício soeral encerrado 
em 31.12.2005; 2) O lucro liquidado °modelo ericeÃradd,  em 31 de 
dezembro de 2005, no valor de 46.8413,118,27, aal ZiEdINADO da 
seguinte forma: (i) 5%, correspondesUIPOP4342.420,21, foj destinado à 
conta "Reserva Legal; (ii) 1% do restiltagia whianescente apZa a Reserva 
Legal, correspondente a R$65.059,97, foi destinado &PI/atamento dos 
dividendos mínimos obrigatórios, gê quais serão pagas' em até 60 dias, 
contados da realização desta Assornibié4a; e (ffi) do lucro líquido 
remanescente, 50%, corresponder/te a R/3.220.468:U To' destinado à 
"Reserva para Reforço do Capitalacie Gim"; e 50%,kettespondente a 
R$3.220.468,70, foi destinado à "Reabra* pargEqualiAaão de Dividendos", 
conforme proposta da Diretoria desta•data:3) FIXADO o montante global 
da remuneração dos membros da Diretoria para o ano de 2006, no valor 
máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), cabendo à própria Diretoria, em 
reunião específica do órgão, estabelecer a distribuição individualizada entre 
seus membros. Por fim, a Assembléia Geral AUTORIZOU a lavratura da 
presente ata na forma de sumário, como previsto em lei. Nada mais a 
tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, 
que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 27 
de abril de 2006. Mesa: Pedro Paulo Longuini - Presidente da Mesa. José 
Luiz Majolo - Secretário. Acionistas: BANCO ABN AMRO REAL S.A. 
Pedro Paulo Longuini - Diretor Vice - Presidente. José Luiz Majolo - Diretor 
Vice - Presidente. BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A. Pedro Paulo 
Longuini - Procurador. José Luiz Majolo - Diretor Superintendente. BANCO 
DE PERNAMBUCO S.A. - BANDEPE. Michiel Frans Kerbert - Diretor 
Vice - Presidente. Aparecida do Céu Ferreira Arriaga - Diretora Executiva. 
Esta ata é copia fiel da original lavrada em livro próprio. José Luiz Majolo 
- Secretário. Jucesp ri° 124.204/06-5, em sessão 12/05/2006. Cristiana 
da Silva F. Corrêa - Secretária Geral. 

São Paulo, 116 (93) — 27 

PETROPASY TECNOLOGIA EM POLIURETANO LTDA., torna públicO que 
recebeu da CETESB a Licença de Operação ri° 32002884 com vai. até 
27.04.2009 para Fabricação de Peças Revestidas em Poliuretano sito à 
Av. Cachoeira ri° 1.052 - Barueri - SP 

1 

sexta-feira, 19 de maio de 2006 

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
CNPJ/MF n2  61.226.890/0001-49 	NIRE 35300321979 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 10/M111o/2006 
1. Data, Hora e Loca • 1 	/2006, às 14 horas, na Rua Vergueiro, n°2009, 
42 andar, São PaIo1SP. 2.0 	: Dispensada a publicação de Editais 
de onvocaçáeconforme o 'oposto no art. 124, § 4° da Lei n°6.404, de 15/ 
12/1976, arrizrazão de estar pujesente o acionista representando a totalidade 
do capital social. 3. Mesa: c s trabalhos foram presididos pelo Sr. Salim 
TaufieSchahin e secretriadcs pelo Sr. Milton Taufic Schahin. 4. Ordem do 
Dia: (i) deliberar sobre 'a' re ução do capital social de R$ 249.883.977,92 
Paraln 17.155,849,67, (ii) d liberar sobre a alteração do art. 42  do Estatuto 
8Ocial, e (iii) odtnes'assunto do in~de-Seeisdade. 5. Deliberações: 
jaácioniotakdelSerou o quanto segue: 5.1. Po'• gá-lo excessivo, reduzir o 
capitakaOciat no montante lle R$ 232.7 	7,25, passando o mesmo dos 
atuais 249.883.977,92 piara R$ 1 	5.840,67, mediante o cancelamento 
de 228.4 073 ações ordifiári 	omi nativas, sem valor nominal, pelo valor 
de R$ 1,0 : 93 cada, 	de titularidade da acionista Schahin Holding 
S.A. ( h, a 	, com seu Estatuto Social devidamente arquivado, 
perante a Ju 	°marcial do Estado de S.P. (JUCESP) sob o NIRE 
353003 a • , em essão de 06/12/2005, inscrita no CNPJ/MF n°07.746.166/ 

-09, com sede a Rua Vergueiro, 2009,9° andar, cj. 4, São Paulo/SP, 
montante da redução ste fixado com base no valor do patrimônio líquido da 
Sociedade, conforme b anço patrimonial levantado em 31.03.2006. 5.11. Em 
vista do cancelamento • s referidas ações, a Sociedade fica autorizada a 
pagar à acionista Schahi Holding o montante de R$ 232.728.137,25, cor-
respondente ao valor tot da redução do capital da Sociedade, o que 
deverá ser feito mediante a entrega à Schahin Holding das seguintes parti-
cipações acionárias de titul ridade da Sociedade: (i) 46.000.000 de ações 
ordinárias nominativas, se valor nominal, e 6.670.982 ações preferenciais 
nominativas, sem valor . nal, emitidas pela EATE -Empresa Amazonense 
de Transmissão de 	gia S.A., com Estatuto Social devidamente arqui- 
vado perante a JUCESP sob o NIRE 35300184726(05/04/2001), Inscrita no 
CNPJ/MF n°04.416.935/0001-04, com sede na Rua Tenente Negrão, 166,6° 
andar, sala A, São Paulo/SP; (ii) 16.837.998 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, emitidas pela ECTE - Empresa Catarinense de Trans-
missão de Energia S.A., com Estatuto Social devidamente arquivado pe-
rante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina -JUCESC sob o NIRE 
42.3.0002525-3(14/08/2000), inscrita no CNPJ/MF n°03.984.987/0001-14, 
com sede na Rua Adolfo Melo, 38, c). 601, Cidade de Florianópolis/Santa 
Catarina; (iii) 13.500.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
e 2.049.175 ações preferenciais nominativas, sem valor nominal, emitidas 
pela ETEP - Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A., com 
Estatuto Social devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 
35300184734 (05/04/2001), inscrita no CNPJ/MF ri° 04.416.923/0001-80, 
com sede na Rua Tenente Negrão, 166, 6° andar, sala B, São Paulo/SP; 
todas avaliadas pelo seu valor contábil, conforme previsto no art. 22 da Lei 
na 9.249/95; (iv) 50.419.996 ações ordinárias nominativas emitidas pela 
ENTE - Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A., com Estatuto 
Social devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35300193024 
(10/10/2002), Inscrita no CNPJ/MF n°05.321.987/0001-60, com sede na 
Rua Tenente Negrão, 166, 6' andar, safa D, São Paulo/SP; e (v) 11.699.996 
ações ordinárias nominativas emitidas pela ERTE - Empresa Regional de 
Transmissão de Energia S.A., com Estatuto Social devidamente arquivado 
perante a JUCESP sob o NIRE 35300193032 (10/10/2002), inscrita no 
CNPJ/MF na 05.321.920/0001-25, com sede na Rua Tenente Negrão, 166, 6° 
andar, sala C, São Paulo/SP; todas avaliadas pelo seu valor contábil, 
conforme previsto no art. 22 da Lei n° 9.249/95. 5.111. A entrega à Schahin 
Holding das participações societárias acima mencionadas será efetivada 
"ex direitos" quanto aos dividendos e/ou juros sobre o capital próprio relati-
vas aos resultados da EATE - Empresa Amazonense de Transmissão de 
Energia S.A., da ECTE - Empresa Catarinense de Transmissão de Energia 
S.A., da ETEP - Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A., da 
ENTE - Empresa Norte de Transmissão de Energia SÃ e da ERTE - Empresa 
Regional de Transmissão de Energia S.A. apurados até 31 de dezembro de 
2005. Si V. Em virtude da redução de capital mencionada no item 5.1 acima, 
o caput do art. 42  do Estatuto Social da Sociedade passa a vigorar com a 
seguinte redação, permanecendo inalteradas e, por este ato ratificadas, 
todas as demais disposições do mesmo não expressamente alteradas pelo 
presente instrumento: "Artigo 4Q. O capital social totalmente subscrito e 
integralizado é de R$ 17.155.840.67, representando por 16.842.698 ações 
ordinárias e nominativas, sem valor nominal." 5.V. Submeter a redução de 
capital ora deliberada à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, para as 
respectivas aprovações, por envolver a transferência da titularidade das 
participações societárias acima referidas. 5.VI. O acionista sujeitou, como 
condição suspensiva à eficácia da redução de capital ora deliberada, quan-
do, então, será devido o pagamento à Schahin Holding de acordo com o item 
5.11 acima, a ocorrência dos seguintes eventos: (I) obtenção das autoriza-
ções da ANEEL e do BNDES não só para a presente redução de capital, mas 
também para a redução de capital da Schahin Energia S.A., com seu 
Estatuto Social devidamente arquivado perante a Junta Comercial do Esta-
do de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35300327489, em sessão de 10/04/ 
2003, inscrita no CNPJ/MF 05.606.437/0001-97, com sede na R. Vergueiro, 
ri° 2009, 10° andar, cj. 04, São Paulo/SP (Schahin Energia) conforme 
deliberado na respectiva assembléia geral extraordinária de acionistas ocor-
rida nesta mesma data, (ii) efetiva implementação da referida redução do 
capital social da Schahin Energia, e (ii1) decurso de 60 dias a contar da data 
de publicação desta ata, nos termos do art. 174 da Lei ri° 6.404/76. 5.VII. 
Autorizar os administradores da sociedade a praticarem todos os demais 
atos necessários à formalização e implementação da redução de capital ora 
aprovada. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerra-
da a Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada 
conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 10 de maio de 2006. (aa) Salim 
Taufic Schahin - Presidente; Milton Taufic Schahin - Secretário. Giselle de 
Campos Dalan - OAB/SP n°164.099. 

INK MASTER IND. E COM. DE TINTAS E VERNIZES LTDA.. EPP, torna 
público que recebeu da CETESB a Licença de Operação n°15002197 com 
validade até 27.04.2008 para Fabricação de Tintas, Verniz, Esmaltes, 
Laca e Seladora sito à R. Mariano Novo n°51 - Guarulhos - SP. 
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Brasilprev 
Seguros e Previdência S.A. 

CNPJ N°27.665.207/0001-31 - NIRE N°3530013990-9 
Ata da 1202  Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 

I - Data, Hora e Local: 08 de junho de 2.005, às 09:00 horas, na Sede da 
Brasilprev Seguros e Previdência S.A., situada na Rua Verbo Divino n.2 1.711, 42  andar, Chácara Santo Antônio, São Paulo, Capital. II - Convocação: O 
Conselho de Administração foi convocado por telefone pelo Senhor 
Presidente.111- Composição da Mesa Diretora: Ausência justificada do Sr. 
Cássio Casseb Lima, o qual indicou previamente para presidir a reunião, o 
Sr. Rossano Maranhão Pinto. Secretário: !Rodrigo Pecchiae e os seguintes 
Conselheiros: Edson Machado Monteiro, José. j§mar Alves Tôrres, Larry 
Dorteld Zimplemen, Norman R. Sorensen, -Luis Eduardo Valdés !Nanes e 
Roberto Andres Walker Hitschfeld, além dos seguintes convidados: Srs. 
Eduardo Bom Angelo - Diretor Presidente, Antonio Carlos Margossian, Juan 
Ignácio Eyzaguirre Baraona, José Eduardo Vai Guimarães e Valéria Maria 
de Paula Rezende - todos Diretores da Brasilprev, quando foi discutido e 
deliberado sobre os seguintes assuntos da pauta: IV - Ordem do Dia: 1) 
Renúncia e Eleição de Membro Titular do Conselho de Administração. 
Em atenção à carta enviada pelo Presidente do Conselho de Administração, 
Sr. Cássio Casseb Lima, o Conselho de Administração, por unanimidade, 
acatou a sua renúncia e indicou, em substituição, como Membro Titular do 
Conselho de Administração, o Sr. Antônio Francisco de Lima Neto, 
economista, casado, residente e domiciliado na SQS 303, Bloco "G", 
apartamento 606, Asa Sul, Brasília (DF). A ação de titularidade do Sr. 
Cássio Casseb Lima, correspondente à 0,0001%, do Capital Social da 
Companhia, é transferida neste ato ao atual Conselheiro indicado. Colocado 
o assunto em discussão foi o nome indicado, aprovado por unanimidade, 
sem ressalvas, cuja nomeação dar-se-á sob a condição de o eleito 
completar o prazo de gestão do substituído, ou seja, com mandato até a 
realização da Assembléia Geral que viera apreciar as contas do exercício 
de 2005, bem como eleito em conformidade como artigo 150 da Lei 6404/ 
76 e seu nome será ratificado na primeira Assembléia Geral que vier a ser 
realizada. O Conselheiro Sr. Luis Valdés solicitou a palavra e pediu que 
fosse registrado voto de agradecimento e reconhecimento aos excelentes 
trabalhos desenvolvidos pelo Sr. Cássio Casseb Lima ao longo do tempo 
em que compôs o quadro de conselheiros da Brasilprev, o que foi 
corroborado pelos demais Conselheiros. 2) Presidente do Conselho de 
Administração. Em razão da renúncia do Conselheiro Titular, Sr. Cássio 
Casseb Lima, fica eleito para Presidente deste Conselho com mandato 
até a realização da Assembléia Geral que vier a apreciar as contas do 
exercido de 2005, o Sr. Rossano Maranhão Pinto, Conselheiro Titular 
eleito na Assembléia Geral Ordinária realizada em 19 de março de 2003. 
3) Emissão e Distribuição. Fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir 
tantas cópias quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições 
legais em vigor. V - Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos e encerrou a 
Reunião, lavrando-se a presente ata que após aprovada, será assinada 
por mim, Secretário e por todos os Conselheiros presentes. Eu, Rodrigo 
Pecchiae, Secretário, DECLARO para os devidos fins e direito, sob 
as penas da Lel se o contrário se verificar, que a presente é cópia fiei 
da Ata do Livro n.2  04, de Registro de Atas do Conselho de 
Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - certifico o registro sob o n" 

C----- 94.786/06-9 em 07/04/06. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.  

BRASILPREVI  

II 

JÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL 
R NO ESTADO DE SÃO PAULO 
POR M2)- MAU2006 

Acabamento  
Da 	Baixo 	Normal 	Alto  

616,71 	747,21 	951,05 
661,65 	785,17 	992,60 
609,33 	725,09 	920,78 
588,67 	702,14 	889,89 
568,33 	697,28 	882.07 
619,84 	744,93 	935,95 
565,85 	683,93 	861,53 
544,46 	662,52 	828,06 -t4 > -4 

	

5. I- 	• 
C 

P a latos Unitários Básicos não foram coo- u o 

	

m 	s, que deverão ser levados em conta na 
nic ror rre da construção, de acordo com o 

especificações relativas a cada caso 

JUCESP egaragem êtc ; obras complementares  oo recreaçãoaiardname 
  

com instalação, funcionamen-
to e regulamentação de condomínio, além de outros serviços espe-
ciais; impostos e taxas; projeto, incluindo despesas com honorári-
os profissionais e material de desenho, cópias etc; remuneração da 
construtora; remuneração do incorporador. 

1 

• riais, elevadores, instalações de ar con-
ine interno, fogões, aquecedores, "play- 

6,29 Casa 664,47 Popular 

Bradespar S.A. 
CNPJ 03.847.461/0001-92 - NIRE 35.300.178.360 

Ata da Reunião Extraordinária no 134, do Conselho de 
Administração, realizada em 28.4.2006 

Aos 28 dias do mês de abril de 2006, às 17h30, na sede social, Avenida 
Paulista, 1.450, 9° andar, Cargueira César, São Paulo, SP, reuniram-se, 
com exceção do senhor Francisco Ravara Cary, os membros eleitos 
para integrar este Conselho na Assembléia Geral Ordinária hoje realizada, 
com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2007, os quais 
tomaram as seguintes deliberações: 1) de conformidade com as 
disposições do "caput" do Artigo 92  do Estatuto Social, procederam à 
eleição, entre si, do Presidente e do Vice-Presidente deste órgão, 
tendo a escolha recaído nos nomes dos senhores: Presidente - Lázaro 
de Meto Brandão; Vice-Presidente - António Bomia; 2) estando vencido 
o mandato da atual Diretoria e atendendo ao disposto no Artigo 13 do 
Estatuto Social, eleger os membros que integrarão a Diretoria da 
Sociedade, tendo sido reeleitos os senhores: Diretor-Presidente: João 
Moisés de Oliveira, brasileiL giQ0.economitta, RG 3.776.190-0/ 
SSP-SP, CPF 090.620.258/2W, Diretores: LuMeggiGio Leuzinger, 
brasileiro, casado, engenheiro,41G 1.e496.512-IFP/RJ, CPF 009.623.687/ 
68; Renato da Cruz Gomem, brasileiro, sçAratiEludicialmente, 
engenheiro, RG 2.659.814/IFf-RJ:' tPF 426.941179000; e Rômulo de Mello Dias, brasileiro, casado, economista, w„p§.350.467-6-IFP/ 
RJ, CPF 604.722.787/20, todos tem domicílio na Avenida Paulista, 
1.450, 92 andar, Cargueira Cé;ar,,,Ske paulo, SPre coAn mandato até a 
1° reunião do Conselho de Administração qtreiee.realizar após a 
Assembléia Geral Ordinária de„,2t/0i: gkido gue,:ieftnan*erão em suas 
funções até que a Ata da Reueião deste Orgao que eleger os novos 
membros em 2007 seja arquivada na Junta CouttrclApublicada. Os 
Diretores reeleitos declararam,•soks 41S penas Melei, que não estão 
impedidos de exercera adminietrWg Osociedwipancêntil em virtude 
de condenação criminal. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião 
e lavrando-se esta Ata que o§ l'ibpeeiros preseet5s assinam. aa) 
Lázaro de Mello Brandão, Antõpie Boa-tia, Mário da Silveira Teixeira 
Júnior, Márcio Artur Laurelli Cypriano, João Aguiar Alvarez, Denise 
Aguiar Alvarez Valente e Ricardo Abecassis Espírito Santo Silva. 
Declaramos que a presente é cópia fiel. Bradespar S.A. aa) João 
Moisés de Oliveira e Luiz Maurício Leuzinger. Certidão - Secretaria da 
Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São 
Paulo - Certifico o registro sob n° 132.066/06-3, em 17.5.2006. a) 
Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral. 

MERCADO Lat. 

  

10 • São Paulo, 116(103) 

Polyplastic S.A. - Indústria e Comércioe cNR.I(MF) n2 60.650.074/0001-03 - NIRE 35 300 103 556 
Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 

Data, Hora e Local: 29/03/06, às 10hs., em sua sede social. Presença: To-
talidade do Capital Social. Mesa: Washington Dias Janota Antunes - Presi-
dente; Daniela Dias Janota Antunes Guerini -Secretária. Convocação: Pu-
blicado nos dias 16, 17 e 18/03/06 no "DOESP" e Jornal da Tarde. Delibera-
ções Aprovadas por Unanimidade: a) Bal. Patrim. e Demonstr. Financ. re-
lativo ao exercício encerrado em 31/12/05 publicados no "DOESP" e Jornal 
da Tarde em 22/02/06; b) Destinação de 5% do Lucro Liquido pio Fundo de 
Reserva Legal, 20% do valor nominal das ações preferenciais, a titulo de di-
videndos, p/distribuição aos referidos acionistas; c) Encerramento das ati-
vidades da Filial, unidade Depósito Fechado, sito à Av. Marcelino Bressiani, 
605 - Serpa Caieiras - SP. Lavrada apresente ata, que, lida e aprovada, é 
assinada pelos presentes. Washington D. J. Antunes - Pres.; Daniela D. J. 
Antunes Guerini - Secr.; Leo Marcos Bariani Adv. OAB/SP 106.295. 
JUCESP 125.311/06-0 em 16/05/06 Cristiana da Silva F.Correa-Secr.Geral. 

Jubran Engenharia S/A 
CNPJ 61.575.437/0001-48 

Convocação - AGE., às 14h do dia 09/06/2006 
vocamos os srs. Acionistas p/ se reunirem, à R. Groeniândia,1.611, Sls, 
03/SP. Ordem do dia: 1) alteração parcial do Est. Social; 2) outros assun-

de interesse da Cia. SP 31/05/2006.SamIr Jubran - Diretor Presidente. 
(01.02,03)- 

JUCESP PROTOCOLO 

515100/06-7 

II 111 1111 II 
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Mai/2006 	303,93 	362,4.3 

3 dormitórios 	1 
4 
8 

12 

SEP Empreendimentos Produtivos S.A. 
CNPJ/MF n2 65.671.224/0001-70 - NIRE 35.300.130.758 

• EgitáldpSnunda.ConVocgiçãôdeAsátnbléiaGertitgxtraorditiária 
Ficam convidados os acionistas asa reunirem em Segunda Convocação, 
em Assembléia Geral Extraordinária no dia 09/06/2006, às 18:00 hs., 
em razão da faltada quorum mínimo na AGE dei 2/06/2006, na sede social, 
na Av. Itamarati, 261, Bairro Jaçatuba, Santo André/SP, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. grupamento de ações mediante a 
aplicação do fator de 10.000 ações ordinárias atuais para cada nova ação 
ordinária; 2. alteração do estatuto social abrangendo os seguintes 
dispositivos: a) artigo 52, caput, para refletir o número de ações do capital 
social; b) artigo 52, § 12, para estabelecer o limite do capital autorizado; 
3. indenização das frações resultantes do grupamento. • 

Santo André, 02 de junho de 2006 
Alexandre Em illo Barcelona Bernardas 
Presidente do Conselho de Administração 

(02, 03, 06) - 

Aços Villares S.A. 
CNPJ n2 60.664.810/0001-74 - NIRE 35.3.0001089.2 

Informamos que a Ata da Reunião Conjunta Extraordinária do Cons. de 
Adm. e do Cons. Fiscal de Aços Villares S.A., realizada em 27/04/06, às 
10h30, foi publicada nos jornais "DOESP" e "Valor Econômico", edições 
de 29/04/06 e 02/05/06, encontra-se devidamente arquivada na JUCESP 
0125.113/06-7, em 15/05/06 - Cristiane da Silva F. Corrêa - Sec. Geral. 

	Companhia Florestal Guapiara 

	

CNPJ N2  50.945.591/0001-48 	 --"" 
Ata das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária 
Realizadas Concomitantemente em 28 de Abril de 2006 

I. Data, Hora e Local: 28 de abril de 2006, às 14:00 horas, na sede so-
cial, à Rua São Bento, n2  45, Sala 3, em Jundiaí-SP. II. Forma de Con-vocação: Direta, por carta. 111. Publicações: Dispensadas as publica-
ções de Editais e Avisos, nos termos do parág. 42  do art. 124, da Lei ri' 
6404/76. IV. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capi-
tal social, conforme assinaturas constantes do livro de presenças. V. Mesa Diretora: Luiz Antonio Latorre - Presidente; Antonio Paulo 
Noronha - Secretário. VI. Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação 
das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31/ 
12/2005. b) Destinação do resultado do exercício. c) Eleição da Diretoria 
e fixação de seu honorário. d) Autorização para Alienação de Imóveis. e) 
Assuntos gerais de interesse social. VIL Deliberações: a) Apresenta-
dos, discutidos e aprovados os documentos a que se refere o item "a" da 
ordem do dia, os quais estiveram em poder dos acionistas pelo prazo le-
gal e foram publicados no "D.O.E.S.P." e "Jornal de Jundiar, de Jundiai, 
no dia 22/03/2006. b) O Prejuízo apresentado no exercício de 2005, será 
compensado com Lucros Acumulados de Exercícios Anteriores. c) Fo-
ram reeleitos diretores os Srs. Luiz Antonio Latorre, Adilson Cosloski, 
Antonio Carlos Gonçalves e Edison Laroca Fontoura, os quais foram 
imediatamente empossados na forma da lei, com mandato até a próxima 
Assembléia Geral Ordinária, ficando vago um cargo de Diretor. Aprovada 
a remuneração mensal, global, para honorários da Diretoria, até o valor 
de 50 (cinqüenta) vezes o limite de isenção da tabela progressiva do im-
posto de renda, que será rateada entre os diretores em reunião e como 
melhor convier, com ata lavrada em livro próprio. d) Fica a Diretoria auto-
rizada a alienar por venda a quem interessar e pelo preço que convier, 
os seguintes Imóveis: "Fazenda Santo André", com área de 121,0 há. 
situada no município de Carambei-PR. Objeto da Matricula n2  9.825 do 
Registro de Imóveis da Comarca de Castro-PR; "Fazenda Boa Vista", 
com área de 605 há, situada no Município de Ponta Grossa-PR, Objeto 
da Matrícula n2  8.916 do Registro de Imóveis da Comarca de Ponta 
Grossa-PR. Autorizado, ainda, a alienar por qualquer forma, inclusive 
doação, à Sra. Olivina Correa Almeida RG n2  4.543.709-4/SSP-PR, Loa 
área com aproximadamente 2,5 Hectares, a ser desmembrada da Gleba 
06, da Fazenda São Luiz, localizada em Pitanga-PR - Matricula 20.955, 
do Registro de Imóveis. VIII. Quorum de Deliberações: Todas as deli-
berações foram aprovadas por unanimidade de votos, abstendo-se os le-
galmente impedidos. IX. Encerramento: Lavrada e lida, foi esta ata 
aprovada e a seguir assinada por todos os acionistas presentes. Jundiaí, 
28 de abril de 2006. aa) Luiz Antonio Latorre - Presidente da Mesa: An-
tonio Paulo Noronha - Secretário da Mesa. Acionistas: p/ Indústrias 
Andrade Latorre S.A. - Adilson Cosloski - Diretor Vice-Presidente; p/ 
Lamd - Administração e Participações Ltda. - Luiz Antonio Latorre - Só-
cio Administrador; p/ Lupa - Adminietrapão de Bens S/A - Antonio Paulo 
Noronha- Diretor; p/ Lumar - Nrptiseação de Bep§ S/A. - Umberto 
Scarparo - Diretor. Visto: Ariovaldo 3cisé Zanotellos OAB/SP 79428. É 
cópia fiel extraída do Livro de.,~8110ESP 149,5P15/C6-0 em 29/05/ 

	

2006. Cristiane da Silva F. Corréah-Sieeretária Gemei 	•  
• • • 

Federação Paulista de Hindi., Õ  CiklPJ (NJI,F) 43.6i8.543/0001-41. 
Assembléia Geral Extraordinaria, -Edital de Corwocação. De acordo 
com o disposto no artigo 13, do Ennilo Social tld'Fétrtção Paulista de 
Hipismo, ficam convocados os senhores presidentes da e entidades filiadas 
abaixo relacionadas, para a A&stiftiSléia Ge% tliatrdinária, a ser 
realizada no dia 28 de junho de 2006, às 19:30 -horas em primeira 
convocação, caso estejam, presentes a ortralCrtal.  absoluta dos 
representantes das entidades (1) ip s Itã o havesclizAhuarum na primeira 
convocação, a assembléia será instalada em sgiii.wgi, convocação às 
20:00 horas, com qualquer númIr§g§, agticipantas, conforme rege o artigo 
14 do Estatuto Social. Ordem do diao 1) Leitura aprovação da ata da 
assembléia anterior; 2) Apreciação das contas da diretoria, parecer do 
conselho fiscal, e relatório da auditoria independente (art. 48, III), relativo 
ao exercício de 2005; 3) Apresentação de relatório elaborado pela diretoria 
acerca dos procedimentos administrativos e financeiros da entidade, bem 
como deliberação sobre a adoção de providências cabíveis; 4) Indicação 
e aprovação, pelas entidades filiadas, de 2 auditores para o TJD, conforme 
art. 55 da lel 9.615/1998; 5) Deliberação sobre as taxas, contribuições e 
multas a serem cobradas pela FPH no exercício corrente; 6) Assuntos de 
interesse geral. Entidades filiadas: Associação Paulista de Medicina, 
Centro Hípico de Cotia, Centro Hípico e Haras Agromen, Clube de Campo 
de São Paulo, Clube Hípico de Santo Amaro, Haras Bawani, Haras Monte 
Cristo, Sociedade Hípica de Campinas, Sociedade Hípica Paulista, 
Sociedade Hípica de Ribeirão Preto, Hípica Manege Alphaville, Centro de 
Treinamento e Haras Cooper, Haras Campos Salles, Centro Hípico Capi: 
Sociedade Hípica de Bauru, Sociedade Hípica Araraquara, Clube de 
Cavaleiros Professor Victorino Machado - Rio Claro. São Paulo. 1 de junho 
de 2006. Luis Roberto Giugni - Presidente.  

Gudarapiast Ind. e Com. de Embalagens Plásticas Ltda. - ME, toma 
público que recebeu da CETESB a Licença Prévia, de Instalação e de 
Operação ri' 33000011 válida até 31/05/2010, para "embalagens de material 
plástico. fabr." à Av. Eng. Armando Arruda Pereira, 6600, SP 

Diário Oficial Empresarial 

 

sexta-feira, 2 de junho de 2006 

 

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
CNPJ/MF n2  61.226.890/0001-49 NIRE n2  35300321979 " 	Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 

-'411111. 	 Data, li.  	
Realizada em 28 de Abril de 2006 
ai: 28 de abril de 2006, às 11 horas, na sede social, à IR. 

Ver. iro, 2.009, 42  andar, Vila Mariana, São Paulo/SP. Convocação: • pensada a NO 'õação de Editais de Convocação, conforme o disposto 
o artigo,124, § 49.. - Lei n2  6.404, de 15/12/1976 (Lei das S.A.), em razão 

de estar presante acionista representando a totalidade do capital social, 
conformeíassieat a constante do Livro de Presença. Mesa: Os trabalhos 
foram #rasIdidos elo Sr. Salim Taufic Schahin e Secretariados pelo Sr. 
Mil3d0-dufic Sch n. Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administra-

reá; examinar, iscutir e votar as emonstrações financeiras relativas 
exercicidsoci encerrado em 3f12.2 	; ) deliberar sobre a destina- 
o do lucro líquido do exercício e a.diefribuição de dividendos; c) delibe-
sobre o ~dento do capitaj.sócial de R$ 216.086.440,00, para R$ 

24 	83977,927 d) deliberar-Sobre a alteração do Art. 42  do Estatuto 
Soda .a Sociedade, o.erOutros assuntos do interesse da Sociedade 5 Deliber 	54,Di-á-pensar, na forma do § 22, do art. 134, da lei n9  6.404/ 76, a pres 	-do auditor independente, ressaltando-se não estar Insta- 
lado o C Se o Fiscal, que é de caráter não permanente; 5.11. Aprovar, se 	eservas, • elatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as 
demais demons ações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31.1 .2005, publicados no Diário Oficial do Estado de S.P., 
dia 28/03/2006, fls. 9 e 20, e no jornal Empresas e Negócios, dia 28/03/ 
2006. fl. 9; 5.111. Ret r todo o lucro apurado relativo ao exercício encer-
rado em 31.12.200 não se distribuindo, dessa forma, dividendos ao 
acionista; 5.IV. Aum • lar o capital social da Sociedade no montante de R$ 
33.797.537,92, pas ndo o mesmo dos atuais R$ 216.086.440,00 para R$ 
249.883.977,92 c a emissão de 33.180.620 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor ominai, no valor de emissão de R$ 1,018593 cada 
totalmente 	•sento e integralizado, neste ato, pela acionista Schahin 
Holding S.A.,mediante a capitalização da importância de R$ 33.797.537,92, 
registrada na Sociedade como Lucros Acumulados, na conta de Patrimônio 
Líquido. 5.V. Em virtude do aumento de capital mencionado acima, o Art. 42  
do Estatuto Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação, 
permanecendo inalteradas e, por este ato ratificadas, todas as demais 
disposições do Estatuto Social da Sociedade não expressamente altera-
das pelo presente instrumento: "Artigo 42. O capital social totalmente 
subscrito e integralizado é de R$ 249.883.977,92,representado por 
245.322.762 ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal. Pará-grafo 12. A responsabilidade do acionista é limitada ao preço de emis-
são das ações por ele subscritas ou adquiridas. Parágrafo .22. O 
acionista terá direito de preferência para subscrever as ações corres-
pondentes aos aumentos de capital social que forem deliberados, na 
mesma proporção da quantidade de ações por ele possuídas. Pará-grafo 32. Não serão emitidos certificados de ações". 5.VI. Autorizar os 
administradores da Sociedade a praticarem todos os demais atos neces-
sários à formalização e implementação do aumento de capital ora aprova-
do. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a 
Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada confor-
me, foi por todos assinada. São Paulo, 28 de abril de 2006. (aa) Salim 
Taufic Schahin - Presidente; Milton Taufic Schahin- Secretário; Acionista: 
Schahin Holding S.A., representada por Milton Taufic Schahin e Salim 
Taufic Schahin. Gisele de Campos Dalan - OAB/SP n2  184.099. JUCESP n2  

„135.660/06-3, em 23/05/06. Cristiane da Silva F. Corrêa - Sec. Geral. 

	• 
CUSTO CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO 

(REAIS POR M2) - MAI/2006° 
Conforme Lei n2  4.591 de 16/12/1964 e disposto na NBR 12721 

COLPOJPIX.DA,.5.9 Acabamento 

r 
4 	

1.295,54 
82 ,36 	972,99 

8 
12 	

78700:46 	955,57 883   
937,89  

	

947,60 
	

1.075,90 
	

1.206,30 

	

720,11 
	

844,86 
	

1.012,73 

	

691,32 
	

819,69 
	

989,17 

	

679,63 	809,82 
	

977,74 

.9,78 

.0,68 

.1,63 

.1,08 

.1,33 
252,23 

Alto 
1.439,48 
1.184,59 
1.157,85 
1.137,83 

=100 
orlais 

Banco Toyota do Brasil S.A. 
CNPJ/MF ri' 02.977.348/0001-69 - NIRE n2  35.300.159.781 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 04 DE ABRIL DE 2006 

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Realizada aos 04 
(quatro) dias do mês de Abril de 2006, às 17:00 horas, na sede social, 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações 
Unidas, 12.901, 172  andar, conjuntos 1701 e 1702. 2. CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇAS: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, 
conforme o disposto no Artigo 124, parágrafo 42  da Lei n2  6.404f76, 
em razão de estar presente a totalidade dos acionistas da Sociedade, 
conforme aàkiaturas constantes-do "Livro de Presença de Acionistas". 
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luiz Horácio da 

Iva Montenegro e secretariados pelo Sr. Luciano Francisco Savoldi. 
4. ORDEM DO DIA: (a) aprovar o aumento do capital da Sociedade; 
(b) tendo em vista o aumento do capital social acima referido, alterar 
o 'capur do Artigo 42  do Estatuto Social; e (c) outros assuntos de 
interesse social. 5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por 
unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 
5. I. Aumentar o capital social dos atuais R$63.670.360,00 (sessenta e 
três milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos e sessenta reais) para 
R$81.670.360,00 (oitenta e um milhões, seiscentos e setenta mil, trezentos 
e sessenta reais), sendo esse aumento no valor de R$18.000.000,00 
(dezoito milhões de reais), mediante a emissão,de 10.440.901 (dez 
milhões, quatrocentas e quarenta mil, novecentas e uma) novas ações 
ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R$1,00 (um real), 
pelo preço de emissão de R$1,723989146 por ação, fixado com base 
no Patrimônio Liquido apurado no Balanço da Sociedade levantado em 
28/02/2006, sendo o referido aumento neste ato totalmente subscrito 
pela acionista Toyota Financial Services Americas Corporation, com 
expressa anuência da acionista Toyota Motor lnsurances Services, Inc., 
que renuncia expressamente ao seu direito de preferência à subscrição, 
tudo em conformidade com o Boletim de Subscrição anexo (Anexo I). O 
aumento de capital ora subscrito é ora integralizado pela acionista Toyota 
Financial Services Americas Corporation, por meio da capitalização dos 
recursos por ela remetidos do exterior, conforme o contrato de câmbio 
n2  06/018706, celebrado nesta data. 5.11. Em conseqüência do aumento 
de capital acima deliberado, é alterado o "caput" do Artigo 42  do Estatuto 
Social, que passa a vigorar com a seguinte alteração, permanecendo 
inalterados os seus parágrafos: "ARTIGO 42  - o capital social da 
Sociedade é de R$81.670.360,00 (oitenta e um milhões, seiscentos 
e setenta mil, trezentos e sessenta reais), dividido e representado por 
69.776.006 (sessenta e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil 
e seis) ações, todas ordinárias nominativas e registradas, com valor 
nominal de R$1,00 (um real) por ação." 6. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia, da qual 
se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos 
os presentes assinada. São Paulo, 04 de Abril de 2006. (aa) Luiz 
Horácio da Silva Montenegro - Presidente; Luciano Francisco Savoldi - 
Secretário. ACIONISTAS: TOYOTA FINANCIAL SERVICES AMERICAS 
CORPORATION - pp. In Hee Cho; e TOYOTA MOTOR INSURANCE 
SERVICES, INC. - pp. In Hee Cho. Confere com a original lavrada em 
livro próprio. Luciano Francisco Savoldi - Secretário. Secretaria da 
Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. 
Certifico o Registro sob o 	133.509/06-0 em 19.05.06. Cristiane da 
Silva F. Corrêa - Secretária-Geral. 





("Ações da Oferta"), que serão 
ser r alizada no Brasil, em ef6ado de balcão não organizado, em regime 
de g .ntia firme de 	'dação e, ainda, com esforços de venda no 
exterior, r meio 	mecanismos de investimento regulamentados pelo 
Conselho • etário Nacional, Banco Central do Brasil e Comissão de 
Valorestfob trios (CVM'), nos Estados Unidos da América, para inves-
ãdõfs instituo riais qualificados, conforme definido na Rule 144A editada 
pela Securities d Exchange Commission ("SEC"), em operações isen-
tas de registro em nformidade como disposto no Securities Act de 1933 
("Securities Acr) e os regulamentos editados ao amparo do Securities 
Act e, nos demais pàíses, de acordo com a legislação vigente no país de 
domicílio de cada inástidor e em conformidade com a Regulation S edita-
da pela SEC ("Oferta'). Será ainda realizada simultaneamente uma oferta 
pública primária, por rteio da qual serão objeto de distribuição pública ações 
ordinárias emitidas jela Rossi Residencial S.A.; 2) Foi aprovado o preço 
de colocação da Ações da Oferta de R$ 25,00 por ação. O preço de 
emissão foi calculado com base no critério de valor de mercado, após a 
realização de bookbuilding e a conclusão do procedimento de coleta de 
intenções de investimento realizado pelas instituições financeiras coorde-
nadoras da Oferta, tendo sido consideradas as Intenções dos investido-
res institucionais paras subscrição e aquisição das Ações da Oferta, em 
consonância com as disposições do § 1°, III e § 7° do artigo 170 da Lei n° 
6.404(76 e da Instrução da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, 
sendo este o critério mais apropriado para determinar o preço justo das 
Ações da Oferta. 3) Os Diretores estarão investidos de plenos poderes 
para tomar praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à 
consecução da distribuição pública mencionada, em especial, dos pode-
res de representação da Companhia junto à CVM, ao Banco Central do 
Brasil, à Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e à Companhia 
Brasileira de Liquidação e Custódia - CLBC, podendo praticar quaisquer 
atos perante essas e outras entidades e/ou negociar e firmar quaisquer 
contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou ins-
trumentos que sejam relacionados às distribuições e reputados neces-
sários ou convenientes para a realização da mesma. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrados os traba-
lhos, suspendendo-se a reunião pelo período de tempo necessário à 
lavratura desta ata e reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada, sendo 
a seguir assinada pelos acionistas presentes. se) Edmundo Rossi 
Cuppoloni - Presidente. Maria Regina Jimenez Eichenberger -- Secretá-
ria. Edmundo Rossi Cuppoloni. João Rossi Cuppoloni. p/ Paradiso Admi-
nistração e Participações Ltda., Edmundo Rossi Cuppoloni. p/ Arpoador 
Administração e Participações Ltda., João Rossi Cuppoloni. A presente 
é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade. São Paulo, 13 de feve-
reiro de 2006. es) Maria Regina Jimenez Eichenberger - Secretária. 
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado 
de São Paulo. Certifico o registro sob o n° 52.405/06-0 em 15/02/2006. 
Cristiana da Silva E Corrêa - Secretária Geral. 

ROPLANO S/A 
CNPJ 01.646.842/00 01-88 - NIRE n°35.300.192.524 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária 
Data, hora e local: 13 de fevereiro de 2006, às 18:30 (dezoito horas e 
trinta minutos), na sede social situada nesta Capital, na Av. Major Syivio 
de Magalhães Padilha, n°5.200, Edil Ido Miarni, Bloco C, conjunto 41-H. 
presença: Acioniátas representando a totalidade do capital social. Mesa 
-Diretora: Edmundo Rossi Cuppoloni - Presidente. Marta Regina Jimenez 
itichenberger - Secretária. Convocação: Dispensada, face ao disposto 
Ao parágrafo 45  do Artigo 124 da Lei n° 6404/76. Deliberações: 1) Foi 

aprovada a alienação pela Compephia de 10.000.000 (dez milhões) de 
ações ordinárias da Rossi Residencial-S.A. de propriedade da Companhia 

ode distribuição pública secundária a 

PARANAPANEMA S.A. 
CNPJ/MF 60.398.369/0001-26 - NIRE 35.300.316-355 

Companhia Aberta 
Ata da Assembléia Geral dos Titulares de Debêntures da 2° Série 

da 3° Emissão da Paranapanema S.A. ("Companhia"), realizada no 
dia 28 de dezembro de 2005, lavrada sob a forma sumária, como 

facultado pelo art. 130, parágrafo 1° da Lei n°6.404/76 
Data, Local e Hora: ÀS 10:30 horas do dia 28 de dezembro da 2005, na 
sede social da Companhia, na Rua Felipe Camarão, 500, Santo André, São 
Paulo. Publicações: Dispensada a publicação de Avisos de Convocação, 
na forma do art. 124, parágrafo quarto da Lei n° 6.404f76, pela presença 
de debenturistas titulares da totalidade das debêntures da 2" série da 
3' emissão. Presenças: Debenturlstas detentores da totalidade das 
debêntures em circulação, representantes da Companhia e do Agente 
Fiduciário. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos tratirthos, o 
Sr. Fernando de Faria Resende, representante legal do AgentefIclUdário, 
o qual convidou a mim, Augusto Carneiro de Oliveira Filho(4raáeniàhte. 
da Companhia, para Secretário. Ordem do Dia: Exame ttAki4ãq.da 
proposta de prorrogar o vencimento das debêntures, a ocorrtierifcirme 
escritura, no dia 31 de dezembro de 2005. Deliberações: Foi deliberaciU 
a prorrogação do vencimento das debêntures, de 31 de dezemtiW,cié 
2005 para 29 de Junho de 2006, ficando o Agente Fiduciário autorizado 
pelos debenturistas, a celebrar em conjunto com a Companhia, Aditivo 
à Escritura Particular da 3" Emissão de Debêntures, Conversíveis em 
Ações, em Três Séries, da Paranapanema S.A., de 16 de dezembro de 
1997, para formalizar a deliberação da presente Assembléia. Quorum de 
Deliberação: As deliberações foram tornadas por unanimidade de votos 
dos presentes. Documentos Arquivados: Instrumento de mandato 
outorgado por debenturista. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninguém a solicitou, suspendeu os trabalhos para a lavratura e transcrição 
desta ata no livro próprio a qual, por deliberação unânime da assembléia, 
com fundamento no parágrafo segundo do artigo 130 da Lei n°6.404(76, 
será publicada com omissão das assinaturas dos debenturistas. Reaberta 
a sessão, esta ata foi lida, achada conforme e aprovada, encerrando-se 
com a assinatura dos componentes da mesa, do agente fiduciário e dos 
debenturistas presentes. Santo André, 28 de dezembro de 2005. Confere 
com o original lavrado no livro próprio. Augusto Carneiro de Oliveira Filho - 
Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial 
do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o n° 27.495/06-1 em 
20.01.06. Cristiana da Silva F. Corrêa - Secretária-Geral. 

Itaúsa Export S.A. 
CNPJ 45.594.330/0001-90 -NIRE 35300139291 

EXTRATO DA ATA DA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 28.12.2005 

Instalação: 28.12.2005, às 11:00 horas, na sede social e com presença 
total. Mesa: Presidente: Dr. Paulo Setubal Neto; Secretário: Dr. Miguel 
Burgos Neto. Deliberações: 1. Elevado o capital social, de 
R$ 450.000.000,00 para R$ 508.551.627,65, com emissão de 
1.565.428.876 ações, sendo 1.506.668.007 ordinárias e 58.760.869 
preferenciais, pelo preço unitário de R$ 0,03740293062, com base no valor 
patrimonial das ações em 30.11.2005. O acionista Banco ltaú S.A. 
subscreveu 347.933.915 ações, sendo 301.333.601 ordinárias e 
46.600.314 preferenciais, integralizando-as no ato, no montante de R$ 
13.013.748,08, sendo R$ 12.910.804,34 em dinheiro e R$ 102.943,74 
mediante compensação de crédito junto à sociedade, proveniente de 
dividendos já declarados e a acionista ITACJSA - Investimentos Itati S.A. 
subscreveu 1.217.494.961 ações, sendo 1.205.334.406 ordinárias e 
12.160.555 preferenciais, integralizando-as, no ato, ano montante de R$ 
45.537.879,57, mediante compensação de créditos junto à sociedade, 
sendo R$ 45.177.657,49 correspondente a parcela líquida de mútuo a 
receber da sociedade e R$ 360.222,08 provenientes de dividendos já 
declarados; 2. alterado o "caput" do artigo 3° do estatuto social, passando 
a assim se redigir: 'Art. 32 - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R$ 
508.551.627,65 (quinhentos e oito milhões, quinhentos e cinqüenta:
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CPFL ENERGIA S.A. 
Companhia Aberta 

CNP 	429.144/0001-93 - NIRE n°35300186133 ENORG,A  

Certifico o arquivameMo da 	

1152/ADNTQ 

fl3i 	r 	CESP - Cristiana 

em 01/02/2006, 

às 09:30h sob o n°49.855/06-2, :m 10/02./ 

Jia Silva F. Corrêa - Secretária Geral. 

CPFL 
c 

116 - São Paulo, 1 1 6 (3 3) 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS 
DA ZONA MOGIANA. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias 
da Zona Mogiana, no uso das atribuições que lhe são concedidas pelos 
Estatutos e pela legislação Sindical vigente, e em cumprimento ao disposto 
no artigo 856 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, convoca 
os Ferroviários em geral da RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A (Malha 
Paulista), de sua base territorial, associados ou não e interessados para 
participarem das Assembléias Gerais Extraordinárias com finalidade de 
estabelecer os critérios para a correção e aumento salarial na data base 12  
de maio de 2006, a serem realizadas nos dias, locais e horários abaixo, a 
fim de deliberarem sobres seguinte Ordem do Dia: 12) Leitura, Discussão 
e Aprovação da Ata da Assembléia Anterior; 2°) Aprovação do indica para 
correção dos salários na data base de 1° de maio de 2006, a ser apresentado 
pelo Sindicato à Rede Ferroviária Federal S/A (Malha Paulista); 35) Conceder 
poderes a Diretoria do Sindicato para celebrar, a qualquer tempo, acordo, 
ou instaurar o competente dissídio coletivo caso necessário; 45) Autorizar 
a Diretoria do Sindicato a Instaurar o "PROTESTO JUDICIAL" para garantia 
da data base de 12 de maio de 2006; 5°) Fixação e aprovação da contribuição 
para o custeio do Sistema Confederativo (inciso IV do artigo 8° da 
Constituição Federal); 6°) Autorizar se necessário, a Federação Nacional 
dos Trabalhadores Ferroviários para nos representar tanto nas negociações 
quanto em Dissídio Coletivo de natureza econômica (data base jantiro 
2006); 72) Manter as Assembléias em caráter permanente para conhecimento 
da posição da Rede Ferroviária Federal S/A, bem como sobre o andamento 
das negociações, afim de serem tomadas as deliberações que se fizerem 
necessárias. LOCAIS DAS ASSEMBLÉIAS: Dia 23/02 em 12  Convocação 
às 16.00 horas, na Rua Sebastião de Souza n°4.44, bairro Botafogo em 
Campinas - SP; Dia 24/02 em 1° Convocação às 16.00 horas na Rua 
Duque de Caxias n° 687, Centro, Ribeirão Preto - SP. Não havendo em 
primeira convocação número legal para instalação das Assembléias, os 
trabalhos serão iniciados, uma hora após nos mesmos locais com os 
presentes, desde que o quorum esteja em consonância com os dispositivos 
legais. 

Campinas, 16 de fevereiro de 2006 
Paulo Francisco - Presidente 

Diário Oficial Empresarial 

Banco Alvorada S.A. 
CNPJ n° 33.870.163/0001-84 - NIRE 29.300.022.870 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária 
realizada em 30.12.2005 

Data, Hora, Local: realizada aos 30 dias do mês de dezembro de 2005, 
às 11h, na sede social, Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 42  andar, 
Vila Vara, Osasco, SP. Presença: Compareceram, identificaram-se e 
assinaram o Livro de Presença acionistas da Sociedade representando 
99,8758% do Capital Social com direito a voto. Constituição da Mesa: 
Presidente: José Luiz Acar Pedro; Secretário: Domingos Figueiredo de 
Abreu. Convocação: Por Edital de Convocação publicado em 22, 23 e 
27.12.2005, no jornal "Diário Oficial do Estado de São Paulo", 
respectivamente, páginas 6, 8 e 11, e em 22, 23 e 26.12.2005, no jornal 
"Diário do Comércio", respectivamente, páginas 6,2 e 2, com a seguinte 
ordem do dia: deliberar sobre a prorrogação do prazo para pagamento 
dos dividendos declarados nas Assembléias Gerais Extraordinária e 
Ordinária realizadas cumulativamente em 28.4.2005, de até 31.12.2005 
para até 31.12.2006. Deliberação: aprovada, sem qualquer alteração 
ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele 
Órgão, de 21.12.2005, a seguir transcrita: "vimos propor a prorrogação 
do prazo para pagamento dos dividendos declarados na Assembléia 
Geral Ordinária, realizada cumulativamente com a Assembléia Geral 
Extraordinária, em 28.4.2005, de até 31.12.2005 para até 31.12.2006.". 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 
esclareceu que, para a deliberação tomada, o Conselho Fiscal da 
Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado e que a 
matéria ora aprovada somente entrará em vigor e se tomará efetiva 
depois de estarem atendidas todas as exigências legais de arquivamento 
na Junta Comercial e publicação. Em seguida, encerrou os trabalhos, 
lavrando-se a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada 
por todos os presentes, que a subscrevem. aa) Presidente: José Luiz 
Acar Pedro; Secretário: Domingos Figueiredo de Abreu; Acionistas: Banco 
Bradesco S.A. e Banco Finasa S.A., representados por seus Diretores, 
senhores Sérgio • Socha e Norberto Pinto Barbedo. Declaração: 
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata 
lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as 
assinaturas nele apostas. Banco Alvorada S.A. as) Norberto Pinto Barbado 
e Milton Almicar Silva Vargas. Certidão - Junta Comercial do Estado da 
Bahia - Certifico o Registro em 3.2.2006, sob n°96664720. a) Lafayette 
Ponde Filho - Secretario Geral. 

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
CNPJ/MF ri° 61.226.890/0001-49 NIRE n9  35300321979 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 30/12/2005 
Data, Hora e Local: Às 10 hs. do dia 30/12/2005, na sede social, à R. 
Vergueiro, 2.009, 4° a., São Paulo/SP. Presença: acionista representando a 
totalidade do capital social. Mesa: Salim Taufic Schahin, Presidente e Milton 
Taufic Schahin, Secret. Convocação: Dispensadas convocação em razão 
da presença da totalidade dos acionistas, conforme faculta o art. 124, § 4 da 
lei ri° 6.404(76. Ordem do Dia: i) aumentar o capital social da Sociedade 
atualmente no valor de R$ 148.366.440,00 para R$ 216.086.440,00, ou seja, 
um aumento efetivo de R$ 67.720.000,00, com a emissão de 55.966.942 
novas ações ordinária nominativas, sem valor nominal, mediante capitaliza-
ção da importância de R$ 67.720.000,00, registrada na sociedade como 
adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na conta de Futuro Aumento 
de Capital, em nome da acionista Schahin Holding S.A.; e/) outras matérias 
de interessada sociedade. Deliberações Tomadas por Unanimidade: O 
acionista, representando a totalidade do capital social, tomou as seguintes 
deliberações; i) Aumentar o capital social da sociedade, atualmente no valor 
R$ 148.366.440,00 para R$ 216.086.440,00, ou seja, um aumento efetivo de 
R$ 67.720.000,00, com a emissão de 55.966.942 novas ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,21 por ação, 
conforme o inciso li, do § 1°, do art. 170, da lei n° 6.404/76, mediante 
capitalização da importância de R$ 67.720.000,00, registrada na sociedade 
como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, na conta de Futuro 
Aumento de Capital, em nome da Acionista Schahin Holding S.A. A diferença 
de R$ 0,18 entre o valor de aumento de capital realizado e o valor das nevar, 
ações emitidas pela sociedade é, neste ato, destinada para a conta da 
Sociedade denominada Reserva de Capital. ii) Tendo em vista o acima 
exposto, alterar a redação do art. 45  do Estatuto Social, o qual passa a ter 
a seguinte redação: O capital social totalmente subscrito e integralizado é 
de R$ 216.086.440,00, representado por 212.142.142 ações ordinárias e 
nominativas, sem valor nominal. Leitura e Lavratura da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual lavrou-se esta ata, 
que após ter sido lida e achada conforme, vai por todos os presentes 
assinada. São Paulo, 30/12/2005. (as) Salim Taufic Schahin, Presidente; 
Milton Taufic Schahin, Secretário; e Acionista: Schahin Holding S.A., por 
Milton Taufic Schahin. Giselle de Campos Dalan OAB/SP 184.099. JUCESP 
n°38.952106-3, em 02/02/06. Cristiana da Silva F. Correa - Secr. Geral.  

Agrícola e Pastoril Fazenda Dona Carolina Ltda. 
Toma público que recebeu da CETESB as Licenças Prévia e de Instalação 
n° 60000709 e ri° 60000992 respectivamente, para a fabricação e 
comercialização de aguardente e similares sito à Estrada Municipal 
Manoel Stefani s/n2, Fazenda Dona Carolina - B. Barreiro - Itatiba/SP, e 
solicitou a respectiva Licença de Operação. 

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2006 

RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.— 
CNPJ n.° 07.522.191/0001-09 - NIRE n.° 35.300.324.536 

Ata de Assembléia Geral Ordinária de 30 de Janeiro de 2006 
Data e horário: 30 de janeiro de 2006, às 10 horas. Local: na atual sede 
social, na Rua John Kennedy, 379, sala 01, Jardim Bela Vista, Cidade de 
Salto, Estado de São Paulo. Convocação e presença: Dispensada convo-
cação mediante a presença dos acionistas representando a totalidade do 
capital social. Mesa: Sr. José Paulo Bueno- Presidente; Srta. Lira Renardini 
Padovan - Secretária. Ordem do dia: (a) examinar, discutir e aprovar as 
demonstrações financeiras referentes o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2005 e (b) ratificar a distribuição de dividendos para os acionistas da 
companhia. Deliberações: (a) Tendo em vista o disposto nos arts. 176 e 
133, § 3°, Lei 6.404/76, os acionistas em Assembléia resolveram, por unani-
midade, nos termos do Capitulo IV, Artigo 14 (a), do Estatuto Social, aprovar 
as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2005, conforme cópia distribuída aos só-
cios e por eles lidas e rubricadas, ficando arquivadas na Sociedade; (b) 
Tendo em vista as deliberações tomadas pelos acionistas na Assembléia 
Geral Extraordinária de 27 de janeiro de 2006, ratificar: (b.1) a aprovação da 
distribuição de dividendos no total de R$ 10.026.021,00 (dez milhões, vinte 
e seis mil e vinte e um reais), com base no balanço do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2005, bem como (b.2) o pagamento dos dividendos 
assim declarados para que sela ferro em até 30 (trinta) dias a contar de 27 de 
janeiro de 2006, na proporção da -,nattcipação dos acionrStas no capital soci-
al, conforme assentamentos no Registro de Ações Nominativas da compa-
nhia na referida data. Lavratura e leitura da ata;, Oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foi suspensa a 
reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi 
a Ata lida, achada conforme, aprovada e assinada por tcstios os presentes. 
Os acionistas presentes firmaram birro de proseei:3,04,A ionistas. Confere 
com a original lavrada em R/má:Opilo. São Paute, 30 de janeiro de 2006. 
José Paulo Bueno- Presidente..Lint:Renardlni Padovap - Secretária. Vis-
to do Advogado: Lira Renardini Padtlyan - OAB/SP n.5  156.384. Junta Co--
marcial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob n°50.909/06-9 em 
13.02.06. Cristiana da Silva F. Corit8Secretária Geral. 

4.. • 
RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. 

CNPJ n.2 07.522.191100,01-06 - NIRE 	35.300.324.536 
Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas 

Realizada em 27 de Janeiro de 2006 
Data e Horário: 27 de janeiro de 2006, às 10:00 horas. Local: na sede 
social, na Rua John Kennedy, 379, sala 01, Jardim Bela Vista, Cidade de 
Salto, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalida-
de do capital social, conforme assinaturas lançadas no Registro de Presen-
ça de Acionistas, dispensada a publicação de editais de convocação, na 
forma da lei. Mesa de Trabalhos: Cristhian de Oliveira Schwartzmann, Pre-
sidente, Lira Renardini Padovan (advogada), Secretária. Deliberações: Por 
unanimidade de votos dos presentes, foram tomadas as seguintes delibera-
ções; PRIMEIRA - Aprovaram a distribuição de dividendos no totakde R$ 
10.026.021,00 (dez milhões, vinte e seis mil e vinte e um reais), com base no 
balanço do exercido encerrado em 31 de dezembro de 2005, que, por ante-
cipação, aprovam, sendo que a deliberação formal nesse sentido será feita 
na Assembléia Geral Ordinária já convocada para 30 de janeiro de 2006; 
SEGUNDA-Aprovaram que o pagamento dos dividendos assim declarados 
seja feito em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do presente instru-
mento, na proporção da participação dos acionistas no capital social, confor-
me assentamentos nesta data no Registro de Ações Nominativas da com-
panhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a ata lida e aprova-
da, assinando os acionistas presentes a sua transcrição integral no livro 
próprio. Assinaturas: No Livro de Atas das Assembléias Gerais constam as 
assinaturas dos acionistas Flávio Luis Vasconcelos Ballo, Satiko Suehiro, 
Alfio Gabriel Thomaselli Filho, Eduardo Salim Hamdan, RAP (South Améri-
ca) S.A. e Hovet Business S.A., os quatro últimos representados por seu 
procurador Cristhian de Oliveira Schwartzmann, e esta ata, cópia autêntica 
da transcrita no livro, é assinada peta Mesa de Trabalhos, que autoriza seu 
registro e publicação. Salto, 27 de janeiro de 2006. Cristhian de Oliveira 
Schwartzmann - Presidente da Mesa. Lira Renardini Padovan - Secretária 
da Mesa. Secretada-da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do 
Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob n° 50.908/06-6 em 13.02.06. 
Cristiana da Silva F. Corrêa-Secretária Geral. 

RIP COMERCIO S.A. 
CNPJ n.° 07.522.186/0001-98 - NIRE ri.° 35.300.324.439 
Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas 

Realizada em 27 de Janeiro de 2006 
Data e Horário: 27 de janeiro de 2006, às 10:30 horas. Local: na sede 
social, na Rua John Kennedy, 379, sala 03, Jardim Bela Vista, Cidade de 
Salto, Estado de São Paulo. Presença: Acionistas representando a totalida-
de do capital social, conforme assinaturas lançadas no Registro de Presen-
ça de Acionistas, dispensada a publicação de editais de convocação, na 
forma da lei. Mesa de Trabalhos: Cristhian de Oliveira Schwartzmann, Pre-
sidente, Lira Renardini Padovan (advogada), Secretária. Deliberações: Por 
unanimidade de votos dos presentes, foram tomadas as seguintes delibera-
ções: PRIMEIRA-Aprovaram a distribuição de dividendos no total c.;le R$ 
254.024,00 (duzentos e cinqüenta e quatro mil e vinte e quatro reais), com 
base no balanço do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2095, que, 
por antecipação, aprovam, sendo que a deliberação formal nesse sentido 
será feita na Assembléia Geral Ordinária já convocada para 30 deneiro de 
2006; SEGUNDA-Aprovaram que o pagamento dos dividendos assim de-
clarados seja feito em até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do presente 
instrumento, na proporção da participação dos acionistas no capital social, 
conforme assentamentos nesta data no Registro de Ações Nominativas da 
companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a ata lida e 
aprovada, assinando os acionistas presentes a sua transcrição integral no 
livro próprio. Assinaturas: No Livro de Atas das Assembléias Gerais constam 
as assinaturas dos acionistas Flávio Luis Vasconcelos Bailo, Satiko Suehiro, 
Alho Gabriel Thomaselli Filho, Edjoardo Salim Hamdan, RAP (South Améri-
ca) S.A. e Hovet Business S.A., os quatro últimos representados por seu 
procurador Cristhian de Oliveri•XWmartzmannoe,cista.ata, cópia autêntica 
da transcrita no livro, é assirtata pela" Mesa de Trabalhos, que autoriza seu 
registro e publicação. Salto, 27 a%  aneiro d 2ciorCristhian de Oliveira 
Schwartzmann - Presidente da Mesa. Lira Renar9Mi4°adovan - Secretária 
da Mesa. Secretaria da Justiça e Dafesa da Cidacl,aala. Junta Comercial do 
Estado de São Paulo. Certifico o Registro sotr'n° 50.904/06-1 em 13.02.06. 
Cristiana da Silva F. Corrêa-Seõ'reUria Geral. 	" 

NOTA DE ESULA RECNIENTO 
SEERC - Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições 
Coletivas de Santo André, SãoSeinardo do,r.4np2), São Caetano do 
Sul, Diadema, Mauá e Ribelrãe Pires, por r2 1)  residente em exercício 
Sr. José Viana Garcez da Silva, neste ato,*  P;ii Saber a todos 
interessados trabalhadores assolados dessa" Entidade, que essa 
Presidência e sua Diretoria têm sofrido afronta das piores espécies, todas 
sem qualquer indicio de veracidade e sem amparo juridico, sendo os 
responsáveis por tais ilicitos, o Sr. Maurício Bafini Rossetl e sua mulher 
Marta Calau Rosseti, cujo único intuito desses baderneiros é tomar 
ilegalmente posse da direção desse Sindicato, pois stia's condutas 
arbitrárias e ilícitas foram todas manipuladas criteriosameote, tendo seu 
inicio a partir de uma suposta notificação em que o próprio Sr. Mauricio 
Bafini Rosseti, recebeu e que alega que duas testemunhas 
presenciaram a entrega dessa notificação ao Sr. PresidenTe José Viana , 
Garcez da Silva. Ora as ditas testemunhas são simplesmente dois de 
seus aliados na referida farsa, segundo relato feito pelos mesmos em 
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De acordo com o disposto na Resolução CNSP N° 61, de 03/09/2001, e na Circular SUSEP N° 272, de 22/10/2004, foi realizada a 
Avaliação Atuarial de cada um dos ramos de seguro operacionalizados pela INDIANA SEGUROS S/A., no exercício de 2005. A Avaliação 
Atuarial foi elaborada a partir dos efetivos períodos de competência dos riscos assumidos pelos contratos de seguros em vigor em 
30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005 e 31/12/2005, recalculando, para cada ramo, as correspondentes provisões técnicas contabilizadas 
nestas datas base. O recalculo das provisões técnicas determina a totalidade dos compromissos financeiros que a Seguradora terá 
com o pagamento dos sinistros já ocorridos e que ainda vão ocorrer e com a manutenção dos custos administrativos de todos os 
contratos de seguros em vigor em 30/09/2005, 31/10/2005, 30/11/2005 e 31/12/2005, independente da emissão de novos prêmios. 
Os resultados encontrados demonstram que as provisões técnicas consignadas no Balanço Patrimonial de data base 31/12/2005 da 
INDIANA SEGUROS S/A. estão adequadas, não havendo necessidade de constituição da Provisão de Insuficiência de Prêmios e de 
ajustes de valores, bem como não foi detectada nenhuma situação relevante que comprometa a solvência atuarial da Seguradora. 

São Paulo, 26 de janeiro de 2006. 
Gerhard Dutzmann 	 Ricardo César Pessoa 
Atuado MIBA 345 	 Atuário MIRA 1076 

Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/C Ltda. 
CNPJ 57.125.353/0001-35 	CIBA -33 
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financeiras acima referidas representam, adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Indiana 
Seguros S.A. em 31 de dezembro de 2005 e 2004, os resultados de 
suas operações, as mutações de seu patrimônio liquido e as origens 
e aplicações de seus recursos, correspondentes aos exercícios findos 
naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. 

kiWWW 
	10 de fevereiro de 2006 

KPMG Auditores Independentes 	 José Rubens Alonso 
CRC 2SP014428/0-6 	 Contador-CRC-1SP104350/0-3 

•• • • • • 
SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 

CNPJ/MF n° 61.226.890/0001-49 
Ata da Assembléia Geral Extraordinária, 

1. Data, Hora e Local: Às 10 hs. do dia 28/12/2005, na sede social, à R. Vergueiro, 2.009,4° a., São Paulo/SP 2. 
Convocação: Dispensadas publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4 da lei n° 
6.404, de 15/12/1976, em razão de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Salim Taufic 
Schahin e secretariados pelo Sr. Milton Taufic Schahin. 4. Ordem do Dia: i) apreciar e deliberar sobre os termos e 
condiçõRs do Protocolo de Incorporação de Ações da sociedade pela Schahin Holding S.A., sociedade com sede na 
R. Vergueiro, 2009, 9° a., cj. 04, SãoPaulo/SP, inscrita no CNPJ/MF n° 07.746.166/0001-09 e NIRE n2  35300327489 
(Schahin Holding) (Protocolo) e do instrumento de Justificação de Incorporação de Ações da Sociedade pela Schahin 
Holdinh (Instrumento de Justificação), ambos datados de 28/12/2005: ii) ratificar a contratação da Trevisan Consul-
toreg, para a avaliação a) das ações da Sociedade com base em avaliação econômico-financeira dos ativos da 
Sociedade, e b) do patrimônio da Schahin Holding, pelo método do Patrimônio Líquido Ajustado, para fins de aumento 
de capital desta última; iii) apreciar e deliberar sobre os referidos laudos de avaliação, para fins de aumento de capital 
da Schahin Holding; iv) apreciar e deliberar sobre a incorporação das ações da Sociedade pela Schahin Holding e sua 
implementação, nos termos do Protocolo e do referido Instrumento de Justificação, passando a Sociedade à 
qualidade de subsidiária integral da Schahin Holding; v) autorizar os admistradores da Sociedade a praticar todos os 
atos necessários à incorporação das ações da Sociedade pela Schahin Holding, inclusive subscrever o aumento de 
capital da Schahin Holding, em virtude da incorporação de ações da Sociedade, por conta dos acionistas da 
Sociedade; e vi) aprovar o novo Estatuto Social da Sociedade. 5. Deliberações: Os acionistas presentes delibera-
ram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: I. Registrar que a ata que se refere a esta 
Assembléia Geral Extraordinária será lavrada em forma de sumário, nos termos do § 12  do art. 130 da lei n°6.404176. 
11. Aprovar, depois de examinados e discutidos, o Protocolo e o Instrumento de Justificação ambos celebrados em 
28/12/2005, pelos administradores da Sociedade e da Schahin Holding. Referidos Protocolo e Instrumento de 
Justificação estabelecem todos os termos e condições da incorporação das ações da Sociedade pela Schahin 
Hoiding. III. Ratificar a contratação da Trevisan Consultores para determinar o valor das ações da Sociedade com 
base em avaliação econômico-financeira dos ativos da Sociedade e para avaliar o patrimônio da Schahin Holding, 
para fins de aumento de capital ~tal:eine. IV. Aprovar, depois de examii lados e discutidos, oe referidos laudos de 
avaliação elaborados por Trevisan Consultores, ambos datados de 14/12/2005. V. Aprovar a incorporação das ações 
da Sociedade pela Schahin Holding, nos termos e condições estabelecidos no Protocolo e no Instrumento de 
Justificação passando a Schahin Holding a deter a totalidade das ações da Sociedade, a qual se tornará subsidiária 
integral da Schahin Holding, nos termos do art. 252 da lei n°6.404176. VI. Em virtude da incorporação do ações ora 
aprovada, autorizar os administradores da Sociedade a subscrever o aumento de capital da Schahin Holding, por 
conta dos acionistas da Sociedade, no valor de R$ 783.000.000,00, mediante a emissão de 783.000.000 novas 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da Schahin Holding, pelo preço de emissão de R$ 1,00 por ação, 
integralmente destinado ao capital social. VII. Tendo em vista a transformação da Sociedade em subsidiária integral, 
aprovar o novo Estatuto Social da Sociedade, que passa a ser parte integrante desta Ata. VIII. Autorizar os 
administradores da Sociedade a praticarem todos os demais atos necessários à formalização e implementação da 
incorporação de ações ora aprovada. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assem-
bléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São Paulo, 28/12/2005. 
(aa) Salim Taufic Schahin-Presidente; Milton Taufic Schain-Secretário; MTS Participações Ltda., por Milton T. Schahin; 
Satasch Participações Ltda., por Salim 1'. Schahin; Milton T. Schahin; Salim T. Schahin e Schahin Holding S.A., por 
Milton T. Schahin e Salim T. Schahin. JUCESP n°38.951/06-O, em 02/02/06. Cristiana da Silva E Corres - Sec. Geral. 

Estatuto Social de Schahin Engenharia S.A. 
Art. 1a. Schahin Engenharia S.A. é uma Sociedade por ações que se regerá por este Estatuto Social e pelas leis que 
lhe forem aplicáveis, a qual terá sede social e domicílio na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na R. 
Vergueiro, 2.009, 4° a., Vila Mariana, CEP 04101-905, podendo a critério da Diretoria abrir e fechar filiais, sucursais, 
escritórios, agências, depósitos, dependências e estabelecimentos em qualquer localidade do país ou do estrangei-
ro. § único. A Sociedade mantém filiais, escritórios e depósito nas seguintes localidades: a) R. André de Almeida, s/ 
n2, !taquara, São Mateus/SP, CEP 03950-000, filial, CNPJ/MF n°61.226.890/0003-00 e NIRE 35990203233; b) Av. 
Djalma Batista, 369, 1°a., 81. 4, Chapada, Manaus/AM, CEP 69053-000, filial, CNPJ/MF n°61.226.890/0012-00 e NIRE 
13900078694; c) Av. Olegário Maciel, 588, si. 7, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-110, filial, CNPJ/MF n° 
61.226.890/0014-630 NIRE 31900980414;d) R. XV de Novembro, 226, si. 911, Comércio, BelánVPA, CEP 66013-060, 
filial, CNPJ/MF n°61.226.890/0016-25 e NIRE 15900181969; e) Av. Rio Madeira, 3.263, si. 4, Embratel, Porto Velho/ 
RO, CEP 78905-450 filial, CNPJ/MF n2  61.226.890/0018-97 e NIRE 11900081472; f) Av. Piloto Pereira Tim, 246, 
Parque de Exposições, Parnamirim/RN, CEP 59150-000, escritório, CNPJ/MF na 61.226.890/0008-15 e NIRE 
24900058765;_g) SC/Nortep etiadra 2, bl. D, entrada A, si. 1201, 1202, 1203 e 1204, Brasilia/DF, CEP 70000-000, 
escritório, CNI214/1F na 61/1410)002-20 e NIRE 53909180220; h) R. Acadêmico Paulo Sérgio Carvalho Vasconce-
los, 704, ~Ia dos Cavafeiros, Macaé/RJ, CEP 27930-310, escritório, CNPJ/MF n° 61.226.890/0009-04 e NIRE 
33900644e4j ) Av. Graot Aí-JAPIS, 182, 122  a.. Castelo Rio de Janeiro/RJ, CEP 20030-001, escritório, CNPJ/MF n° 
61.226.890/0010-30 e NIIIR 33900144821; j) R. Santa Luzia, 207, Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-310, escritório, 
CNPJ/I0F.rf&61!226.890/0013-82 e NIRE 28900053317; k) Travessa Dr. Arthur Napoleão Carneiro Rego, 214, Amaralina, 
SalvadorilBA•GEP 41900405~critório, CNPJ/MF n°61.226890/0015-44 e NIRE 29900456323; I) R. KI, sing, Novo 
Cavale%, Mgclé/RJ. CL212  27230°590, depósito, CNPJ/MF n°61.226.890/0023-54 e NIRE 33900716883; m) Carrilo, 
461, piso 5, Montevidéu/Ultiguet C.P. 11.100, sucursal, CNPJ/MF na 61.226.890/0025-16 e NIRE 35903053089; n) 
Av. OsNolln lieligues Cabral, 1.570, si. 118, Florianópolis/SC, CEP 88015-810, filial em fase de abertura perante a 
Junta (omerdido Estacrp‘184ta.tatarina; e o) R. 10 de Novembro. 35, Floresta, Lado Caju, Nova Sta. Rita/RG, CEP 
92480-00,0, filial. CNPJ/MF n° 61.226.890/0024-35 e NIRE 43901152817. Art. 2°. A Sociedade tem por objeto: i) a 
exploragu.dir armo de eggr.,Mria civil de construções, por conta própria e de terceiros; ii) a administração e 
fiscalizâção the construções, por oonta de terceiros; Ui) o comércio de materiais de construção em geral. iv) a compra 
es venda aq,koaveis por c.1511"Cópria e de terceiros; v) a organização de loteamentos de terrenos, para venda, com 
ou sant construção; vi) a prestação de serviços e a execução de engenharia elétrica compreendendo a geração, 
transmisMo, distribuiçãcte StWvieão de energia elétrica, dos equipamentos, materiais e máquinas elétricas, siste-
mas de medição e controle effitricos, construção e montagem de instalações que uilizam energia elétrica, usinas, 
estações, linhas de transmissão e redes de distribuição, bem como o comércio de materiais relativos a esse ramo de 
atividade; vii) a elaboração de projetos, a execução e a operação de gazodutos e oleodutos; viii) a execução de 
serviços de prospecção de jazidas, perfuração, completação e produção de poços de petróleo, tanto em terra como 
na plataforma continental; ix) a prestação de serviços de análises, levantamentos e pesquisas relacionadas com a 
exploração de petróleo e outros hidrocarbonetos; x) a compra e a venda dos equipamentos e acessórios necessários 
à execução dos serviços de prospecção e perfuração de petróleo e outros hidrocarbonetos; xi) o estudo, elaboração 

Italmagnésio S.A. Indústria e Comércio 
CNPJ/MF n°61.192.597/0001-08 - NIRE: 35.300.016.165 

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária 
Ficam os srs. acionistas, convocados para se reunirem na sua sede 
social R. Jaguari, n°701, 1° andar, Bragança Paulista-SP, em 1° convo-
cação às 8:00 hs do dia 24/02/2006, com a seguinte Ordem do Dia.  
Eleição da Diretoria e outros assuntos de interesse da sociedade. Ins-
truções Gerais: (1) Os acionistas poderão ser representados na Assem-
bléia, mediante apresentação do mandato de representação, outorgado 
na forma do § 1°, do art. 126, da Lei 6.404/76 (2) Esta à disposição dos 
acionistas, no endereço da sede social, a documentação pertinente às 
deliberações do dia. Bragança Paulista, 14/02/2006. 

Giuseppe Trincanato - Diretor Presidente 	(16, 17. 18) 

USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S/A. torna público cale reqUereu na 
CETESB, a LICENÇA PRÉVIA para a ampliação do ãrmazenamento de 
açúcar e novos equipamentos, localizado na unidade industrial situada 
na Fazenda Boa Vista - Zona Rural- SÃO MANUEL-SP. 

?VIRE n2  35300321979 
Realizada em 28 de Dezembro de 2005 
de projetos, consultoria, direção, fiscalização, administração, execução, montagem e instalação na área de teleco-
municações; xii) a elaboração de projetos, construção, administração, fiscalização, execução, montagem, e insta-
lação, para redes telefônicas e de telecomunicações; xiii) a comercialização de terminais telefónicos e correlatos, 
bem como o comércio de materiais relativos à área de telecomunicações e telefonia; xiv) a importação e exportação 
de equipamentos, peças e acessórios relacionados com os objetos acima descritos; xv) a realização de pesquisas 
e desenvolvimento de tecnologia correlata às áreas de autuação da Sociedade; xvi) a prestação de serviços 
complementares, auxiliares, e correlatos às atividades acima descritas; e xvii) a participação em outras sociedades 
como sócia ou acionista. § Único. Os serviços técnicos de engenharia serão de responsabilidade dos engenheiros 
Milton Taufic Schahin, registrado no CREA-62  Região sob o n° 22.729/D; e Salim Taufic Schahin, reg. no CREA-62  
Região sob n° 18.500/D, e eventualmente por outros profissionais indicados pela Diretoria. Art. 3°. A Sociedade iniciou 
suas atividades em 31/03/1966 e o respectivo prazo de duração é indeterminado. § único. A Sociedade é, nos termos 
e para os efeitos do disposto no art. 252 da Lei 6.404/76, uma subdisiária integral da Schahin Holding S.A., com sede 
na Cidade de SP, Estado de SP, ria R. Vergueiro, 2.009, inscrita no CNPJ/MF n°07.746.166/0001-09. Art. 42.0 capital 
social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 148.366.440,00, representado por 156.175.200 ações ordinárias 
e nominativas, sem valor nominal. § 12. A responsabilidade do acionista é limitada ao preço de emissão das ações por 
ele subscritas ou adquiridas. § 2°. O acionista terá direito de preferência para subscrever as ações correspondentes 
aos aumentos de capital social que forem deliberados, na mesma proporção da quantidade de ações por ele 
possuídas. § 32. Não serão emitidos certificados de ações. Art. 52. O acionista é obrigado, na forma e prazo previstos, 
às contribuições estabelecidas no Estatuto Social, e se deixar de fazê-lo, nos 30 dias seguintes ao da notificação 
pela Sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora. Art. 62. A administração da Sociedade será 
exercida por uma Diretoria composta por, no mínimo, dois membros, eleitos e destitufveis a qualquer tempo pela 
Assembléia Geral, os quais poderão agir e assinar isoladamente. Os Diretores terão amplos e gerais poderes, tanto 
ordinários quanto extraordinários, podendo praticar todos e quaisquer atos necessários e assinar quaisquer docu-
mentos e papéis, públicos e privados, inclusive os aludidos no § 12  do art. 661 do Código Civil. § 1°. Os Diretores serão 
eleitos pelo prazo de 3 anos e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos, podendo ser reeleitos. 
A substituição dos Diretores, no caso de ausência prolongadaouimpedimento, far-sarápor indicação daAssembléia 
Geral. § 2°. A sociedade, através de seus Diretores, poderá constituir procuradores com poderes específicos e por 
um prazo máximo de mandato de 1 ano, salvo as procurações "ad judicia" que serão outorgadas por prazo 
indeterminado. § 32. Fica vedado aos Diretores o uso e o emprego da denominação social em negócios estranhos à 
Sociedade, bem como a outorga de avais, fianças, endossos, abonos de favor em benefício de terceiros. § 4°. Não 
se incluem na restrição acima a concessão de avais, Venças, endossos, abonos ou a prestação de garantias de 
quaisquer tipos, inclusive hipotecárias, em favor de empresas com as quais seja mantido vinculo societário, direto 
ou indireto, tais como, sociedades associadas, afiliadas, coligadas, controladas e controladoras, ou a concessão de 
fianças em favor de Cooperativas Habitacionais ou em contratos imobiliários dentro do Sistema Financeiro de 
Habitação, desde que relacionados a contratos de execução de obras firmados com a Sociedade. § 52. O Diretor que 
Infringir o disposto no § acima ficará individualmente responsável pelos compromissos contraídos, seja diretamente 
perante terceiros, como também em relação com à Sociedade. § 62. Os Diretores da Sociedade receberão remunera-
ção anual global estabelecida pelo acionista em Assembléia Geral, até o limite legal fixado pela legislação fiscal, 
distribuída nos termos convencionados pela Diretoria. § 7°. No caso de vacância definitiva de cargos da Diretoria, 
será convocada Assembéia Geral Extraordinária para preencher o cargo vago. Art. 72. O exercício social será anual, 
Iniciando-soem 12  de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. § 1°. Ao término de cada exercício 
social os Diretores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao acionista a participação nos lucros da 
Sociedade em porcentagem a ser fixada anualmente em Assembléia. § 2°. A título de dividendo obrigatório, a 
Sociedade distribuirá 25% do lucro líquido ajustado nos termos do art. 202 da lei 6.404/76, com as modificações da 
lei n2  9.457/97. O saldo, por proposta da Diretoria, terá a destinação que for determinada pela Assembléia Geral, 
ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento. § 3°. A Sociedade poderá levantar balanços intermediários em 
qualquer época do exercício. § 42. No caso de ser apurado lucro em qualquer balanço levantado pela Sociedade, os 
mesmos poderão ser distribuídos, capitalizados ou levados à reserva, de acordo com a deliberação do acionista. § 
5°. O acionista é obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, quando tais lucros ou 
quantia se distribuírem com prejuízo ao capital. Art. 8°. As deliberações sociais deverão ser tomadas em assembléia, 
sendo que a Assembléia Geral Ordinária deverá ser realizada anualmente, nos 4 primeiros meses seguintes ao 
término do exercido social, para tomar as contas dos administradores; examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; eleger os 
administradores e os membros do Conselho Fiscal; e aprovar a correçãoda expressão monetária do capital social. As 
demais matérias serão deliberadas em Assembléia Geral Extraordinária sempre que os Interesses sociais e a lei 
exigirem. § 1°.0 acionista pode ser representado em Assembléia por advogado, mediante outorga de mandato com 
especificação dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata. § 22. Os 
trabalhos da Assembléia serão dirigidos por mesa composta de presidente e secretário, escolhidos pelo acionista, e 
dos trabalhos e deliberações será lavrada, no livro de atas próprio, ata assinada pelos membros da mesa e pelo 
acionista participante da Assembléia. § 32. A Assembléia deve ser convocada pelos Diretores ou pelo acionista, 
quando os Diretores retardarem a convocação por mais de 60 dias nos casos previstos em lei ou neste Estatuto, ou 
pelo acionista quando não atendido o pedido de convocação fundamentado no prazo de 8 dias, com a indicação das 
matérias a serem tratadas. § 42. Tal convocação deverá ser feita por envio de carta registrada ao acionista, sendo 
dispensadas as formalidades da convocação quando o acionista comparecer à Assembléia ou se declarar, por 
escrito, ciente da data, hora e local. § 52. Dependem de deliberação do acionista, além de outras matérias indicadas 
neste Estatuto ou na lei: a) a destituição dos administradores; b) a modificação do Estatuto Social; c) a Incorporação, 
fusão, cisão e a dissolução da Socieadade, ou a cessação do estado de liquidação; d) a nomeação e destituição dos 
liquidantes e o julgamento de suas contas; e e) o pedido de recuperação judicial ou extra judicial. § 6°. A cada ação 
ordinária corresponderá um voto nas deliberações sociais. Art. 92. A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto de 
três membros efetivos e três suplentes, e funcionará apenas nos exercidos sociais em que for instalado pela 
Assembléia Geral a pedido do acionista. Art. 10. A Sociedade entrará em liquidação pela decisão do acionista e nos 
casos previstos em lei. § Único. Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidante será eleito pelo acionista. Art. 11. 
Os casos omissos eventualmente existentes nesta estatuto serão resolvidos mediante a observância dos disposi-
tivos relativos às Sociedades por Ações, previstos na Lei n2  6.406 de 15/12/1976. Art. 12. Fica eleito o Foro da 
Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do 
presente, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Acionista: p/ Schahin Holding S.A., 
Salim Taufic Schahin e Milton Taufic Schahin. Giselle de Campos Dalan-OAB/SP 184.099. 

Var do Brasil Ltda. 
CNPJ 05.575.418/0001-40 - NIRE n° 35218121325- Em Liquidação 

Edital de Convocação - Reunião de Sócios 
Ficam convocados os sócios da Var do Brasil Ltda. - em liquidação para 
Reunião a ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2006, às 10:00 horas, na 
sede social sita à Rua Henrique Monteiro n° 90, 8° andar, parte, São Paulo. 
SP, que deverá tratar da seguinte ordem do dia: a) prestação final de contas 
da liquidação e consequente aprovação das contas finais e do relatório da 
liquidação, os quais se encontram à disposição dos sócios na sede da 
Sociedade, encerramento da liquidação e conseqüente extinção da Sociedade; 
b) indicação do responsável pela guarda dos livros e documentos sociais; 
c) outros assuntos. São Paulo, 13 de fevereiro de 2006. Sandra Regina Gaido- 
Liquidante - Var do Brasil Ltda. - em liquidação. 	 (15,16 e 17)  

Zupl Comércio de Sucatas Ltda - EPP, torna público que recebeu da 
CETESB a Lic.Operação n2  36001790 p/ ativ. de indústria e com. de 
resíduos de materiais plásticos, injeção plástica e reciclagem, à Av.João 
Antonio Meccatti.250,Retiro, Jundiaí/SP 

Brazilian Mortgages Cia. Hipotecária 
CNPJ N°62.237.367/0001-80 - NIRE 35300129288 

Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02.01.2006 
Data, Hora e Local: 02 de janeiro de 2006, às 10:00hs., na sede social, Av. 
Paulista, 1728,3° andar, SP/SR Presença: única acionista. Mesa: Presidente: 
Moise Politi, Secretário: George Meisel. Deliberações: aprovada por 
unanimidade a alteração dos honorários globais da Diretoria para o ano de 
2006, para até R$ 2.400.000,00. As parcelas individualizadas serão divididas 
em reunião de diretores, considerando-se as responsabilidades e atribuições 
de cada um. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata. 
Acionista: BMSR II Participações S/A, representada por seus diretores 
George Meisel e Moise Polido Extrato do original. George Meisel - Secretário, 
JUCESP n°38.944/06-6 em 02.02.06. Cristiane da Silva F. Corrêa - Sec. Geral. 

I . HOSHY COMERCIAL LTDA. ME, torna público que recebeu da 
I 	Cetesb a Licença Prévia 04001075, Instalação 04002393 e requereu a 
I 	Licença de Operação, para fabricação de septos para cromatografia a 
I 	gás e HPLC na Rua São Paulo. 1520, município de Ribeirão Preto-SP. 
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 sócios representando a totalidade do capital social, a saber: 0 Saler) Taufic Schahin, 
b ileiro, divorciado, ngenheiro civil, portador da CIRG n2  2.411.680 SSP/SP e CPF/MF n2  008.205.208-53, 
esidente e domícitiad4 na Al. Franca, 660, ap. 23, Cargueira César, CEP 01422-000, São Paulo, Capital; Milton 

Taufic Schahin, brasil iro, casado, engenheiro civil, portador da C IRG n2  3.176.250-5 SSP/SP e CPF/MF n° 
045.341.748-53, residbnte e domiciliado na R. Oliveira Pimentel, 271, Jardim Paulista, CEP 04504-010, São Paulo. 
Capital; iii) Se:AM Ffarticipaçães Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF n' 04.200.380/0001-69, com seus atos 
constitutivos ar4uiVa s na Junta Comer 	o Estado de São Paulo sob MIRE 35216673746, em sessão de 18/12/ 
2000, com sede na luaVergueiroMG, 102  andar, cj. 03, Vila Mari,..na, CEP 04101-905, São Paulo, Capital, neste 
ato representada por seu s ' administrador Salim Taufic Schahin, já qualificado; iv) MTS Participações Ltda., 

ciedade inscrita no CjPd7MF n2  04.202.902/0001-61, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial 
de ão Paulo sob àIIRE 35216673754, em sessão de 18/12/2000, com sede na Rua Vergueiro 2.009, 10 andar, cj. 
02, 	la Manaria, CEP 04101-905, São Paulo, Capital, neste ato representada por seu sócio administrador Milton 
Ta 	hahin, A qualificado. Mesa: Presidente, Salim Taulic Schahin: Secretário, Milton Taufic Schahin. Ordem do 

a: a) nsformação de sociedade limitada em sociedade anônima com a denominação de "Schahln Engenharia 
S.A."; b) dtura do boletim de subscrição; c) discussão e votação do projeto do Estatuto Social; d) Eleição dos 
Diretores e mação ie sua remuneração. Deliberações: Instalada a sessão, o Sr. Presidente esclareceu que o 
capital soda •e R$ 148.366.440,00 permaneceria o mesmo, sendo certo que os atuais sócios, futuros acionistas, 
passariam a p suir, para cada quota, 1 ação ordinária nominativa, sem valor nominal. Após a leitura do boletim de 
subscrição e d Estatuto Social, foi este discutido e aprovado por unanimidade, tendo o Sr. Presidente declarado 
constituída a 	'edade por ações regida pelo Estatuto Social a seguir transcrito na sua íntegra. A adminitração da 
Companhia ficar a cargo de urna Diretoria composta por dois membros, os quais serão designados simplesmente 
Diretores. Realizda a eleição da Diretoria e apurados os votos, foram eleitos Diretores, pelo triênio 2005-2008 os 
acionistas Salim ufic Schahin e Milton Taufic Schahln, já qualificados, podendo ser reeleitos. Fixada a remunera- 
ção glob I anual 	Diretoria no limite mínimo permitido pela legislação, a ser distribuída nos termos convecionados 
pela Dire ri 	icou resolvido que as publicações previstas em lei serão feitas no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no Jornal 'Empresas & Negócios. A seguir, pelo Sr. Presidente foi dito que, com a aprovação do Estatuto 
Social, subscrição integral do capital  da Companhia e eleição de seus Diretores, acharam-se cumpridas todas as 
formalidades legais Dara transforritaç4pliã antiga forma em que se revestia a Sociedade para a forma de Sociedade 
Anônima, pelo tice,cleclarou defintlitranagte concretizada a transformação, tendo sido, assim, autorizados os 
Diretores a tomar tocia2 as providêgqiwerante as repartições públicas e terceiros em geral. Nada mais havendo 
a tratar, a assembiéialgi encerrada para .a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada 
pelos presentesNaarPresidentetà 'Mesa: Salim Taufic Schahin; Secretário da Mesa: Milton Taufic Schahin; 
Acionistas: Safirn TaufiQSchahin; Milton Taufic Schahirr, p/ Satasch Participações Ltda., Salim Taufic Schahin; p/ 
MTS Particip~tda., Miltorirnic Schahin; Wlademir Lisso OAB/SP 26.035. 
Estatuto Social de gehahln Energia da S.A. Artigo 12, A Schahin Engenharia S.A. é uma sociedade por ações 
que se regerUtbr este Estatuto gpçial e pelas leis que lhe forem aplicáveis, a qual terá sede social e domicilio na 
cidade de São Rating,'Estado de-geo'Pjaulo, na Rua Vergueiro, 2.009, 42  andar, Vila Marfaria, CEP 04101-905, 
podendo a cOitrici da Diretoria Eibilrefechar filiais, sucursais, escritórios, agências, depósitos, dependências e 
estabelecimentos i!rn gualquer localidade do pais ou do estrangeiro. § Único. A Socieade mantém filiais, escritórios 
e depósito ~pintes locailliactes>a) R. André de Almeida, s/n2  - ltaquera - São Matheus/SP-CEP: 03950-000, 
filial inscrita acee,,V*1/MF n5 61.24S é é II 03-00 e NIRE 35900203233; b) Av. Djalma Batista, 369,i2  andar, sala 04 •  
- Chapada - Manaus/AM-CEP: 69053 0, filial inscrita no CNPJ/MF n2  61.226.890/0012-00 e MIRE 13900078694; 
c) Av. Olegário Matiel, 588- Od. 	entro - Belo Horizonte/MG-CEP: 30180-110, filial inscrita no CNPJ/MF n2  
61.226.890/0014-63 e NIRE 31900980414; d) R. XV de Novembro, 226, sala 408, Comércio - Belém/PA-CEP: 66013-
060, filial inscrita no CNPJ/MF n2  61.226.890/0016-25 e MIRE 15900181969; e) R. 14, antigo ri" 113, atual n' 4.529 
- B.Alphaville - Porto Velho/RO-CEP:78908-380, filial inscrita no CNPJ/MF n' 61.226.890/0018-97 e NIRE 11900081472; 
f) Praça da Comunidade Luso Brasileira, 70 - Armazém 8 - Recife/PE-CEP: 50030-280, filial inscrita no CNPJ/MF n' 
61.226.890/0022-730 NIRE 26900357144; g) Av. Piloto Pereira Tim, 246 - Parque de Exposições- Parnamirirn/RN-
CEP 59150-000, escritório inscrito no CNPJ/MF n2  81.226.890/0008-150 MIRE 24900058765; h) SC/NORTE, Quadra 
02, bloco D, entrada A, salas 1201, 1202, 1203, 1204- Brasília/DF-CEP: 70000-000, esritório inscrito no CNPJ/MF 
n2  61.226.890/0002-200 NI RE 53900180220; i) R. Acadêmico Paulo Sérgio Carvalho Vasconcelos, 704- Granja dos 
Cavaleiros - Macaé/RJ-CEP: 27930-310, escritório inscrito no CNPJ/MF n2 61.226.890/0009-04 e MIRE 33900614665; 
j) Av. Graça Aranha, 182- 122  andar - Castelo - Rio de Janeiro/RJ-CEP: 20030-001, escritório inscrito no CNPJ/MF 
n' 61.226.890/0010-30 e NIRE 33900144821; k) R. Santa Luzia, 207 - Centro - Aracaju/SE-CEP: 49010-310, 
escritório inscrito no CNPJ/MF n2  61.226.890/0013-820 NIRE 28900053317; I) Av. Paulo VI, 355- Edifício S.R. 
Center, sala 201 - Pituba - Salvador/BA-CEP 41810-000, escritório inscrito no CNPJ/MF n2  61.226.890/0015-44 e 
MIRE 29900456323; e m) R. KI, s/n2 - Novo Cavaleiros - Macaé/RJ-CEP: 27930-590, depósito inscrito no CNPJ/MF 
n2  61.226.890/0023-54 e NI RE 33900716883. Artigo 22. A Sociedade tem por objeto: i) a exploração do ramo de 
engenharia civil de construções por conta própria e de terceiros; ii) a administração e fiscalização de construções 
por conta de terceiros; iii) o comércio de materiais de construção em geral; iv) a compra e a venda de imóveis por 
conta própria e de terceiros; v) a organização de loteamentos de terrenos, para venda, com ou sem construção; vi) 
a prestação de serviços e a execução de engenharia elétrica compreendendo a geração, transmissão, distribuição 
e utilização de energia elétrica, dos equipamentos, materiais e máquinas elétricas, sistemas de medição e controle 
elétricos, construção e montagem de instalação que utilizam energia elétrica. usinas, estações, linhas deyarisrnis-
sões e redes de distribuição, bem como o comércio de materiais relativos a esse ramo de atividade; vii) a elaboração 
de projetos, a execução e a operação de gasodutos e oleodutos; viii) a execução de serviços de prospecção de 
jazidas, perfuração, completação e produção de poços de petróleo, tanto em terra como na plataforma continental; 
ix) a prestação de serviços de análises, levantamentos e pesquisas relacionadas com a exploração de petróleo e 
outros hidrocarbonetos; x) a compra e a venda dos equipamentos e acessórios necessários à execução dos 
serviços de prospecção e perfuração; xi) o estudo, a elaboração de projetos, consultoria, direção, fiscalização, 
administração, execução, montagem e instalações na área de telecomunicações; xii) a elaboração de projetos, 
construção, administração, fiscalização, execução e montagem de instalação, para redes telefônicas e de teleco-
municações; xiii) a comerclalização de terminais telefônicos e correlatos bem como o comércio de materiais 
relativos à área de telecomunicações e telefonia; xiv) a importação e exportação de equipamentos, peças e 
acessórios relacionados com os objetos acima descritos; xv) a realização de pesquisas e desenvolvimentos de 
tecnologia correlata às áreas de atuação da sociedade, e xvi) a prestação de serviços complementares, auxiliares 
e correlatos às atividades acima descritas. xvii) participação em outras sociedades como sócia ou acionistas. § 
Único. Os serviços técnicos de engenharia serão de responsabilidade dos acionistas Milton Taufic Schahin, 
registrado no CREA - 9 região sob o n2  22.729/0; e Salim Taufic Schahin, registrado no CREA - 62  Região sob o n° 
18.500/D, e eventualmente por outros profissionais Indicados pela Diretoria. Artigo 32. A sociedade iniciou sua 
atividades em 31 de março de 1966 e o prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Artigo 42. O capital social 
totalmente subscrito e integralizado é de R$ 148.366.440,00 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e sessenta 
e seis mil, quatrocentos e quarenta reais), representado por 156.175.200 (cento e cinqüenta e seis milhões, cento 
e setenta e cinco mil e duzentas) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal. § 12. A responsabilidade dos 
acionistas é limitada ao preço de emissão das ações por cada qual subscritas ou adquiridas. § 2. Os acionistas 
terão direito de preferência para subscrever as ações correspondentes aos aumentos de capital social que forem 
deliberados, na mesma proporção da quantidade de ações por eles possuídas. §32. Se qualquer dos acionistas não 
exercer o direito de preferência previsto no § anterior, as ações não subscritas poderão sê-lo pelos demais 
acionistas, sempre na mesma proptorOo da quantidade de ações por eles possuídas e integralizadas dentro do 
prazo de quinze (15)adias contffis do encerramento do prazo originalmente marcado para isso. § 42. Não serão 
emitidos certificado& de ações. Ar ao t. As ações são indivisíveis em relação à Sociedade e somente poderão ser 
cedidas ou trwafasidas, se ottqag/ das as seguintes regras e condições: a) o acionista que desejar ceder ou 
transferir suas ações',  a terceiros deverá notificar os Diretores da Sociedade essa intenção para que estes 
comuniquemlost3t8 aos demais qp4api§tas nos termos e condições definidos neste artigo. Da notificação deverão 
constar, além da Aeantidade deoçoes ofèrtadas, o nome do interessado, o preço unitário e a forma e condições de 
pagamento pinosto,pre b) na hióI5IN3%el de não ocorrer, dentro dos prazos definidos neste artigo, manifestação de 
interesse na aquisição das açLvas pelmtdemais acionistas, o acionista que desejar transferir suas ações ficará 
liberado para isetlellt..% transferl-lãs ao terceiro indicado na comunicação de cessão e transferência, desde que 
não reduza o iTireco unitário proifotto aos demais e nem altere a forma e as condições de pagamento. §12. Em se 
tratando de cessão qp tranferénià,,,jotal ou parcial das ações representativas do capital social da Schahin 
Engenharia SAtic‘titularidade das acionistas Satasch Participações Ltda. ou MTS Participações Ltda. a terceiros, 
os acionistas Miitonlardic SchahinteCãern Taufic Schahin terão preferência em adquiri-las em igualdade de preço, 
quantidade e cqrõespobedeci‘la a seguinte ordem: a) o acionista Milton Taufic Schahin terá, na hipótese ora 
estabelecido, prefereacia em detrimento rualquer outro acionista ou terceiro em adquirir as ações de titularidade 
da Satasch PartiêiNções Ltda. lá 	ificada; e b) o acionista Salim Taufic Schahin terá, na hipótese ora 
estabelecida, preferência em detrimento de qualquer outro acionista ou terceiro em adquirir as ações de MTS 
Participações Ltda. § 22. Ocorrendo o evento previsto no § anterior, a Sociedade cedente deverá manifestar sua 
intenção em ceder ou transferir, total ou parcialmente, suas ações aos Diretores, a fim de que estes procedam, no 
prazo de 10 (dez) dias, a comunicação datei fato ao acionista Milton Taufic Schahin, na hipótese prevista na alínea 
'a" do §12  deste artigo, ou ao acionista Salim Taufic Schahin, na hipótese prevista na alínea 'b"do mesmo §. § 32. 
Efetivada a comunicação estabelecida no § 22  anterior, os acionistas Milton Taufic Schahin ou Selim Taufic Schahin, 
conforme o caso, terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercera preferência que lhes é conferida. Findo este prazo 
sem que haja a expressão de qualquer interesse, aos demais acionistas será repassado o direito de preferência a 
fim de que estes possam exercê-lo nos mesmos prazos e condições estabelecidos nos §§ anteriores. § 42. Em se 
tratando de cessão total ou parcial das ações representativas do capital social da Schahin Engenharia Ltda. de 
titularidade do acionista Salim Taufic Schahin ou Milton Taufic Schahln, a terceiros, os acionistas Milton Taufic 
Schahin e Salim Taufic Schahin, terão preferência em adquiri-las em igualdade de preço, quantidade e condições, 
obedecida a seguinte ordem: a) o acionista Milton Taufic Schahin terá, na hipótese ora estabelecida, preferência em 
detrimento de qualquer outro acionista ou terceiro em adquirir as ações de titularidade de Salim Taufic Schahin; e 
b) o acionista Salim Taufic Schahin terá, na hipótese ora estabelecida, preferência em detrimento de qualquer outro 
acionista ou terceiro em adquirires ações de titularidade de Milton Taufic Schahln. § 9. Ocorrendo o evento previsto 
no § 42, o acionista cedente deverá manifestar sua intenção em ceder ou transferir, total ou parcialmente, suas 
ações aos Diretores, afim de que estes procedam, no prazo de 10 (dez) dias, a comunicação de tal fato ao acionista 
Milton Taufic Schahin, na hipótese prevista na alínea 'a" do § 42, supra, ou ao acionista Salim Taufic Schahin, na 
hipótese prevista na alínea "b" do mesmo §. § 62. Efetivada a comunicação estabelecida no § 52, os acionistas Milton 
Taufic Schahin ou Salim Taufic Schahin, conforme o caso, terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercer a preferência 
que lhes é conferida. Findo este prazo sem que haja a expressão de qualquer interesse, aos demais acionistas será 
repassado o direito de preferência a fim de que estes possam exercê-lo nos mesmos prazos e condições 
estabelecidos nos §§ 42  e 9 deste artigo. § 72. Sempre que cedidas ou transferidas as ações representativas do 
capital da Sociedade, os cedentes continuarão responsáveis solidariamente com os cessionários pelo pagamento 
das prestações que faltarem para integralizar as ações cedidas ou transferidas. § 82. Toda e qualquer cessão ou 
transferência, a qualquer título, de ações da Sociedade que for realizada sem observância aos dispositivos 
constantes do presente instrumento serão consideradas como nulas de pleno direito e sem eficácia. § 92. A Satasch 
Participações Ltda. concede a Milton Taufic Schahin, de forma irretratável e irrevogável, opção para adquirir a 
totalidade das ações da Schahin Engenharia S.A. detidas ou que venham a ser detidas por Satasch Participações 
Ltda., caso a Satasch Participações Ltda. tenha qualquer alteração em seu quadro de sócios ou na sua estrutura 
societária que implique a alienação total ou parcial das suas ações. § 10. A MTS Participações Ltda. concede a Salim 
Taufic Schahin, de forma irretratável e irrevogável, opção para adquirir a totalidade das ações de Schahin Engenha- 
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anima Denominada Schahin  Enc 
ria S.A. detidas ou que venham a ser de da. tenha 
qualquer alteração em seu quadro de sodos ou na sua escurara suc.:luxai a gue tpl I trlA c• ta. n, navu..• • 	311 parcial 
das suas ações. § 11. O valor a ser pago a Satasch Participações Ltda. ou a MTS Partic pações Ltda. pelas ações 
de Schahin Engenharia S.A. em razão do exercício da opção estipulado nos §§ 9" e 10, será equivalente ao valor 
patrimonial das ações da Schahin Engenharia S.A., calculado com base em balanço especialmente levantado na 
data da opção. § 12. O preço de aquisição e a forma de pagamento serão acordados entre os acionistas Salim Taufic 
Schahin ou Milton Taufic Schahin, quando do exercido da opção. § 13. SalimTaufic Schahin ou Milton Taufic Schahin 
exercerá a opção aqui estabelecida no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação, por escrito, por Satasch 
Participações Ltda, ou por MTS Participações Lida, conforme o caso, comunicando a ocorrência do evento descrito 
nos §§ 92  ou 10. A notificação deverá mencionar a data em que ocorreu ou ocorrerá a alteração. § 14. Os acionistas 
são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no Estatuto Social, e aquele que deixar 
de fazê-lo, nos 30 (trinta) dias seguintes ao da notificação pela Sociedade, responderá perante esta pelo dano 
emergente da mora. § 15. Verificada a mora, poderá a maioria dos demais acionistas preferir, à indenização, a 
exclusão do acionista remisso, ou reduzir-lhe as ações ao montante já realizado. § 16. O capital social sofrerá a 
correspondente redução, salvo se os demais acionistas suprirem o valor das ações, observado o disposto neste 
artigo. § 17. Não integralizadas as ações de acionistas remisso, os outros acionistas podem, sem prejuízo do 
disposto no § 14, tomá-las para si ou tranferi-las a terceiros, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que 
houver pago, deduzidos os juros da mora e as despesas administrativas, observado o disposto neste §. Artigo 62. 
A administração da Sociedade será exercida por uma Diretoria composta por, no mínimo, dois membros, eleitos e 
destitufveis a qualquer tempo pela Assembléia Geral, os quais poderão agir e assinar isoladamente. Os Diretores 
terão amplos e gerais poderes tanto ordinários quanto extraordinários podendo praticar todos e quaisquer atos 
necessários e assinar quaisquer documentos e papéis públicos e privados, inclusive os aludidos no § 12  do,artigo 
661 do Código Civil. § 1°. A Sociedade poderá ser administrada por Diretores, acionistas ou não, eleitos em 
Assembléia Geral, sendo que suas designações dependerão de aprovação da unanimidade dos acionistas, enquan-
to o capital social não estiver integralizado e de 2/3, no mínimo, após a integralização. § 22. Os Diretores serão 
eleitos pelo prazo de três (3) anos e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos, podendo ser 
reeleitos. A substituição dos Diretores, no caso de ausência prolongada ou impedimento, far-se-á por indicação da 
Assembléia Geral. § 32. A Sociedade, através de seus Diretores, poderá constituir procuradores com poderes 
específicos e por um prazo máximo de mandato de 1 (um) ano, salvo as procurações "ad judicia" que serão 
outorgadas por prazo indeterminado. § 42. Fica vedado aos Diretores o uso e o emprego da denominação social em 
negócios estranhos à Sociedade, bem como a outorgado avais, fianças, endossos, abonos de favor em benefícios 
de terceiros. § 52. Não se incluem na restrição acima a concessão de avais, fianças, endossos, abonos ou a 
prestação de garantias de quaisquer tipo, Inclusive hipotecários, em favor de empresas com as quais seja mantido 
vínculo societário, direto ou indireto, tais como, sociedades associadas, afiliadas, coligadas, controladas e 
controladoras, ou a concessão de fianças em favor de Cooperativas Habitacionais ou em contratos imobiliários 
dentro do Sistema Financeiro de Habitação, desde que relacionados a contratos de execução de obras firmados 
com a Sociedade. § 6. O Diretor que infringir o disposto no § acima ficará individualmente responsável pelos 
compromissos contraídos, seja diretamente perante terceiros como também em relação à Sociedade. § 72. Os 
Diretores da Sociedade receberão remuneração anual global, estabelecida pelos acionistas em Assembléia Geral, 
até o limite legal fixado pela legislação fiscal, distribuída nos termos convencionados pela Diretoria. § IP. No caso 
de vacância definitiva de cargos da Diretoria, será convocada Assembléia Geral Extraordinária para preencher o 
cargo vago. Artigo 72. O exercício social será anual, Iniciando-se em 01 de janeiro e encerrando-se em 31 de 
dezembro de cada ano. § 12. Ao término de cada exercício social, os Diretores prestarão contas justificadas de sua 
administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômi-
co, cabendo aos acionistas, a participação nos lucros da Sociedade em porcentagem a ser fixada anualmente em 
Assembléia. § 22. A título de dividendo obrigatório, a Sociedade distribuirá 25% (vinte e cinco por cento) do lucro 
líquido ajustado nos termos do artigo 202 da lei 6.404/76 com modificações da Lei 9.457/97. O saldo, por proposta 
da Diretoria, terá destinação que for determinada pela Assembléia Geral, ouvido o Conselho Fiscal, se em 
funcionamento. § 32. A Sociedade poderá levantar balanços intermediários em qualquer época do exercido. § 42. No 
caso de ser apurado lucro em qualquer balanço levantado pela Sociedade, os mesmos poderão ser distribuídos, 
capitalizados ou levados à reserva, de acordo com a deliberação dos acionistas. § 52. Deliberando os acionistas 
pela distribuição de parcela dos lucros, essa distribuição não necessitará ser efetuada na proporção das ações 
sociais possuídas por cada acionista, podendo ocorrer uma distribuição desproporcional, desde que aprovada por 
unanimidade de votos do capital social. § 62. Os acionistas serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias 
retiradas, a qualquer título, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo ao capital. Artigo 82. As 
deliberações sociais deverão ser tornadas em assembléia, sendo que a Assembléia Geral Ordinária deverá ser 
realizada anualmente, nos quatro (4) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; eleger os administradores e os membros do Conselho 
Fiscal e aprovar a correção da expressão monetária do capital social. As demais matérias serão deliberadas em 
Assembléia Geral Extraordinária sempre que os interesses sociais e a lei exigirem. § 12. O acionista pode ser 
representado em Assembléia por outro acionista, ou por advogado, mediante outorga de mandato com especificação 
dos atos autorizados, devendo o instrumento ser levado a registro, juntamente com a ata. § 22. A Assembléia será 
presidida e secretariada por acionistas escolhidos entre os presentes, e dos trabalhosa deliberações será lavrada, 

_ no livro de atas próprio, ata assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas participantes da Assembléia, 
quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. § 32. A Assembléia deve 
ser convocada pelos Diretores ou por qualquer acionista, quando os Diretores retardarem a convocação, por mais 
de 60 (sessenta) dias nos casos previstos em lei ou neste Estatuto, ou, por aconistas representando, no mínimo, 
5% (cinco por cento) do capital social, quando não atendido o pedido de convocação fundamentado no prazo de 8 
(oito) dias, com indicação das matérias a serem tratadas. § 42. Tal convocação deverá ser feita por envio de carta 
registrada aos acionistas, sendo dispensadas as formalidades da convocação quando todos os acionistas compa-
recerem à Assembléia ou se declararem, por escrito, cientes da data, hora e local. § 52. Dependem de deliberação 
dos acionistas, além de outras matérias indicadas neste Estatuto ou na Lei: a) a destituição dos administradores; 
b) a modificação do Estatuto Social; c) a incorporação, fusão, cisão e a dissolução da Sociedade, ou a cessação 
do estado de liquidação; d) a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas; e e) o pedido 
de concordata. § 62. Cada ação ordinária correspondera um voto nas deliberações sociais. § 72. Todas as delibera-
ções sociais, sejam de que natureza for, inclusive sobre eventual transformação do tipo jurídico da Sociedade e as 
previstas no artigo 136 da Lei 6.404/76, serão tomadas por acionistas representando o quorum mínimo previsto na 
legislação vigente e se a mesma nada dispuser sobre o assunto, por acionistas representando 2/3  (dois terços) do 
capital social. § 82. A Assembléia será instalada em primeira convocação com a presença de titulares de, no mínimo 
3/4 (três quartos) do capital social, e, em segunda, com qualquer número. Artigo 92. Quando houver modificação do 
Estatuto, fusão da Sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra, terá o acionista que dissentiu o direito de 
retirar-se da Sociedade, nos 30 (trinta) dias subsqüentes à Assembléia que aprovou a matéria. § 12. No caso de 
qualquer dos acionistas desejar retirar-se da Sociedade, sem transferência ou cessão de suas ações, deverá 
comunicar, à mesma, e aos demais acionistas, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a sua intenção 
de não mais continuar na Sociedade. Neste caso deverá ser observado o disposto no artigo 52  deste Estatuto 
Social. §22. Poderá o acionista ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais acionistas, por 
incapacidade superveniente. § 32. Será de pleno direito excluído da Sociedade: a) o acionista declarado falido; b) 
aquele cujas ações tenham sido liquidadas por requerimento de credor; e c) quando a maioria dos acionistas, 
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais acionista estão pondo em risco a 
continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade. § 42. A exclusão somente poderá ser 
determinada em Assembléia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir 
seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Artigo 10. A Sociedade terá um Conselho Fiscal composto 
de três membros efetivos e três suplentes, e funcionará apenas nos exercícios sociais em que for instalado pela 
Assembléia Geral a pedido de acionistas. Artigo 11. A Sociedade não se dissolverá em caso de morte, interdição, 
insolvência civil, falência ou liquidação de qualquer dos acionistas. §12. Ocorrendo a morte de qualquer acionista, 
os seus herdeiros, serão admitidos na Sociedade, de acordo com a proporção que lhes couber na partilha das ações 
do acionista falecido. § 22. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o direito de voto das ações pertencentes aos 
herdeiros do acionista falecido será exercido globalmente por um só dos herdeiros, o qual representará os demais 
junto à Sociedade. § 32. Dessa forma, havendo divisão das ações pertencentes a qualquer acionista falecido entre 
seus herdeiros, para a Sociedade essas ações serão consideradas como pertencentes a um condomínio, o qual 
será representado por um só herdeiro. § 42. Em caso dos herdeiros ou sucessores dos acionistas não desejarem 
fazer parte da Sociedade, proceder-se-á conforme o que preceitua o artigo 12 do presente estatuto. § 52. No caso 
de Interdição os acionistas decidirão sobre a continuidade na mesma, do acionista interdito. § 9. Se a decisão dos 
acionistas for pela não continuidade na Sociedade do acionista interdito, serão observadas as regras seguintes: I) 
a Sociedade ou os acionistas adquirirão, respeitada a preferência prevista no artigo 52, as ações de propriedade do 
acionista interdito, por preço determinado por avaliação realizada com base no balanço da Sociedade levantado no 
máximo dentro de 30 (trinta) dias da data de interdição; e ii) o preço de aquisição das ações do acionista interdito 
será liquidado em até 12 (doze) prestações mensais e sucessivas. § 72. Em qualquer hipótese que não *a de 
falecimento de acionista, como por exemplo, nos casos de separação ou divórcio, a admissão na Sociedade 
daquele que não figura no quadro social ficará condicionada à concordância expressa da unanimidadê dos 
acionistas remanescentes. § 82. Não havendo expressa concorciãncioa dos demais acionistas, procedef-se-á 
conforme o que preceituam o artigo 12 deste Estatuto. § 92. Ocorrendo qualquer hipótese que enseje a admissão 
na Sociedade de novo acionista consoante o previsto neste artigo, esta somente poderá ser concretizada caso os 
interessados venham a aderir previamente aos termos deste Estatuto e assumam a obrigação de respeitar todos 
os seus ditames e artigos, notadamente aquelas que pertinem à transferência ou cessão de ações disciplinada no 
artigo 52, sob pena de nulidade de pleno direito do ato infrator. § 10. Havendo recusa da adesão aqui estabelecida, 
a Sociedade pagará aos interessados os seus haveres consoante o disposto no artigo 12 deste Estatuto. § 11. A 
Sociedade se dissolverá: a) por consenso unânime dos acionistas; b) por deliberação da maioria absoluta dos 
acionistas; c) pela existência de 1 só acionista, verificada em Assembléia Geral Ordinária, se o mínimo de 2 não 
for reconstituído até a Assembléia Geral Ordinária do ano seguinte; e d) pela extinção, na forma da legislação 
aplicável, de autorização para funcionar. § 12. A Sociedade entrará em liquidação pela decisão dos acionistas e nos 
casos previstos em lei. § 13. Em caso de liquidação da Sociedade, o liquidante será um dos acionistas que ocupe 
o cargo de Diretor. Artigo 12. Nos casos em que a Sociedade se resolver em relação a um acionista, o valor da sua 
ação, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á com base na situação patrimonial da 
Sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. § 12. O capital social sofrerá a 
correspondente redução, salvo se os demais acionistas suprirem o valor da ação, observado o disposto no artigo 
59, § 22. Os haveres do acionista retirante lhe serão pagos pela Sociedade, caso haja interesse social, com fundos 
disponíveis, em 30 (trinta) prestações mensais e consecutivas, as quais serão acrescidas de atualização mone-
tária por meio da aplicação do IGPM - índice Geral de Preços de Mercado, divulgado pela FGV - Faculdade Getúlio 
Vargas, e de juros de 6% (seis por cento) ao ano, vencendo-se a primeira delas 30 (trinta) dias após o levantamento 
do balanço. Se for acusado prejuízo, o mesmo será suportado em idênticas condições. Artigo 13. Os casos 
omissos eventualmente existentes neste Estatuto serão resolvidos mediante a observância dos dispositivos 
relativos às Sociedades por Ações previstos na Lei n9 6.404 de 15 de dezembro de 1.976. Artigo 14. Fica eleito o 
Foro da Comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos 
do presente, sobre qualquer outro, por mais privilegiado que o seja, mesmo em caso de mudança de domicílio dos 
contratantes. Acionistas: Sallin Taufic Schahin, Milton Taufic Schahin, p/ Satasch Participações Ltda.- Salim Taufic 
Schahin, p/ MTS ParticiPações Ltda. Milton Taufic Schahin. Visto do advogado: Wlademir Lisso - OAB/SP n2  26.035. 
Registro na JUCESP, NI RE n2  35300321979 em 24/03/2005. 



Financiamento 
de veiculo 	Juros pré-fixados em 3,5% ao mês 

FINAM E 	10% ao ano -i- 
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP 	 15 

T631 2.513 
Passivo circulante 	 (1.506) (1.172) 
Exigível a longo prazo 	 125  1.341 
Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por notaa Pierniasórias. 
alienação fiduciária e avais dos diretores. A cédula de crédito industrial 
corresponde a empréstimo p/ financiamento de capital de giro e p/ aquisição 
de bens do ativo imobilizado. Em garantia ao empréstimo foi hipotecado em 
primeiro grau o edificiciias instalações industriais. O montante alongo prazo 
tem a seguinte composição por ano de vencimento: 
Ano 	 2004 2003 
2005 	 1.341 
2006 	 125 

125 1.341 
7. Impostos e contribuições a recolher 	 2004 2003 

Imposto sobre a Gircul. de Mercadorias e Serviços-ICMS 	601 
Contribuição p/ Financ. da Seguridade Social-COFINS 	436 386 
Programa de Integração Social - PIS 	 99 	94 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 	 65 	48 
Demais 	 51 34 
Total 	 1252 -5-6-2 
Passivo circulante 	 ( 838) (562) 
Exigível a longo prazo 	 AIA 

O ICMS a recolher refere-se, substancialmente, a auto de Infração emitido 
pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de São Paulo relativo ao 
ICMS nas operações inter estaduais com empresas de construção civil. 
O referido auto de infração vem sendo discutido pela Cia. e, com base na 
avaliação de seus assessores jurídicos, a Cia. efetuou provisão p/ fazer 
face a eventual perda que possa advir desse assunto, no montante de 
R$ 556 mil. A COFINS e o PIS a recolhçr referem-se aparcelamento junto 
à Secretaria da Receita Federal - SRF relativo as contribuições normais 
do período de dezembro de 2002 a março de 2004, os quais deverão ser 
pagas em 60 parcelas mensais. O montante a longo prazo tem a seguinte 
composição por ano de vencimento: Ano 2004 - 2006 = 111; 2007 = 110; 
2008 = 110; 2009 . 83; Total = 414. 8. Partes relacionadas: A Cia. efetua 
operações com outras empresas do grupo a preços e condições substan- 
ciaimaiiie useui 	Mui CdC;U. 3s morwan(es dos amuos e operaçUes com 
partes relacionadas p/ os exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e 
de 2003 são os seguintes: 

Ativo circulante 
Amiantit Technology Áustria 
Amitech Argentina S.A. 

Passivo circulante 
AmItecti Argentina S.A.: Fornecedores 

Empréstimos - mútuo 
Flowtite Technology AS 
Amitech Poland 

Exigível alongo prazo 
C-Tech Ltd.: Transferência de tecnologia 

"Royalties" 
Resultado do exercício 
Compras de mercadorias 
Despesas com "royatties" 
Receitas financeiras 
Despesas financeiras 

2004 2003 
485 	11 

11 

1 753 
59 1.066 

746 
1 

3 
L7_12, 
1.394 1,517 

325 228 
2004 
146 1.594 

2003 

112 
	

86 
138 835 
176 258 

O montante de R$ 485 registrado no ativo circulante corresponde a contas a 
receber com a Amitech Argentina S.A. referentes parcela não integralizada 
do aumento de capital efetuado em 27/12/2004. Em 31/12/2003, o montante 
de R$ 1.006 registrado no passivo circulante - fornecedores correspondia a 
compras de mercadorias p/ revenda, equivalente a US$ 350 mil, cuja liquida-
ção se deu no decorrer do exercício de 2004 através de pagamentos e 
destinação p/ aumento de capital. Em 31/12/2003, o montante de R$ 746 
registrado no passivo circulante - empréstimo mútuo correspondia a mútuo a 
pagará Amitech Argentina S.A. e estava sujeito à incidência de juros de 1% 
a 5% ao ano mais taxa LIBOR. O referido montante, juntamente com os acrés-
cimos ocorridos no ano, foi utilizado p/ aumentar o capital em 27/12/2004. 
O valor a pagar à C-Tech Ltd., referente a transferência de tecnologia, 
corresponde a tecnologia adquirida p/ a fabricação de tubos, contabilizado 
em contrapartida da conta de Marcas e patentes - ativo imobilizado, cujo 
saldo, liquido das amortizações efetuadas, totaliza R$ 1.501 (2003 - R$ 1.585). 
O valor referente a “royalties" corresponde a 1,5% da receita líquida de ven-
das deduzida de fretes e embalagens, contabilizado em contrapartida do re-
sultado do exercício. Os montantes encontram-se vencidos em 31/1 2/2004 e 
são atualizados pela variação cambial do dólar estadunidense. 
9. Capital social: O capital social em 31/12/2004 é composto por 244.221.596 
ações ordinárias (2003- 30.819.184), todas nominativas e sem valor nomi-
nal, distribuidas como segue: 

quarta-feira, 6 de abril de 2005 
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Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro (Em R$ Mil) 

6. Empréstiy 
Modalidade 
Cédula de Cré, 

Industrial 

mento. E. 
5. Diferia 

Gastos 
Amortizá 

,/ v  oyi• ;0.- 
.5s0 	s  Resê- 

Prejt 
Total et 

"C  
O °. o 

• -, , ,,o‘S 
q- 	 elso) 

(-01‘ ist'Á 	• 	- ti 
1 

-S 	Cl! 112 \501ttl, . u 5 ) 	) 

	

664 	1.022 

1 • , x 
 . t Juros

-o se  dceo Lm i ps rsaõze 	2004 2003 os T j L p  t 

...i idade Monet. do Bco. Nacional de 
Desenvolvimento Social - UMBNDES 	1.630 2.489 

5136 

'N.R1°  

e 

2004 
7.727 
4.256 
1.506 

798 
838 
62 „. 

2003 
6.652 
2.481 
1.172 

435 
562 

1.753 
249 

3.066 
1.341 

745 

52 
'1 

Demonstrações do Resultado - Exercícios Findos em 31/12 (Em R$ 
Receita bruta de vendas e serviços prestados 	2004 

Vendas de produtos 	 11.338 
Serviços prestados 	 394 
Imo. incidentes s/ vendas e serv. prestados 	( 	3.323) ( 
Devoluções de vendas 	 ( 	91) ( 
Receita líquida das vendas e serv. prestados 	8.318 
Custo dos prod. vendidos e serv. prestados 	( 	8.717) ( 

Lucro (prejuízo) bruto 	 ( 	399) 
Despesas (receitas) operacionais 	 5.1á8 

Com vendas 	 2.874 
Gerais e administrativas 	 1.583 
Despesas financeiras 	 1.372 
Receitas financeiras 	 ( 	1215) ( 
Demais receitas, líquidas 

Prejuízo operacional 
Receitas (despesas) não operacionais, líquidas 

Prejuízo do exercício  
Quantidade de ações no final do exercício 	244.2-2 

2003 Passivo e patrimônio líquido 
7.881 Circulante 

	

228 	Fornecedores - Terceiros 

	

2.417 	Empréstimos e financiamentos 

	

(463) 	Salários e encargos sociais 

	

782 	Impostos e contribuições a recolher 

	

206 	Partes relacionadas 

	

4.568 	Demais contas a pagar 

	

11 	Exigível a longo prazo 

	

132 	Empréstimos e financiamentos 

	

60 	Impostos e contribuições a recolher ,v( 	slt,00  (11) 

	

60 	Partes relacionadas  0,s s 00  
s' 'cl°t'oxixt.  o Património líquido 

Capital soda, 	5 	A C° 3•°$'  

') 

Ativo 	 2004 
Circulante 	 8.827 

Caixa e bancos 	 851 
Contas a receber de clientes - Terceiros 	 1.413 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 	(339) 
Estoques 	 1.424 
Impostos a recuperar 	 281 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 	4.568 
Partes relacionadas 	 485 
Demais contas a receber 	 144 

Realizável a longo prazo 	 29 
Impostos a recuperar 	 _ 29 

Permanente 	 11.072 12.017 
Imobilizado 	 10.208 10.995 
Diferido 	 864 

	
1,022 

Total do ativo 	 19.928 	19.958 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em R$ Mil)  

Res. de cap. 
Capital Reserva Prejuízos 
social 	de ágio acumulados Total 

Em 31 de dezembro de 2002 18.259 	2.002 	( 6.872) 13.389 
Aumento de capital 	1.393 	89 	 1.482 
Prejuízo do exercício 	 4.651) (4.651) 
Em 31 deydezembro de 2003 19.652 	2.091 	(11.523) 10.220 
Aumento de capital 	5.275 	 5.275 
Prejuízo do exercício 	 ( 5.552) (5.552) 
Em 31 de dezembro de 2004 24.927 

	

. 2.091 	. (1.7.075) 9.943.  
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 
31/12/2004 e de 2003 (Em R$ Mil): 1. Contexto operacional: A Cia. tem 
como objeto social a fabricação, o comércio, a importação e exportação de 
tubos, conexões, acessórios e equipamentos e/ ou qualquer outro tipo de 
sistema de tubulação p/ saneamento básico, irrigação e efluentes industriais 
de qualquer natureza, bem como a prestação de serviços relacionados a 
suas atividades. A Cia. tem apurando prejuízos constantes em sua operação. 
Como previsto no plano de negócios p/ os próximos exercícios, a Cia. está 
implementando várias iniciativas estratégicas, incluindo o desenvolvimento 
de novos clientes e regiões geográficas, bem como a contenção de custos e 
despesas, c/ vistas a atingir a lucratividade futura esperada. Nesse contexto, 
a acionista controladora efetuou aportes de capital durante os exercícios de 
2004 e 2003, bem como tem manifestado sua intenção de continuar aportando 
os recursos necessários p/ suportar a continuidade das operações da Cia.. 
Até que as receitas futuras sejam suficientes p/ geração de fluxo de caixa 
positivo, a Cia. continuará a depender de recursos financeiros provenientes 
de seus acionistas ou de terceiros. 2. Principais práticas contábeis: 
(a) Elaboração das demonstrações financeiras -As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo c/ as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, c/ base nas disposições contidas na Lei 
das S/A's. Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utili-
zar estimativas p/ contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. 
As demonstrações financeiras da Cia. incluem, portanto, estimativas refe-
rentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e provisões necessári-
as p/ passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem 
apresentar variações em relação às estimativas. (b) Apuração do resultado 
- O resultado é apurado pelo regime de competência. (c) Ativos circulante e 
realizável a longo prazo - A provisão p/ créditos de liquidação duvidosa é 
calculada c/ base nas perdas avaliadas como prováveis, cujo montante é 
considerado suficiente p/ cobrir perdas na realização das contas a receber. 
Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou produção, 
inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização. O imposto de 
renda e a contribuição social diferidos foram calculados c/ base nos prejuí-
zos fiscais e base negativa da contribuição social, considerando as aliquotas 
vigentes p/ o imposto de renda e contribuição social, conforme descrito na 
Nota 11. Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realiza-
ção, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. (d) Permanente 

	

- Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, com'oiiiudo 	e- 
guintes aspectos: • Reavaliação de bens do imobilizado, efetuada c/ base em 
avaliação realizada por peritos independentes. • Depreciação de bens do imo-
bilizado, calculada pelo método linear, às taxas anuais mencionadas na Nota 
4. *Amortização do diferido pelo prazo de dez anos a partir da data em que os 
benefícios começaram a ser gerados. (e) Passivos circulante e exigível a 
longo prazo - São demonstrados por valores conhecidos ou.  Calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos, 
(f) Taxa de câmbio - O critério p/ conversão dos saldos ativos e passivos das 
operações em moeda estrangeira, substancialmente em dólar estadunidense. 
consiste na conversão em moeda nacional (R$) às taxas de câmbio vigentes 
na data do encerramento dos exercícios - US$ 1 = R$ 2,654-4 (2003- USS.1 
= R$ 2,8892) e as correspondentes variações cambiais são reconhecidas 
em despesas e receitas financeiras. 3. Estoques 	, 2004 	2063 

Produtos acabados 	 842 	550 
Matéria - prima 	 743 	231 
MateriaiS diversos 	 _39 	. 1 

1.424 	.782 
4. Imobilliado 	 2004 	2003 

	

Deprec. 	 Tx. anuais 
Custo acumul. Líquido Líquido de deprec. 

Terrenos 	 192 	 192 	1.92 
Edificações 	3.445 ( 406) 3.039 	3.132 	4 
Instai. e benfeitorias 	2.001 	( 409) 	1.592 	1.676 	5a 10 
Máquinas e equipament. 4.771 	(1.463) 3.308 	3.649 6,25 a 10 
Marcas e patentes 	1.786 ( 285) 1.501 	1.586 	10 
Softwares, computadores 

e periféricos 	1.103 ( 654) 	449 	600 12,5 a 20 
Demais 	 257 .( 140) 	127 	160 	10 

13.565 (3.357) 10.208 10.995 
Em julho de 2000, foi aprovado laudo de avaliaCão-para terrenos, edificações 
e benfeitorias, emitido por peritos independentes, no montante de R$ 1.461, 
sendo a reserva de reavaliação capitalizada na mesma data. Em 
31/12/2004,0 saldo da mais valia registrada nas contas terrenos, edificações 
e benfeitorias é de R$ 1.312 (2003- R$ 1.346). A rubrica marcas e paten-
tes inclui o montante de R$ 945 mil (equivalente a US$ 267 mil) o qual foi 
registrado por instruções da matriz a título de complemento do contrato de 
transferência de tecnologia para produção de tubos com a C-Tech Ltd. (an-
tiga Swedepipe Enaineering Ltd.), datado de 26/01/1999, devidamente re-
gistrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. O contrato 
original foi corretamente registrado e contabilizado, contudo não há contra-
to formal ou aprovação pelo INPI em relação à contabilização do comple- 

Diretoria 1 	Roberto Roselli Tietz - Diretor Presidente  

5 
244.221.596 30.819,184 

A legislação brasileira determina que os invest. estrangeiros devem ser 
registrados no BACEN, a fim de permitir repatriação de capital e remessa de 
dividendos. Em 31/12/2004, o capital estrangeiro equivalente a R$ 15.901, 
está integralmente registrado no BACEN. O montante de R$ 5.275, referente 
ao aporte de capital ocorrido em 27/1 2/2004, estará sendo registrado duran-
te o exercício de 2005. Durante 2003, os acionistas deliberaram aumentos 
de capital no montante de R$ 1.393, mais ágio de R$ 89, por meio da emis-
são de 4.619.177 novas ações subscritas pela Amitech Argentina S.A., 
integralizadas mediante ingresso de novos recursos (R$ 656) e capitalização 
de contas a pagar (R$ 737). Em dezembro de 2004, os acionistas delibera-
ram aumento de capital no montante de R$ 5.275. por meio da emissão de 
213.404.260 novas ações subscritas pela Amitech Argentina S.A., integral iz. 
mediante ingresso de novos recursos (R$ 135). capitalização de contas a 
pagar e emprést. (R$ 4.655) e contas a receber junto a acionista (R$ 485). O 
Estatuto Social assegura aos acionistas direito a dividendos sobre o lucro 
liquido do exercido, ajustados nos termos da legislação societária. calcula-
dos da seguinte forma: 40% do lucro quando esse for inferior a 5% do capital 
social; 50% do lucro quando esse for entre 5% e 10% do capital social e 60% 
do lucro quando esse for superiora 10% do capital social. Acionistas repre-
sentando pelo menos 75% do capital votante poderão alterar os percentuais 
anteriormente mencionados. 10. Cobertura de seguros: A Cia. possui pro-
grama de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos, 
buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e operação. 
A cobertura foi contratada por montantes considerados suficientes pela adm. 
p/ cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os 
riscos envolvidos em suas oper. e a orientação de seus consultores de segu-
ros. Em 31/1 272004, o montante dessa cobertura é de R$ 11.710 (2003 - 
R$ 10.000) p/ edific., demais bens do ativo imobil. e estoques. Os veículos 
estão segurados a valor de mercado. 11. Créditos tributários: Em 31/12/2004, 
a Cia. possui prejuízos fiscais e bases negativas de contrib. social sobre o 
lucro a compensar com lucros tribut. futuros no montante de RS 23.023 e 
R$ 23.220 (2003 - R$ 17.706 e R$ 17.879), respectivamente. O crédito tribut. 
apresentado nas demonstr. financ., no montante de R$ 4.568, foi reconheci-
do sobre os prej. fiscais e bases negativas de contrib. social acumul. até 
31/12/2002. 12. Contingências: Encontra-se em discussão judicial ação mo-
vida por terceiro pleiteando indenização e paralisação das atividades da Cia. 
por utilização não autorizada de tecnologia na fabricação de tubos, cuja pos-
sibilidade de êxito, baseada em opinião dos consultores jurídicos da Cia., é 
considerada possível, não sendo praticável, nesse momento, a mensuração 
dos valores envolvidos. Durante o exercício de 2004 a Cia. obteve vitória 
parcial s/ a ação impetrada pelo terceiro, cujo objeto da ação foi julgado im-
procedente. Até o presente, nenhum reçurso havia sido apresentado sobre 
essa decisão parcial pelo reclamante. Est tonségüência, nenhuma provisão 
p/ fazer face a um eventual desfecho desfaverével sobre.ea questão tem 
sido consignada nas demonstr. financeiras. 1,3. Instrumentosjiminceiros: 
Os instrumentos financeiros estão apreSeptidosm balanço pelos valores de 
custo e respectivas apropriações de receigslatlespesas.os itulars'Se aproxi-
mam dos valores de mercado. A adm. dessas operações é efetusola median-
te definição de estratégia de oper. e estelSà.'tisist. de controla pela adm.. A 
Cia. não mantém instrum. financ., tarripsuce, derivativbs não registrados 
contabilmente. (a) Risco de crédito -Applítinde vendaída Cia. se subor-
dina às normas de crédito fixadas por sua adm., que proctiessrunainimizar os 
eventuais problemas decorrentes da inadiMplência dr: seu t artes. Este 
objetivo é obtido por meio da seleção de clientes de acordo c/ sua capacida-
de de pagamento. Em 31/12/2004, Wia ecfhta ainda c,/ rirc4iSão p/ créditos 
de liquidação duvidosa no montante de FI$ 3313 (2003- R$463)/ fazer face 
ao risco de crédito. (b) Risco de tua ge.câmbio ,Umq, yez que a Cia. 
possui passivo em moeda estrangeift (dólar ristadudinense) seus resultados 
podem ser afetados pela variação cra'dixa da câmbio. (c) les= c/ taxa de 
Juros - Esse risco é oriundo da possibilidade de a Cia. incorrer em perdas por 
conta de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financei-
ras relativas a seus empréstimos e financiamentos captados no mercado. 

10. 
2 
3)  
83) 

8.694 
8.680) 

14 
4.661 
3.040 
1.729 
1 
.33) 

_ 84 
( 	5.557) 	4.647) 

4)  
4.651) 
.184 

Dem. Origens e Aplicações de Rec. 
Prej. por lote de mil ações no fim do exerc. - R$ ( 

Origens dos recursos 	

- Exerc. FIndore31/12 Em R Mil) 

// 	

m 

. '' 5,2.0°4933 3: \ ,.. 	, 
De acionistas: Integralização de capital e ágio/ 	• 	5:275 1:4 
De terceiros: Transfer. do realiz. a I. prazo p170 circulante . 	31 	3 

Aumento do exigível a longo pkazo ..;:,,tà,..,-,  627, , • ,,t.745 
Aplicações de recursos 	 ',-;,,,, 10,52i__523.08-i-,-  

Nas operações sociais: 	 '2̀ c:.,  .482 3.6à9\  
Prejuízo Prejuízo do exercício 	 2 4.651 ' (:m  
Receitas (desp.) que não afetam e sapit2lcirculante: • 

Depreciação e amortização • 	* .,': 	- , L1.003)1,„ 963) 
Variações cambiais e juros de longo prazo, líquidas 	( 63) •- 	18 
Valor residual do ativo permanittátiPalksdo 	• " . ( ',', 4) ( _ 17) 

No ativo imobilizado 	 . • • • 	• . 	• 62 	173 
Transferência do exigível a longo prazo p/ o circulante 	1.518 1,446 

Redução no capital circulante líquido 	e • 	„4 129) (2.044) 
Variações no cap. circulante líquido: Alitki cl,rculante• * " " *J46 (1.248) 

" 'Nsslvo circulante. 11075 . 796 
Redução no capital circulante líquido" " • • 	- „(,,, lã9) (2.044)  

• Quaritidadecle ações 
Acionistas__ _ 	 . 2034 	2003 
Amitech Argentina S.A. 	 • - - 230.978.06e 17.575.656 
Brasilink Establishment 	 : ..' i. . 	6.108,n3....6- 108.373 
Amanco Brasil Participações Comerciais Ltda. 	5.38k.883 5.385.883 
G-Tec Investment Corporation Ltd. 	" - . . 1.749267 1.749.267 ..  
Pessoas físicas 	 5 
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TOTAL DO ATIVO 

PERMANENTE 
Investimentos 
Imobilizado: 
Terrenos 
Edifícios 
Equipamentos 
Veículos 
Móveis e Utensílios 
Instalações 
Total do Custo 
Depreciações Acumuladas 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Títulos de Capitalização 	 10.000 

10.000 

ATIVO 
CIRCULANTE 
Bancos 
Aplicações Financeiras 
Adiantamentos Diversos 
Despesas Antecipadas 
Contas a Receber 

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DOS ANOS DE 2.004 E 2.003 (em RS sem centavos) 

	

2.004 	2.003 PASSIVO 	 2.004 
CIRCULANTE 

	

25.149 	55.144  Contas a Pagar 	 630.444 

	

20.317.697 	15.612.349 Fomecedores 	 2.685.782 869.920 

	

55.475 	51.010 Obrigações Sociais a Recolher 	 9.722 

	

4.840 	10.257 Provisões para Encargos Trabalhistas 	91.756 

	

20.403.161 	16.598.680 	 3.417.704 

983.785 
3.365.350 
1.593.483 

272.588 
324.597 
289.642 

6.829.445 
(2.469.342) 
4.360.103 

24.792.770 

19.506 

983.785 
3.365.350 
1.654.747 

237.410 
323.378 
261.496 

6.826.166 
(2.251.182) 
4.574.984 

21203.170 

10.000 
10.000 

19.506 

TOTAL DO PASSIVO 

CATRIMÔNIO SOCIAL 
Dotação Inicial 
Reservada Correção Monetária 
Superávites Acumulados 

Prof. Dr. Antonio Evaldo Comune 
Diretor Executivo 

6.351 
9.440 

21.359.275 
21.375.066 

24.792.770 	21.203.170 

6.351 
9.440 

18.309.676 
18.325A67 

2.003 

2.770.893 
13.634 

9.846 
83.330 

2.877.703 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004. E 2.003 (em R$ sem centavos) 

	

2.004 	2.003 
Receitas com Vestibular 	 11.890,299 	12.484.027 
Custos com Vestibular 	 (7.486.813) 	(6.476.487) 
SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL 	4.403.486 	6.007.540 
RECEITAS ( DESPESAS) OPERACIONAIS 
Despesas com Pessoal 	 (419.563) 	(349.722) 
Despesas Gerais e Administrativas 	(1.648.433) 	(1.350.906) 
Depreciações 	 (448.760) 	(431.063) 
Convênio-Universidade de São Paulo 	(535.247) 	(691.116) 
Receitas Financeiras Líquidas 	 1.668.493 	1.414.258 

	

(1.383.510) 	(1.408.549) 
SUPERÁVIT ( DÉFICIT) OPERACIONAL 	3.019.976 	4.598.991 
RESULTADO NÃO OPERACIONAL 	 29,623 	36.682 
SUPERÁVIT ( DÉFICIT) DO EXERCICIO 	3.049.599 	4.635.673 

Adriano Wilson das Neves 
Gerente Administrativo e Financeiro 

recnci spio 114/o-9 

Os Balanços Patrimoniais de 2.004 e 2.003 foram auditados por SIG MAC Auditores Independentes CRG ri 25821261/0-3. As demonstrações contabeis 
e os referidos pareceres, encontram-se à disposição dos interessados em nossa sede Rua Alvarenga. 1945 GE P 05509-004 San Paulo -SP 

Profa. Dra. Maria Thereza Fraga Rocco 
Vice - diretora 
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SCHAHIN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. 

C.N.P.J./M.F. sob o 11° 61.226.89010001-49  

Ri1RE° 35 2QI. 061  

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

(A) SALIM TAUFIC SCHAHIN, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, 

portador da Cédula de Identidade R.G. n° 2.411.680 SSPMP e inscrito no 

C.P.F./M.F. sob o n° 008.205.208-53, residente e domiciliado ha Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Arapanés, n° 178, apto. 81; e 

(B) MILTON TAUFIC SCHAHIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 

Cédula de Identidade R.G. n° 3.176.250 SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. sob o 

n° 045.341.748-53, residente e domiciliado na Cidade de Sã c; Paulo, Estado de 

São Paulo, na Rua Feliciano Maia, n° 167; 

Únicos e atuais sócios quotistas da SCHAHIN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, h' 2.009, 

40 andar, inscrita no C.G.C./M.F. sob o n° 61.226.890/0001-49 e no NIRE sob o n° 

35.201.061.723, com seus atos constitutivos e última alteração contratual 

devidamente arquivadas na Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUCESP, sob 

os números 392.460 e 188.613/98-5, em sessões de 31.03.1966 e 20.11.98, 

respectivamente, por unanimidade resolvem de pleno e comum acordo alterar o seu 

contrato social, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 
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1. Alterar a denominação social da sociedade, atualmente designada "SCHAHIN 
ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.", para "SCHAHIN ENGENHARIA LTDA." 

2. Fica, portanto alterada a Cláusula Primeira do Contrato Social, o qual 
consolidado, passa a vigorar com a seguinte nova redação, permanecendo 
inalteradas as demais cláusulas, naquilo que não colidam com o acima exposto: 

"CONTRATO SOCIAL 
DA 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA. 

Cláusula Primeira - Nome e Sede 

A sociedade girará sob a denominação de "SCHAHIN ENGENHARIA LTDA.", e terá 

sede social e domicilio em São Paulo, Capital, na Rua Vergueiro, n°2.009, 4' andar, 

podendo a critério dos sócios gerentes abrir ou fechar filiais, suctirsais, escritórios, 

agências, depósitos, dependências e estabelecimentos em qualquer localidade do pais 

ou do estrangeiro. 

Cláusula Segunda - Objeto Social 

A sociedade terá por objeto: 

a) a e 'oração do ramo de engenharia civil de construções por conta própria e de 

terceiro s; 
:J.-. o 

b) aichnirii tração e fiscalização de construções por conta de terceiros; 
VO, 	 • 

c), o dothérck materiais de construção em geral; 
• q 
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serviços complementares, auxiliares e correlatos às atividades de 

as. 
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d) a compra e a venda de imóveis por conta própria e de terceiros; 

e) a organização de loteamentos de terrenos, para venda, com ou sem construção; 

f) a prestação de serviços e a execução de engenharia elétrica compreendendo a geração, 

transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, Os equipamentos, 

materiais e máquinas elétricas, sistemas de medição e controle elétricos, 

construção e montagem de instalação que utilizam energia elétrica, usinas, 

estações, linhas de transmissões e redes de distribuição, bem corno o comércio de 

materiais relativos a esse ramo de atividade; 

g) a elaboração de projetos, a execução e a operação de gasodutos e oleodutos; 

h) a execução de serviços de prospecção de jazidas, perfuração, completação e 

produção de poços de petróleo, tanto em terra como na plataforma continental; 

i) a prestação de serviços de análises, levantamentos e pesquisas relacionadas com 

a exploração de petróleo e outros hiclrocarbonetos; 

a compra e a venda dos equipamentos e acessórios necessárioS ã execução dos 

serviços de prospecção e perfuração; 

k) o estudo, 	a elaboração de projetos, consultoria, direção, fiscalização, 

administração, execução, montagem e instalações na área de telecomunicações; 

1) a elaboração de projetos, construção, administração, fiscalização, execução e 

montagem de instalação, para redes telefônicas e de telecomunicações; 

m) a comercialização de terminais telefônicos e correlatos bem corno o comércio de 

materiais relativos à área de telecomunicações e telefonia; 

a importação e exportação de equipamentos, peças e acessórios relacionados com 

OS O etos acima descritos; 

a re 	ção de pesquisas e desenvolvimentos de tecnologia correlata às áreas de 

autuaçã da sociedade; e 

n)  

o)  
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4.2. A r,espo s ilidade dos sócios é limitada à importância total do -capital social nos 

• a'. .r10,ártigo °, do Decreto n°3.708-19. 
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2.2. A sociedade poderá participar de outras sociedades como sóçia, quotista ou 

acionista. 

2.3. Os serviços técnicos de engenharia serão de responsabilidade dos sócios Milton 
Taufic Schahin, registrado no CREA - 6" região sob o n° 22.7290; e Salim Taufic 

Schahin, registrado no CREA - 6' Região sob o n° 18.500/D, e eventualmente por 

10 	outros profissionais indicados pelos sócios gerentes. 

Cláusula Terceira - Prazo de Duração 

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

Cláusula Quarta - Capital Social 

\
4.1. O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 25.300.000,00 (vinte 

e cinco milhões e trezentos mil reais) dividido em 27.500.000 (vinte e sete milhões e 

quinhentas mil) quotas no valor R$ 0,92 (noventa e dois centavos) cada uma, 

distribuídas entre os sócios da seguinte forma: 

QUOTISTA N° DE QUOTAS VALOR (R$) , 
Salirn Taufic Schahin 13.750.000 13.650.000,00 , 
-Milton Taufic Schahin 13.750.000 13.650.000,00 

1 
Total 	

A 
27.500.000 25.300.000,00 
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4.3. O sócio que desejar transferir ou ceder parte ou a totalidade , de suas quotas, 

deverá oferecê-las, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, aos outros sócios, 

que terão preferência para adquiri-las em igualdade de condições. 

Parágrafo Único - Fica desde já estabelecido que, em caso do sócio interessado na 

transferência ou cessão de suas quotas não cumprir com o dishosto na presente 

cláusula, a transferência ou cessão eventualmente feita será nula de ¡pleno direito. 

4.4. No caso de qualquer dos sócios desejar retirar-se da sociedade, aern transferência 

ou cessão de suas quotas, deverá comunicar aos demais sócios, com a antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias, a sua intenção de não mais continuar na sociedade 

Parágrafo Único - Os haveres do sócio retirante lhe serão pagos em 30 (trinta) 

prestações mensais e consecutivas, as quais serão acrescidas de atualização 

monetária por meio da aplicação do IGPM - 1ndice Geral de Prêços de Mercado, 

divulgado pela FGV - Faculdade Getúlio Vargas, e de juros de 6% (seis por cento) ao 

ano, vencendo-se a primeira delas 30 (trinta) dias após o levantamento de um 

balanço, o qual será levantado no prazo de 30 (trinta) dias, para verificação da 

situação da sociedade, à época de sua retirada. Se for acusado prejuízo, o mesmo 

será suportado em idênticas condições. 

Cláusula 5a - Gerência 

5.1. A gerên 	a sociedade será exercida pelo sócios SALIM TAVFIC SCHAHIN e 

MILTON "-TA IC HAHIN, os quais poderão agir e assinar isoladamente. Os sócios 

gereftt,,eterao amp os e gerais •oderes tanto ordinários quanto extraordinários • 
• ,0 



• 



• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 20 

• ••• • • 

• • 	• 	• 	• 	• 
• • • • •• • • • • • • 
• • • 	• 	• • • • • 
• • • • 	• 	• 	•• •• 

• • • • 	• • 	• 	• 

• • 	••• ••• • • •• 

podendo praticar todos e quaisquer atos necessários e assinar quaisquer documentos 

e papéis públicos e privados, inclusive os aludidos nos artigo 1.295 do Código Civil. 

5.2. A sociedade através de seus sócios gerentes poderá constituir procuradores com 

poderes específicos e por um prazo máximo de mandato de 1 (hum) ano, salvo as 

procurações "ad judicia" que serão outorgadas por prazo indeterminado. 

5.3. Fica vedado aos sócios gerentes o uso e o emprego da denominação social em 

negócios estranhos à sociedade, bem como a outorga de avais, fianças, endossos, 

abonos de favor em beneficio de terceiros. 

Parágrafo Único - Não se incluem na restrição acima a concessão de avais, fianças, 

endossos, abonos ou a prestação de garantias de quaisquer tipo, inclusive 

hipotecárias, em favor de empresas com as quais seja mantido vínculo societário, 

direto ou indireto, tais como, sociedades associadas, afiliadas, coligfidas, controladas 

e controladoras, ou a concessão de fianças em favor de Cooperativas', Habitacionais ou 

em contratos imobiliários dentro do Sistema Financeiro de Habitação, desde que 

relacionados a contratos de execução de obras firmados com a sociedade. 

5.4. O sócio gerente que infringir o disposto na cláusula acima, ficará 

individualmente responsável pelos compromissos contraídos, seja diretamente 

perante terceiros com também em relação à sociedade. 

5.5. Os sócios gerentes da sociedade terão direito a um "pro - labore" mensal 

estabelecido de comum acordo pelos sócios quotistas, o qual, até o limite legal fixado 

pela legislação sc , será considerado como despesa da sociedade. 
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Parágrafo Único - Os sócios gerentes poderão ter participação, nos lucros da 

sociedade, em porcentagem a ser fixada anualmente em reunião dos sócios quotistas. 

Cláusula Sexta - Exercício Social 

6.1. O exercício social será anual, iniciando-se em 01 de janeiro de cada ano e 

encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. 

6.2. No dia 31 de dezembro de cada ano, a sociedade levantará um Balanço e 

Demonstrativo dos Lucros e Perdas. 

Parágrafo Único - A sociedade poderá levantar Balanços Intermediários em qualquer 

época do exercício. 

6.3. No caso de ser apurado lucro em qualquer Balanço levantado pela sociedade, os 

mesmos poderão ser distribuídos, capitalizados ou levados à reserva, de acordo com a 

deliberação dos sócios quotistas. 

6.4. Deliberando os sócios quotistas pela distribuição de parcela dos lucros, essa 

distribuição não necessitará ser efetuada na proporção das quotas sociais possuídas 

por cada sócio, podendo ocorrer uma distribuição desproporcional, desde que 

aprovada por unanimidade de votos do capital social. 

Cláusula Sétima - Deliberações Sociais 
7.1. Cada quotista do capital social dará direito a um voto nas deliberações sociais, as 

quais deverão nep 	axnente ser transcritas no Livro de Atas de Reunião dos Sócios 

Quotistas. 	• 

• A 	ve'T. 	' 14 	l'oc" A 
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7.2. Todas as deliberações serão sempre tomadas por a maioria absoluta de votos do 

capital social, com exceção de matéria prevista na cláusula 6.4. 

Cláusula Oitava - Dissolução e Liquidação 

8.1. A Sociedade não se dissolverá em caso de morte, insolvência civil, falência ou 

liquidação de qualquer dos sócios. 

8.2. Ocorrendo a morte de qualquer sócio, os seus herdeiros, senão admitidos na 

sociedade, de acordo com a proporção que lhes couber na partilha das quotas sociais 

dos sócio prémorto. 

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo a hipótese prevista nesta cláusula, o direito de voto 

das quotas sociais pertencentes aos herdeiros do sócio prémonto será exercido 

globalmente por um só dos herdeiros, o qual representará os demais junto à 

sociedade. 

Parágrafo Segundo - Dessa forma, havendo divisão das quotas sociais pertencentes a 

qualquer sócio prémorto entre seus herdeiros, para a sociedade essas quotas sociais 

serão consideradas como pertencentes a um condomínio, o qual será representado 

00 I 	por um só herdeiro. 

Parágrafo Terceiro - Em caso dos herdeiros ou sucessores dos sócios não desejarem 
fazer parte da socidade, proceder-se-á conforme o que preceitua a cláusula 4.4. e 

seu parágrafo ún.  o dó presente contrato. 
8.3. Em qualquer hipótese que não a de falecimento de sócio, como por exemplo, nos 

casos de separa49u ,,divórcio, admissão na sociedade daquele que não figura no 

o,9  
4 4,  

402? , 
cf4> 0:a 





Os sócios d c am que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei 

que os impe am de exercer atividade mercantil. 
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quadro social ficará condicionada à concordância expressa da unanimidade dos 

sócios remanescentes. 

Parágrafo Único - Não havendo expressa concordância dos demais sócios, proceder-

se-á conforme o que preceitua a cláusula 4.4. e seu parágrafo único do contrato 

social. 

8.4. A sociedade entrará em liquidação pela decisão dos sócios e nos casos previstos 

em lei. 

8.5. Em caso de liquidação da sociedade, o liquidante será um dos sócios gerentes. 

Cláusula Nona - Casos Omissos 

Os casos omissos eventualmente existentes neste Contrato serão resolvidos de acordo 

com a legislação em vigor. 

Cláusula Décima - Foro 

Fica eleito o Foro Central (João Mendes Júnior) de São Paulo, Capital, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente, sobre qualquer outro, por mais 

privilegiado que o seja, mesmo em caso de mudança de domicílio dos contratantes." 
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E, por estarem assim, justas e contratadas as partes assinam o presente 
instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de 2 (duas) 

testemunhas abaixo assinadas. 

São Paulo, 1° de dezembro de 1.999 

ECCIIIN)  

m11. 	1:(( gN TAuFic sciumN 

Nome „:Jose ano Jannarelli 

R.G.: 5,828.962-SSP/SP 

C. P.F. / M. F. : 037.714.408-82 

R.G.: 3.942.807-SSP/SP 

C.P.F./M.F.: 194.752.418-68 
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SCHAHIN CUMENGENHARIA, E. COMÉRCIO UMA, 

G.G.C./M.F. sob o n° 61.226.1390/0001-49 

NIRE n° 35.201.061.723  

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

(A) SALIM TAUFIC SCHAHIN, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro 
civil, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 2.411.680 SSP/SP e 
inscrito no C.P.F./M.F. sob o n° 008.205.208-53, reside9te e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua General Mena 

Barreto, n° 76; e 

(B) MILTON TAUFIC SCHAHIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador 
da Cédula de Identidade R.G. n° 3.176.250 SSP/$P e inscrito no 
C.P.F./M.F. sob o n° 045.341.748-53, residente e domieiliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Feliciano Ma0, n° 167; 

Únicos e atuais sócios quotistas da SCHAHIN CURY ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA., com sede na Cidade de São Paulo; Estado de São 

Paulo, na Rua Vergueiro, n° 2.009, 40  andar, inscrita no C.G.C./M.F. sob o n° 

61.226.890/0001-49 e no NIRE sob o n° 35.201.061.723, com seus atos 

constitutivos e última 
Comerei 

ração contratual devidamente arquivadas na Junta 

ao Pa 	SP, sob os números 392.460 e 

'1 
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3. Ficam, portanto alteradas as Cláusulas Primeira e Quarta do Contrato 
Social, que consolidado, passa a vigorar com a seguinte nova redação, 
permanecendo inalteradas as demais cláusulas, naquilo que não colidam 

com o acima expost 
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179.165/97-5 em sessões de 31.03.1966 e 05.11.1997, por unanimidade 

resolvem de pleno e comum acordo alterar o seu contrato social, de acordo 

com as seguintes cláusulas e condições: 

1. Alterar a denominação social da sociedade, atualmente designada 
"SCHAHIN CURY ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.", para 
"SCHAHIN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.", bem como os termos 

constantes do item 4.3., tendo em vista as deliberações constantes da 
alteração contratual datada de 20.10.97, a qual se encontra devidamente 
arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, JU,CESP, sob o n° 

179.165/97-5, em sessão de 05.11.97. 

2. Alterar o índice oficial adotado no parágrafo único do item 4.4., da Cláusula 
Quarta do Contrato Social, face às alterações introduzidas pela Lei n° 

7.730, de 31 de janeiro de 1.989, a qual extinguiu as OTN's, passando a 

partir da presente data, a atualização monetária a ser utilizada em 

conformidade com o IGPM- índice Geral de Preços de Mercado, divulgado 

pela F.G.V. — Fundação Getúlio Vargas. 
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"CONTRATO SOCIAL 

DA 

SCHAHIN. ENGENHARIA E. COMÉRCIO LTD:!‘, 

Cláusula Primeira - Nome e Sede 

A sociedade girará sob a denominação de "SCHAHIN ENGENHARIA E 

• COMÉRCIO LTDA.", e terá sede social e domicilio em São Paulo, Capital, na 

Rua Vergueiro, n° 2.009, 4° andar, podendo a critério dos sócios gerentes abrir 

ou fechar filiais, sucursais, escritórios, agências, depósitos, dependências e 

estabelecimentos em qualquer localidade do pais ou do estrangeiro. 

Cláusula Segunda - Objeto Social 

A sociedade terá por objeto: 

J,d) 

a) a exploração do ramo de engenharia civil de construçõeslpor conta própria 

e de terceiros; 

b) a administração e fiscalização de construções por conta de terceiros; 

c) o comércio de materiais de construção em geral; 

d) a compra e a venda de imóveis por conta própria e de terceiros; 

e) a organizaçã de loteamentos de terrenos, para venda, com ou sem 

construção; 

f) a prestação de 	e a execução de engenharia elétrica Compreendendo a 

traás,ão 	ribuição 

P 

utilização de energia elétrica, dos 	E  
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equipamentos, materiais e máquinas elétricas, sistemas, de medição e 

controle elétricos, construção e montagem de instalação que utilizam 
energia elétrica,- usinas, estações, linhas de transmissões e redes de 
distribuição, bem corno o comércio de materiais.relativos á esse ramo de 

atividade; 
g) a elaboração de projetos, a execução e a operação de gasodutos e 

oleodutos; 

• h) a execução 	de serviços de prospecção de jazidas, perfuração, 

completação e produção de poços de petróleo, tanto em terra como na 

plataforma continental; 

i) a prestação de serviços de análises, levantamentos e pesquisas 

relacionadas com a exploração de petróleo e outros hidrocarbonetos; 

j) a compra e a venda dos equipamentos e acessórios necessários à 

execução dos serviços de prospecção e perfuração; 

k) o estudo, a elaboração de projetos, consultoria, direção, fiscalização, 
administração, execução, montagem e instalações na área de 

telecomunicações; 
I) a elaboração de projetos, construção, administração, fiscalização, 

execução e montagem de instalação, para redes telefônicas e de 

telecomunicações; 

m) a comercialização de terminais telefônicos e correlatos bem como o 

comércio de 	teriais relativos à área de telecomunicações e telefonia; 

n) a importação 	 exportação de equipamentos, peças e acessórios 

relacionados corn os sbjetos acima descritos; 

28 
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17.600.000,00 (dezessete milhões e seiscentos mil reais) dividido em 
27.500.000 (vint e sete milhões e quinhentas mil) quotas no valor R$ 0,64 

(sessenta e qu 	centavos) cada uma, distribuídas entre os sócios da 

se u 	forma:, 

5 
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o) a realização de pesquisas e desenvolvimentos de tecnologia correlata às 

áreas de autuação da sociedade; e 

p) a prestação de serviços complementares, auxiliares e correlatos às 

atividades acima descritas. 

2.2. A sociedade poderá participar de outras sociedades corno sócia, quotista 

ou acionista. 

2.3. Os serviços técnicos de engenharia serão de responsabilidade dos sócios 
Milton Taufic Schahin, registrado no CREA - 6° região sob o n° 22.729/D; e 
Salim Taufic Schahin, registrado no CREA - 6° Região sob o n° 18.500/D, e 

eventualmente por outros profissionais indicados pelos sócios gerentes. 

• I 

Cláusula Terceira - Prazo de Duração 

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

Cláusula Quarta - Capital Social 

4.1. O capital social totalmente subscrito e integralizado é de R$ 
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QUOTISTA N° 	DE 4f.ALOR (RS) 
QUOTAS 

Salim Taufic Schatfin 13.750.000 0.800.000,00 

Milton Taufic Schahin 13.750:000 8.800.000,00 

Total 27.500.000 17.600.000,00 

G 	
4.2. A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital 

social nos termos do artigo 2°, do Decreto n° 3.708-19. 

4.3. O sócio que desejar transferir ou ceder parte ou a totalidade de suas 
quotas, deverá oferecê-las, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, 

aos outros sócios, que terão preferência para adquiri-las em igualdade de 

condições. 

Parágrafo Único - Fica desde já estabelecido que, em caso do sócio 
interessado na transferência ou cessão de suas quotas não cumprir com o 
disposto na presente cláusula, a transferência ou cessão eventualmente feita • 	será nula de pleno direito. 

4.4. No caso de qualquer dos sócios desejar retirar-se da sociedade, sem 

transferência ou cessão de suas quotas, deverá comunicar aos demais sócios, 
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Parágrafo Único — Os haveres do sócio retirante lhe serão pagos em 30 
(trinta) prestações mensais e consecutivas, as quais serão acrescidas de 
atualização monetária por meio da aplicação do IGPM — índice Geral de 
Preços de Mercado, divulgado pela FGV — Faculdade Getúlio Vargas, e de 

juros de 6% (seis por cento) ao ano, vencendo-se a primeira delas 30 (trinta) 
dias após o levantamento de um balanço, o qual será levantado no prazo de 

30 (trinta) dias, para verificação da situação da sociedade, à época de sua 

• retirada. Se for acusado prejuízo, o mesmo será suportado em idênticas 

condições. 
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Cláusula 5' - Gerência 

5.1. A gerência da sociedade será exercida pelo sócios SALIM TAUFIC 
SCHAHIN e MILTON TAUFIC SCHAHIN, os quais poderão agir e assinar 

isoladamente. Os sócios gerentes terão amplos e gerais poderes tanto 
ordinários quanto extraordinários podendo praticar todos e quaisquer atos 

necessários e assinar quaisquer documentos e papéis públicos e privados, 
inclusive os aludidos nos artigo 1.295 do Código Civil. 

5.2. A sociedade através de seus sócios gerentes poderá constituir 

procuradores com poderes específicos e por um prazo máximo de mandato 

de 1 (hum) ano, salv s procurações "ad judicia" que serão outorgadas por 

prazo indeterminado. 
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5.3. Fica vedado aos sócios gerentes o uso e o emprego da denominação 

social em negócios estranhos à sociedade, bem como a ¡outorga de avais, 

fianças, endossos, abonos de favor em beneficio de terceiros. 

Parágrafo Único - Não se incluem na restrição acima a concessão de avais, 
fianças, endossos, abonos ou a prestação de garantias de quaisquer tipo, 
inclusive hipotecárias, em favor de empresas com as quais seja mantido 
vínculo societário, direto ou indireto, tais como, sociedades associadas, 

afiliadas, coligadas, controladas e controladoras, ou a concessão de fianças 
em favor de Cooperativas Habitacionais ou em contratos imõbiliários dentro do 

Sistema Financeiro de Habitação, desde que relacionados a contratos de 

execução de obras firmados com a sociedade. 

5.4. O sócio gerente que infringir o disposto na cláusula acima, ficará 

individualmente responsável pelos compromissos contraídos, seja diretamente 

perante terceiros com também em relação à sociedade. 

5.5. Os sócios gerentes da sociedade terão direito a um "pio - labore" mensal 

011 	estabelecido de comum acordo pelos sócios quotistas, o qual, até o limite legal 
fixado pela legislação fiscal, será considerado como despesa da sociedade. 

Parágrafo Ui  co - Os sócios gerentes poderão ter participação nos lucros da 

sociedade, ám orcentageM a ser fixada anualmente em reunião dos sócios 
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Cláusula Sexta - Exercício Social 

6.1. O exercício social será anual, iniciando-se em 01 de janeiro de cada ano e 
encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano. 

6.2. No dia 31 de dezembro de cada ano, a sociedade levantará um Balanço e 
Demonstrativo dos Lucros e Perdas. 

Parágrafo Único - A sociedade poderá levantar Balanços Intermediários em 
qualquer época do exercício. 

6.3. No caso de ser apurado lucro em qualquer Balanço levantado pela 

sociedade, os mesmos poderão ser distribuídos, capitalizados ou levados à 

reserva, de acordo com a deliberação dos sócios quotistas. 

6.4. Deliberando os sócios quotistas pela distribuição de parcela dos lucros, 
essa distribuição não necessitará ser efetuada na proporção das quotas 

sociais possuídas por cada sócio, podendo ocorrer uma distribuição 

desproporcional, desde que aprovada por unanimidade de votos do capital 
social. 

 

Cláusula Sétima - D berações Sociais 
7.1. Cada quotista tio  c pitai social dará direito a um voto nas deliberações 
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7.2. Todas as deliberações serão sempre tomadas por a maioria absoluta de 

votos do capital social, com exceção de matéria prevista na cláusula 6.4. 

Cláusula Oitava - Dissolução e Liquidação 

8.1. A Sociedade não se dissolverá em caso de morte, insolvência civil, 

falência ou liquidação de qualquer dos sócios. 

. 8.2. Ocorrendo a morte de qualquer sócio, os seus herdeiros,, serão admitidos 

na sociedade, de acordo com a proporção que lhes couber na partilha das 

quotas sociais dos sócio prémorto. 

Parágrafo Primeiro - Ocorrendo a hipótese prevista nesta cláusula, o direito de 

voto das quotas sociais pertencentes aos herdeiros do sócio prémorto será 
exercido globalmente por um só dos herdeiros, o qual representará os demais 

junto à sociedade. 

Parágrafo Segundo - Dessa forma, havendo divisão das quotas sociais 

pertencentes a qualquer sócio prémorto entre seus herdeiros, para a 
sociedade essas quotas sociais serão consideradas como pertencentes a um 

condomínio, o qual será representado por um só herdeiro. 

Parágrafo Terceiro - 	caso dos herdeiros ou sucessores dos sócios não 

desejar 	 sociedade, proceder-se-á conforme o que preceitua 

nico do 	sente contrato. 
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8.3. Em qualquer hipótese que não a de falecimento de sócio, como por 

exemplo, nos casos de separação ou divórcio, admissão na sociedade 

daquele que não figura no quadro social ficará condicionada à concordância 

expressa da unanimidade dos sócios remanescentes. 

Parágrafo Único — Não havendo expressa concordância dos demais sócios, 
proceder-se-á conforme o que preceitua a cláusula 4.4. e seu parágrafo único 

do contrato social. 

8.4. A sociedade entrará em liquidação pela decisão dos sócios e nos casos 

previstos em lei. 

8.5. Em caso de liquidação da sociedade, o liquidante será um dos sócios 

gerentes. 
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Cláusula Nona - Casos Omissos 

• Os casos omissos eventualmente existentes neste Contrato;  serão resolvidos 

de acordo com a legislação em vigor. 

Cláusula Décima - Foro 

Fica eleito o For.Central (João Mendes Júnior) de São Paulo, Capital, para 
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outro, por mais privilegiado que o seja, mesmo em caso de mudança de 

domicilio dos contratantes? 

Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos 

em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil. 

E, por estarem assim, justas e contratadas as partes assinam o presente 

instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de 2 (duas) 

testemunhas abaixo assinadas. 

MILTON TAUFIC SCHAHIN 
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Nome: 	1 Otsuki 

R.G.: 3.942.807-SSP/SP 

C.P.F./M.F.: 194.752.418-68 
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alerv: 	 38 
Cadu sócio ter direit2 n una retirede mensal fixa e 

titulo de pró-laboro, na proporçto determinada pele Lei, devendo 
taie valorou Derem debitmlos e contu de 1:espesas Cerato. 
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Oo o6olos riS.o j)oaogo ceder ou transferir, parto ou e 
totalidade de Puas. quotas r. pessotxs estrunline,..eem ralteo oferece 
len nó outro sécio, qu2 e= igualdade de condiçoes tém direito a" 
preferencia na aqufsiçao. 

non 
No caso de qualquer dos sócio desejar retirar-se Cu So 

ciedade, dever& comunicar no outro por es2rito, Rom antecenncir 
minima de 60(peesenta) dias, n eua intençao de nno mais continu-
ar na Sociedade. 

Co bnveres do sócio retirante lhe ou'rio acoo du eeguin 
te forma: 20(vinte por cento) em dinheiro, 20(trinte) dias npód— 
o levantunento de un Balanço, para verificnço 	situnuo dr fir 
nu na época de pun retirat-e c, o restInte em 18(dezoito) meses, -- 
en Letrae de Car2..bio, de igual valor, com vencimento nensnis 	e 
consecutivos, vencendo-se r primeira 60(oessentn dias após o le-
vuntanento do Balanc, mencionado nepte cl&unulL. 

DrnMA 
Em capo de falecimento do um dos sócios, aSociedade 

reputa-se dissolvida, nao extinguindo, nó entanto o negócio, que 
poder& continum- rediante novo contrato, desde que haja nebrdo 
entre o remanescente e herdeiro/s. Fali capo oontr5rio, os.bnveres 
do abolo falecido, regulermenteepurados em Lalango, servo pagos 
de conforiidade ccea a c15..usula enterior. 

ITUFTA-WRI!!EIRL  
Os canos OnlieBOO rate contrato, per7o regidos pelas 

disp içoee dee 1cie envisca'. 
E, assim, Justo e contratados, ensinam o presente ine-

n • em-4(quatro) vise de igunl teor, conjuntamente com duas 
-Is abaixo. 
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JUDORI ADMINISTR- PARTICIPAÇÕES S.A.•••••¡ 

•••••• 
511[115711.11.1.11 ,o.lr.1-.,U: 05115511 121.  

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 
(/)DE SÃO ricao 

Demonstração do Resultado do Exercido (EtrP146) • :letivas 

• •• •• •• •• • 8. t35-62.1e • • •"-ife 

• • • • • (513.2W r•••  :59.476) 
• • 	•  120 348) 	14243131 

(78.57Q) e  (83.789) 

O 1.5102 
Ruminado de Investimentos 
Despesas Operacionais 
Despesas Adminislrativas 
Despesas Tributarias 100 

Senhores Acionistas. Em cumprimento as disposições legais e estatutánas, subo 
ao exercício brido em 31 de Dezembro de 2003. A Direlona permanece ao inale 

Balanço Patrimonial em 31 dr 
2000  __2.992 Pe. 

Ciri 
Oto 
Oh, 
Fim 

1.864 
Resultado Financeiro Liquido 	•••• 	• 	• 	e 
R5.1.515 Financeiras 	 es ....• 190.3290 	'141.828 
Despesas Financeiras 	 19 alei • 	• e 13911 

• • • • 181.069* e  , • 141.438 
Resultado não °particiona 	•  
Lucro Liquido Antes CSSL e IRPJ 	 8.959.885 	6.737.916 
Contribuição Social 	 (9.263) 	(7.501) 
Provisão para Itnposto de Renda 	 (15.438) 	(12.502) 
Lucro Liquidada Exercido 	 ffl.§.10 	6JIZ.91.1 

Demonstração da. Origens e Aplicações de Recurso. (Em RS)  

327.870/014-7 

11111111111 IEININ1111  

tante,  

c/MA-Reviu 
s Frnenceeas 

e. e Coninh. a 	operar 1.964 

124 
1.318 

867.611 
154 870 

1.023.923 

370 
991 

n33.1175 
177 901 

1.113.136 
404 404 

404 404 

N 	39.126.058 71.429 

40.804.211 
10.474.695 

(11 131 2e2) 
40.147.613 

_40.14.2.2110 

Eslava! a Longo Prezo 
Contas a Pagar 

Património Liquido 
Capital Social 	 40.804.211 
Reservas de Agio a Capitalizar 	 O 
Lucro/(Prejuizo) Acumulado 	 8.278 586 

49.082.797 
48.4.134.565 

60.130.469 51.273.507 
(12.201.840) (12.201.840) 

69.976 	69.976 
115 5851 

Mutações do Património Liquido em 31 de Dezembro de 2003 (Em R5) 

Aumente 
Iiiiiêsstimei 
[lesava, sobre Investimentos 

tatuado 
preciaçâo 

Tola le4tieki.,j  084 565 . A0.1.0.913) Total do Peardes' 
Demonstra ao d 

Lucro/(Prejulzo) 
Acumulade 
(11.131.292) 

G69.199_312ãal 
Reservas de Agio 

a Capitalizar 
10.474.695 40.804.211 

Total 
40.147.613 

0 
O (10.474.695) 

8.935.184 
Dos acionislas 

Aumento de Capital 
Agiu na subscrição doações 

$,8100i1111-iffaut2r2oo2 
Subscrição de Capilar 
Canpergração de prejuizos com reserves de agiu 
Lucro Liquido de Exercido 

10.474,695 
8.935.184 

Hal Circulante Liquido (Em R.S). 
_MD _202 

De Terceiros 
Baixa de bem do imobilizado 
Venda de investimentos 

Total das Origens 
Aplicações de Recursos 
No ativo permanente 

Imobilizado 
Total das Aplicações 
Aumento (redução) no cap 

ri 

4014/2. 
.igotes.Ex licatIvas 	strações Contábeis de 31/12/03  

A-s-de Maris Ir 	 elaboradas e apresentadas de acordo 
corri os dispeetevoe,arire 	erradas Anónimas por Ações (10 6.404/ ATIVO CIRCULANTE 
76). Os invest 	coou atlas foram avaliados pelo método de equi- inicio do Exercido 
valência pelem 	romanceá-se como base o balanço das empresas em Final do Exercido 
31/12/03.0 inlObiliz 	%(( dernOnSlradO ao valor do custo deduzido da 
depreciação acumulada. As depreciações não calculadas pelo ~todo line- PASSIVO CIRCULANTE 
ar, de acordo com a vida útil dos bens. Foram absorvidos com reservas de Inicio do Exercido 
glo 	°juizos acumulados no montante de R5 10.474694.58. 0 Cap. Soei. Final do Exercicio 
em 	1/12/03 é mie RS 40.804.210.77. totalmente subscrito, inlegralizado e 

em 22.017.393 ações afanarias e 12.262.311 ações preferenciais. Aumento (redução) soca 
A DIRETORIA • DUI-C11410 CARLOS A.GUERRA - CONTADOR  - 

1.023.923 

11.16644  

(5991 
urdo 	09 013 

• 

95r. 
' 

' 

913.543 
1923.92,3 

110 380 

652 
1 964 
1 312 

109.068 

___249.1 _MD 
Origens dos Recuraos 
Das Operações 

Lucro liquido (prejurzo) do exercido 
Equivarrincia patrimonial 
Depreciação 
Dividendos recebidos 

	

8.935.184 	6.717.913 
.856.962) (6.626.678) 

	

11.591 	3.936 
59.822 

	

.813 	154.995 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2.004 

Data, Hora e Local:16 de junho de 2.004. As 10:00 horas, na sede social, 
na Avenida Presidente Juscelino iCubitschek. 1.830, Torre IV- 4a. andar, 
em São Paulo, Estado de São Paulo; Convocação: Dispensada a 
publicação de Editais nos lermos do artigo 124, {maioral° 4... da Lei n.. 
6.404/76; Quorum: Presença dos acionistas. representando a totalidade 
do Capital Social, Cardume Livro de Presença; Mesa Dirigente: 
Presidente: Sr. Olacyr Francisco de Moraes; Secretário: Sr. Jorge Alberto 
Aun, representando a acionista Transmrx Engenharia Indústria e 
Comércio S/A; Ordem do Dia: Leitura dispensada por unanimidade. 
Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos votos hábeis, as 
seguintes deliberações: 1) - Reeleger os atuais membros da Diretoria, 
para novo mandato de 02 (dois) anos. com  Inicio em 22 de junho de 
2004 e término em 21 de junho de 2006, a saber: para Diretor Presidente, 
Financeiro e Comercial o Sr. SILVIO FERRARDES LOPES, brasileiro, 
asado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n°. 

980.793-SSP/SP, CPF no. 017.202.368.87 e CREA na. 6.724/D - 6°. 
eglão e para Diretor Técnico e Administrativo o Sr. JORGE ALBERTO 

MIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 
danada. RG n°. 3.804.073-6-SSP/SP, CPF n°.374.154.176-87 e CREA 

31.605/D. 6° região, residentes e domiciliados na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, ambos com escritório na Av. Presidente 
Juscelino Kubitschek, 1830 Torre IV' 4.. Andar - Bairro Itaim Bibi • São 
Paulo - SP. Os diretores eleitos nesta Assembléia. serão empossados 
mediante a assinatura do termo de posse no livro de Atada Reunião da 
Diretoria. 2) - Aprovar a nova redação dos artigos 1°. e 4°. do Estatuto 
Social; 3)' Aprovara consolidação do Estalido Social, dá forma a refletir 
as alterações aprovadas, o qual passa a vigorar com a nova redação 
cunslante do documento anexo, conforme minuta encaminhada 
anteriormente aceda um dos acionistas, que fica fazendo parte integrante 
da presente ala; 4) • Autorizar a Diretoria da sociedade a tomar as 
elididas necessárias â realização das deliberações acima. Quorum das 

Deliberações: Todas as deliberações rolam aprovadas, por unanimidade, 
sem reservas ou restrições. Nada mais havendo a tratar, lotam 
encerrados os trabalhosa lavrada e presente ala na torma sumeria, que 
após lida for por lodos assinada. São Paulo, 1605 junho de 2.004. (aa) 
Dreier Francisco de Morais .Presidente: Jorge Alberto Aun Secretário. 
Acionistas: Olacyr Francisco de Moraes e Trans.. Engenharia Indústria 
e Comercio S/A. Esta copia conterei corno original lavrado no 115110 próprio 
O. 2 registrado na Junta Comercial do Estado de Sós Paulo sob o na. 
43525, de 30.07.96. OLACYR FRANCISCO DE MORAES- Presidente 
da Mesa - JORGE ALBERTO AUN • Secretário. Visto: José Roberto 
Bort. - OAB/SP ri..26.688. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA 
CIDADANIA' JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 308.265/04-0 em 21.06.04. 
a) PEDRO IVO BIANCARDI BARBOZA - SECRETÁRIO GERAL. 
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO • CNPJ/MF PP. 
61.156.568/0001-90 - ESTATUTO SOCIAL - CAPITULO I - 
DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO, DURAÇÃO E OBJETO - ARTIGO 1°. 
• A CONSTRAN S/A -CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO é uma sociedade 
anónima que, com a denominação anterior de CONSTRAN 
ENGENHARIA S/A., foi constituída em 04 de junho de 1971, mediante 
a transtormaçáo em sociedade por ações, da sociedade por quotas de 
responsabilidade lirnitada CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES 
CONSTRAN LTDA., organizada em 14 de setembro de 1957.A sociedade 
reger.se-a parente estatuto e pela legislação pertinente. - ARTIGO 2°.. 
A sociedade tem por sede e foro a cidade e a comarca da Capital do 
Estado de São Paulo, com endereço ria Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 
1830 - Torre IV, 4°. andar, bairro Iram Bibi, CEP 04543.000, podendo 
instalar, manter e suprimir filiais, sucursais, agencias, escritórios apreças 
de serviços em qualquer localidade do Pais ou no Exterior, cordeiome 
exigirem os interesses sociais, a juizo e por deliberação da Diretoria. • 
ARTIGO 3.. - O prazo de duração da sociedade é por tempo 
indeterminado. • ARTIGO 4°.- A empresa tem por objetivo: a) A execução, 
no Brasil ouso Exterior, de Obras públicas ou particulares, administração, 
supervise°, estudos, projetos, planejamento, consultoria, serviços 
técnicos pertinentes nos diversos setores da Engenharia Civil tala como: 
edil icios residenciais, comerciais, industriais, conjuntos residenciais, 
urbanização de lavelas, terraplanagem, drenagem, pavimentação, e obras 
complementares de sistemas vigidos, urbanos ou rurais; construção de 
estradas de rodagem compreendendo-se, também sua administração, 
tanto por conta própria, como terceiros permissionerios, assim como, 
participando de privatizações ern geral e em todas as suas modalidade 
técnicas e económicas permitidas em lei; ferrovias; 'entrevias e 
aeroportos, incluindo terminais, estações, pátios. edificações de apoio 
e sistemas de sinalização e controle operacionais; obras de arte em 
geral. pontes e viadutos; túneis; polos petrequImices e refinarias; usinas 
siderúrgicas, hidrelétricas, termoeletricas, nucleares e barragens; 
construção, ampliação ou recuperação de obres portuárias e vias 
navegáveis, inclusrve obras de proteção e tipo "oll-shore", obras de 
dragagem, desassoreamento inclusive serviços subaquáticos, para 
manulençâo, retificação e canalização de rios e canais; captação, 
tratamento, reservação e distribuição de agua; interceptação. condução 
e tratamento de esgotos sanitários e industriais; oleodutos, gasodulos e 
demais duros especiais, marítimos ou terrestres; b) Implantação de 
sistemas de telecomunicações e telelonia; linhas de transmissão de 
energia e subestações; C) Montagem de equipamentos, estruturas e 
sistemas eletromecânicos de controle de operação; d) Prestação de 
Serviços relativos a todos os setores de limpeza pública, que abrangem 
execução e exploração em todas as suas variações, incluindo coleta, 
yankee, transbordo e destinação e./ dos residuos sólidos, domiciliares, 
industriais e hospitalares, tanto em aterro sanitários, incineradores ou 
usinas de compostagem. ou outro qualquer sistema que vise equacionar 
o probierna de Ido, incluindo-se qualquer outro serviço que possa ser 
caracterizado corno limpeza ou que sejam considerados similares, 

podendo operar e administrar qualquer das modalidades existentes ou 
que venham ser implantadas sendo sob o regime de contratação ou de 
privallzaçâo de tais serviços ou obras, remoção, transporte e 
beneficiamento de lixo; e) Exploração e aproveitamento de jazidas nO 
território nacional, de acordo com as disposições do Caligo de Mineração 
e respectivo regulamento; I) Preslação de serviços de transportes 
rodoviários e torrovialos por conta própria ou de terceiros; g) Prestação 
de serviços de transportes hidrovierios vinculados à execução de obras 
públicas ou particulares; h) Exploração de serviços públicos relacionados 
com os itens anteriores, ainda que desvinculados de sua construção, 
mediante regime de concessáo, permissão ou outro qualquer: II Elaboração 
de projetos de engenharia civil, malcriação e de arquitetura; »Construção, 
reparos, manutenção e operação de equipamentos navais; Usinagem 
de concreto aderire°, labricaçâo de artefatos de concreto e produtos aliso, 
para consumo próprio e vendas a terceiros; I) Exploração de pedreiras, 
britagem, retintagem e beneficiamento para consumo próprio e venda a 
terceiros; 111) Compra e vende de materiais de construção em geral: n) 
Importação e exportação de materiais, máquinas e equipamentos para 
uso próprio, pertinentes aos serviços que vier a executar e à mineração 
eni geral, o) Locação de Equipamentos e Veículos, e a Incorporação, 
comercialização e adminrstração de imóveis próprios. • PARÁGRAFO 
ÚNICO - A sociedade, a critério da Diretoria, poderá participar de 
empreendimentos de empresas industriais e comerciais de qualquer 
natureza, consorciar-se com outras empresas, assim como realizar 
investimentos de capilar de qualquer natureza. - CAPITULO II - CAPITAL 
SOCIAL E AÇÕES-ARTIGO 5°. - O capital social é de FIO 560.214.500,00 
(quinhentos e sessenta milhões, duzentos e catorze mil e quinhentos reais), 
dividido ern 560.214.500 (quinhentos e sessenta milhões, duzentas e 
catorze mil e quinhoa.) ações ordinárias e nominativas. sem valor 
nominal. PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cada ação ordinária dá direito a um 
voto. Assembléia Geral. adntitido o voto múltiplo nos casos e pela forma 
previstos em lei. PARÁGRAFO SEGUNDO • As ações não indivisrvers 
perante a sociedade. PARÁGRAFO TERCEIRO - As ações poderão ser 
representadas por certificados ou titulou múltiplos, assinados por dois 
diretores. - CAPITULO III - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - ARTIGO 
6°. - A sociedade será administrada par uma Diretoria composta de ale 4 
(quatro) membros, acionistas ou não, domiciliados e residentes no Pais, 
eleitos pela Assembléia Geral. nas 'unções de: Diretor Presidenle, Diretor 
T ecnico e Administrativo, Diretor F inanceiro e Comercial, sem 
denominação especial. PAR ÁGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral 
decidirá quanto ti conveniencla e oportunidade da eleição do diretor sem 
denominação especial. - ARTIGO 7°.' O mandato dos diretores é de dois 
anos, recortada a reeleição. A Assembléia Geral poderá, entretanto, destituir 
qualquer integrante da Diretoria. elegendo substituto pelo prazo restante 
do mandato. PARÁGRAFO PRIMEIRO' Far-se-tre investidura por termo 
lavrado no livro de Atas de Reuniões da Diretoria. PAR ÁGRAFO 
SEGUNDO - Expirados os mandatos, os diretores deverão continuar no 
pleno exercido de seus cargos ate a investidura de novos eleitos. ARTIGO 
80. - No caso de vaga na Diretoria, os demais diretores escolherão entre 
si um substilido, que exercerá cumulativamente aulas funções até o 
preenchimenlo do cargo pela Assembléia Geral. PARÁGRAFO UNICO - 
No caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, o cargo sere exercido 
cumulativamente pelo Diretor Técnico e Administrativo, até a eleição do 
substituto pela Assembléia Geral. ARTIGO 9°. - A remuneração dos 
diretores será lixada pela Assembléia Geral. ARTIGO 10°. - Compete á 
Diretoria, além das demais atribuições previstas em lei: a) - lixar a politica 
geral de negócios da sociedade e o seu planejamento operacional e 
acompanhar-lhes a execução; ti) - deliberar sobre a instalação, 
manulenção e supressão, no Pais ou no Exterior, de filiais, sucursais, 
agências, escritórios e praças de serviços; c) - autorizar a sociedade a 
consorciem-se com outras empresas, para execução de determinados 
empreendimentos; d). convocar a Assembléia Geral, pelo seu Presidente, 
nos casos previstos em lei ou sempre que julgar necessário; e) • propor à 
Assembléia Geral a destinação do lucro liquido apurado em balanço geral; 
f) - indicar e destituir auditores independentes; g) - deliberar sobre a 
declareção de dividendos intermedlerlos; a h) - elaborar procedes a 
5105(11 submetidas â apreciação da Assembléia Geral. PAR ÁGRAFO 
PRIMEIRO -As deliberações da Diretoria serão tomadas em reunião da 
qual se lavrará ata. ARTIGO 11°. • A sociedade será representada ativa e 
passivamente, em juizo ou tora dele, em conjunto por 02 (dois) diretores, 
ou por procuradores legalmente constituido, sendo que neste caso, o 
procurador representará a sociedade sempre em conjunto com um dos 
diretores, com poderes para praticar todos os atos necesserios ki vida 
normal da sociedade, tais corno: a) - realizar operações bancárias em 
geral; 	- abrir e movimentar contas bancárias; c) - emitir e endossar 
cheques; d) - autorizar transterênclas, débitos e pagamentos; e) - sacar. 
aceder e endossar duplicatas; t) • representar a sociedade junto a 
repartições e órgãos públicos dos governos federal, estaduais. municipais, 
inclusive suas autarquias, sociedades anónimas, de economia mista ou 
empresas públicas; g) - sacar, aceitar, emitir e endossar titules de créditos 
de qualquer natureza; h) ' assinar contratos de qualquer espécie, inclusive 
sede execução de obra, de caução, de locação sede câmbio; i) • constituir 
procuradores em nome da eociedade, observando o disposto do aflige 
144, paregralo único de Lei 6.404, de 15.12.76; j) adquirir ou onerar, a 
qualquer titulo bens ~eis e imóveis da sociedade, ceder ou onerar 
direitos de lavras; r) - celebrar contratos de mútuo e de linanciamento; 
emissão e aceite de Muros cambiais vinculados a tais contratos; m) - 
conceder avais, lanças como garantias reais e lidejussõrds de obrigações 
ou negócios sociais, usem favor de outras empresas, desde que seja de 
Interessada sociedade, assim como, as obrigações de terceiros e assinar 
'Jean múltiplos de ações; e, o)' tudo o mais que necessario for quanto 
possa obrigara sociedade ativa e passivamente. PARÁGRAFO ÚNICO - 
A sociedade também será representada ativa e passivamente, em juizo 
Outono dele. Inclusive para prestar depoimento pessoal. por procuradores 

"ad-judicia" ou "ed-riegotia", legalmente constituidds, cuja assinatura em 
conjunto ou isolada, de acordo como que tor estipulado no instrumento 
de outorga, obrigará a sociedade na prática dos atos que serão 
especificados na respectiva procuração. ARTIGO 12°.' Sem prejuizos de 
outros encargos que lhes forem etribuidos, competem, I - Ao Diretor 
Presidente: a) instalar e presidir as 011115005 da Decio.; b) zelar pela 
observância deste estatuto odes resoluções da Diretoria e da Assembleia 
Geral; c) supervisionar e coordenar as atividades sociais e comunitárias 
da Empresa; d) supervisionar e coordenar as cavidades da Diretoria; e) 
distribuir, entre os demais diretores, os encargos da administração geral 
da sociedade, não atribuidos, especificamente, neste estatuto a qualquer 
deles; II - Ao Diretor Financeiro e Comercial: a) Dirigir e organizar o 
funcionamento dos ser viços linanceiros e de contabilidade da Empresa. 
b) dirigir a organização e o lunCiOnarnento dos serviços da divisão 
financeira, compreendendo tesouraria, relações bancárias e relações com 
tornecedores especiais; c) mangar sob sua guarda e responsabilidade os 
bens mobiliários e valores em geral pertencentes à sociedade; d) exercer 
e supervisionar as relações financeiras com os estabelecimentos de crédito 
e terceiros em geral; e) coordenar com o Diretor Técnico e Administrativo 
o planejamento, orçamentos e propostas em geral, objetivando contratação 
de obras; e, I) promover e manter as relações comerciais com os órgãos 
contratantes e terceiros em geral; e III - ACT24tbfTeCniC0 e Administrativo: 
a) planejar, organizar e dirigir a execuçãob riki9,, obras contatareis; 5) 
coordenar as necessidades de distribuição d2 mão.de-obrM equIpareenios 
e materiars; c) supervisionar as relações lecticÉs•del sociectadswom tjygãos 
contratantes de abras; cl) assinar documedercereferente, a serviços de 
natureza técnica e assumir responsabilidade probssional perlais &viços; 
e) dirigir e organizar o luncionamento derariser viços administrativos da 
Empresa, compreendendo: Auditotise  $elOrirnentib, orryteral, 
Processamento de Dados, Saúde Ocupacional e Pessoal; I) manter 
atualizada a escrituração comercial, legale  lottatea, tributqpã e trilliphista 
da sociedade; e, g) exercer e supervisio“ tis relações earadietrativas 
da sociedade junto a terceiros em geral. CAPITULO IV r_oqmpiaLtio 
FISCAL - ARTIGO 12°. - O Conselho Fescel•somente olundonará nos 
exercícios sociais aro que for installgre êeplidido doe Sei6Alstas, 
observando-se o disposto no artigo 161 da Lei de Sociedadeapur adies, 
Inclusivo no tocante as normas para 9h•çplittituição.9,24R ÁGRAFO 
PRIMEIRO - O Conselho Fiscal, quando erre tundonamenta será composto 
de 03 (Ires) membros eletivos e suplentes em igual número, acionistas ou 
não, eleitos pela Asserndeia Geral, que atendem aos requisiros e não 
incidam nos Impedimentos previstos em lei. PARÁGRAFO SEGUNDO - 
Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão os sexo 
cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após 
sua eleição, e podado ser reeleitos, caso o seu luncionamento, no 
exercido social subsequenie, venha a ser deliberado. PARÁGRAFO 
TERCEIRO - A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável. 
PARÁGRAFO QUARTO - A Assembléia Geral que eleger uru membros do 
Conselho Fiscal lixar-lhes-á a remuneração. PARÁGRAFO QUINTO - O 
Conselho Fiscal terá a competencia, os 001/0185 e as responsabilidade 
previstas em lei. CAPITULO V - DA ASSEMBLÉIA GERAL- ARTIGO 
14°. • A Assembléia Geral da Sociedade reune-se.ã, ordinariamente, no 
primeiro quadrirnestre do anua, extraordinariamente, sempre que convier 
e tom legalmente convocaria. podendo realizar-se, em conjunto, com e 
Assembléia Geral Ordineria. PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembleia Geral 
sere instalada e presidida pelo Diretor Presidente, substillado,'prn sua 
ausência ou impedimento, pelo Diretor Técnico e Administrativo e, na 
ausência ou impedimento deste, pelo acionista que ror escolhido pelos 
acionistas presentes. a quem cabere designar orri acionista para secretariar 
os trabalhos. ARTIGO 15°. - A Assembléia Geral é &aio soberano para, 
na forma da lei, decide todos os assuntos de interesse da sociedade. 
ARTIGO 16°. - As debberações da Assembléia Geral verificar-se-ao sempre 
por maioria absoluta de votos, com exceção dos casos específicos 
previstos em lei, não se computando os votos em branco. ARTIGO 17°. - 
A Assembléia Geral será convoca. pelo Diretor Presidente. pelo Conselho 
Fiscal, se em funcionamenio, ou por Iniciativa de acionista ou grupo de 
acionistas, nas hipóteses previstas em lei. competindo•lhe discutir e 
deliberar as matérias °onerardes do edital de convoiação. CAPITULO VI 
- DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DIVIDENDOS E RESERVAS. 
ARTIGO 18°. - O exercício fiscal coincidirá com o ano civil, encerrando-
se, portanto, a 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o 
Balanço Geral, abes; vedas as prescrições legais pertinentes. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A juizo da Direto., a sociedade poderá levantar 
balanços em qualquer época oo ano. ARTIGO 194 - Levantado u balanço 
e verificadas as necessárias amortizações. dos lucros ligados serão feitas 
as seguintes aplicações: a) 5% (cinco por cento) para constituição do 
rendo de reserva legal; b) o saldo permanecera e disposição da Assembléia 
Gerai, que poderá deliberam sobre a redução do dividendo obrigatório ou 
sobre a relençâo de todo o lucro, desde que não haja oposição de qualquer 
acionista. CAPITULO VII' DA LIQUIDAÇÃO ARTIGO 2O,.  A sociedade 
entrará em liquidação 1105 casos previstos ern lei, compelindo á Assembléia 
Geral determinar o modo de liquidaçâo, eleger o liquidarmle eu Conselho 
Fiscal que deverá funcionar durante o período mie 'igualação. ARTIGO 

Finda a liquidação e quitado o passivo, o saido será distribuido 
entre os acionistas na proporção do número de ações que possaiant. 
CAPITULO VIII - DO REEMBOLSO' ARTIGO 22°. - O reembolso, os 
casos previstos em lei, será derivado por valor igual au do valoweir 
liquido das ações, apurado de acordo com o último balanço-4a 
pela Assembléia Geral, observadas as dernais disposiçõeS legai 
aplicáveis. CAPITULO IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 'ARTIGO 22°. 
- Os casos omissos 110510 Estatuto setào regulados peia Lel das 
Sociedades por ações e demais disposições logres e aplicáveis. ARTIGO 
24°. • Ficam revogadas lodosas disposições °salutaras anteriores não 
contempladas neste Estatuto, que passa a negar a sociedade. observadas 
as disposições legais. Visto: José Roberto Berrai - OAB/SP na 26.688. 
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CONSTRAN S/A - CbNS4RUUSÈS.E NMÉRCIO 
CNPJ/MF N°. 61.156.568/0001-90 

NIRE N° 35300018117  

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2.004 

Data, Hora e Local:16 de junho de 2.004, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Presidente 

• 
Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre IV - 4°. andar, em São Paulo, Estado de São Paulo; Convocação: 
Dispensada a publicação de Editais nos termos do artigo 124, parágrafo 4°., da Lei n°. 6.404/76; 
Quorum: Presença dos acionistas, representando a totalidade do Capital Social, conforme Livro de 
Presença; Mesa Dirigente: Presidente: Sr. Olacyr Francisco de Moraes; Secretário: Sr. Jorge Alberto 
Aun, representando a acionista Transmix Engenharia Indústria e Comércio S/A; Ordem do Dia: Leitura 
dispensada por unanimidade. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos votos hábeis, as 
seguintes deliberações: 1) - Reeleger os atuais membros da Diretoria, para novo mandato de 02 (dois) 
anos, com inicio em 22 de junho de 2004 e término em 21 de junho de 2006, a saber: para Diretor 
Presidente, Financeiro e Comercial o Sr. SILVIO FERNANDES LOPES, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n°. 980.793-SSP/SP, CPF n°. 017.202.368-87 e 
CREA n°. 6.724/D — 68. região e para Diretor Técnico e Administrativo o Sr. JORGE ALBERTO 
AUN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG n°. 3.804.073-6-SSP/SP, 
CPF n°. 374.154.178-87 e CREA n°. 31.605/D, 68  região, residentes e domiciliados na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, ambos com escritório na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre 
IV - 4°. Andar - Bairro Itaim Bibi - São Paulo - SP. Os diretores eleitos nesta Assembléia, serão 
empossados mediante a assinatura do termo de posse no livro de Ata de Reunião da Diretoria. 2) - 
Aprovar a nova redação dos artigos 1°. e 4°. do Estatuto Social; 3) - Aprovar a consolidação do Estatuto 
Social, de forma a refletir as alterações aprovadas, o qual passa a vigorar com a nova redação constante 
do documento anexo, conforme minuta encaminhada anteriormente a cada um dos acionistas, que fica 
fazendo parte integrante da presente ata; 4) - Autorizar a Diretoria da sociedade a tomar as medidas 
necessárias à realização das deliberações acima. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações 
foram aprovadas, por unanimidade, sem reservas ou restrições. Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma sumária, que após lida foi por todos assinada. 
São Paulo, 16 de junho de 2.004. (aa) Olacyr Francisco de Morais - Presidente; Jorge Alberto Aun - 
Secretário. Acionistas: Olacyr Francisco de Moraes e Transmix Engenharia Indústria e Comércio S/A. 

cópia confere com o original lavrado no livro próprio n°. 2 registrado na Junta Comercial do Estado 
ulo sob o n°. 43525, de 30.07.96. 

O DE MORAES 
esa 

JosNkejlo 
OAB/SP n°.26.68 
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CONSTRAN S/A - COk.SICkUe eáESef CbMÉRCIO 
CNPJ/MF N°. 61.156.568/0001-90  

ESTATUTO SOCIAL  

CAPÍTULO I 
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DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO, DURAÇÃO E OBJETO 

ARTIGO 1°. - A CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO é uma 

sociedade anônima que, com a denominação anterior de CONSTRAN ENGENHARIA 

S/A., foi constituída em 04 de junho de 1971, mediante a transformação em sociedade 

por ações, da sociedade por quotas de responsabilidade limitada CONSTRUÇÕES E 

TRANSPORTES CONSTRAN LTDA., organizada em 14 de setembro de 1957. A 

sociedade reger-se-á por este estatuto e pela legislação pertinente. 

sociedade tem por sede e foro a cidade e a comarca da Capital do 

com endereço na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre IV, 

im Bibi, CEP 04543-000, podendo instalar, manter e suprimir filiais, 

ias, escritórios e praças de serviços em qualquer localidade do País ou 

conforme exigirem os interesses sociais, a juízo e por deliberação da 

Diretoria. 
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ARTIGO 30. - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. 

ARTIGO 40. - A empresa tem por objetivo: a) A execução, no Brasil ou no Exterior, de 

obras públicas ou particulares, administração, supervisão, estudos, projetos, 

planejamento, consultoria, serviços técnicos pertinentes nos diversos setores da 

Engenharia Civil tais como: edificios residenciais, comerciais, industriais, conjuntos 

residenciais, urbanização de favelas, terraplanagem, drenagem, pavimentação, e obras 

complementares de sistemas viários, urbanos ou rurais; construção de estradas de 

rodagem compreendendo-se, também sua administração, tanto por conta própria, como 

terceiros permissionários, assim como, participando de privatizações em geral e em 

todas as suas modalidade técnicas e econômicas permitidas em lei; ferrovias; metrovias 

e aeroportos, incluindo terminais, estações, pátios, edificações de apoio e sistemas de 

sinalização e controle operacionais; obras de arte em geral, pontes e viadutos; túneis; 

polos petroquímicos e refinarias; usinas siderúrgicas, hidrelétricas, termoelétricas, 

nucleares e barragens; construção, ampliação ou recuperação de obras portuárias e vias 

navegáveis, inclusive obras de proteção e tipo "off-shore", obras de dragagem, 

eamento inclusive serviços subaquáticos, para manutenção, retificação e 

'oco  s e canais; captação, tratamento, reservação e distribuição de água; 

dução e tratamento de esgotos sanitários e industriais; oleodutos, 

mais dutos especiais, marítimos ou terrestres; b) Implantação de sistemas 

icações e telefonia; linhas de transmissão de energia e subestações; c) 

de equipamentos, estruturas e sistemas eletromecânicos de controle de 

operação; d) Prestação de Serviços relativos a todos os setores de limpeza pública, que 
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abrangem execução e exploração em todas as suas variações, incluindo coleta, varrição, 

transbordo e destinação fmal dos resíduos sólidos, domiciliares, industriais e 

hospitalares, tanto em aterro sanitários, incineradores ou usinas de compostagem, ou 

outro qualquer sistema que vise equacionar o problema de lixo, incluindo-se qualquer 

outro serviço que possa ser caracterizado como limpeza ou que sejam considerados 

similares, podendo operar e administrar qualquer das modalidades existentes ou que 

venham ser implantadas sendo sob o regime de contratação ou de privatização de tais 

serviços ou obras, remoção, transporte e beneficiamento de lixo; e) Exploração e 

aproveitamento de jazidas no território nacional, de acordo com as disposições do 

Código de Mineração e respectivo regulamento; f) Prestação de serviços de transportes 

rodoviários e ferroviários por conta própria ou de terceiros; g) Prestação de serviços de 

transportes hidroviários vinculados à execução de obras públicas ou particulares; h) 

Exploração de serviços públicos relacionados com os itens anteriores, ainda que 

desvinculados de sua construção, mediante regime de concessão, permissão ou outro 

qualquer; i) Elaboração de projetos de engenharia civil, mineração e de arquitetura; j) 

Construção, reparos, manutenção e operação de equipamentos navais; k) Usinágem de 

concreto asfáltico, fabricação de artefatos de concreto e produtos afins, para consumo 

o e vendas a terceiros; 1) Exploração de pedreiras, britagem, rebritagem e 

o para consumo próprio e venda a terceiros; m) Compra e venda de 

rução em geral; n) Importação e exportação de materiais, máquinas e 

para uso próprio, pertinentes aos serviços que vier a executar e à 

m geral, o) Locação de Equipamentos e Veículos, e p) Incorporação, 

ização e administração de imóveis próprios. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade, a critério da Diretoria, poderá participar de 

empreendimentos de empresas industriais e comerciais de qualquer natureza, 

consorciar-se com outras empresas, assim como realizar investimentos de capital de 

qualquer natureza. 

CAPITULO II  

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

ARTIGO 5°. - O capital social é de R$ 560.214.500,00 (quinhentos e sessenta milhões, 

duzentos e catorze mil e quinhentos reais), dividido em 560.214.500 (quinhentos e 

sessenta milhões, duzentas e catorze mil e quinhentas) ações ordinárias e nominativas, 

sem valor nominal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cada ação ordinária dá direito a um voto na Assembléia 

Geral, admitido o voto múltiplo nos casos e pela forma previstos em lei. 

FO SEGUNDO - As ações são indivisíveis perante a sociedade. 

TERCEIRO - As ações poderão ser representadas por certificados ou 

los, assinados por dois diretores. 

• 





de Reuniões da Diretoria. 

GRAFO SEGUNDO - Expirados os mandatos, os diretores deverão continuar 

eat3`"cicio de seus cargos até a investidura de novos eleitos. 

• ? 
46,0  

,NART1O 8°. 
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fite ,  - 4,4  

No caso de vaga na Diretoria, os demais diretores escolherão entre si um 

ue exercerá cumulativamente estas funções até o preenchimento do cargo 

bléia Geral. 
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CAPITULO ifi 

ADMINISTRACÃO DA SOCIEDADE 

ARTIGO 6°. - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até 4 • 

	

	
(quatro) membros, acionistas ou não, domiciliados e residentes no Pais, eleitos pela 

Assembléia Geral, nas funções de: Diretor Presidente, Diretor Técnico e Administrativo, 

Diretor Financeiro e Comercial, sem denominação especial. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral decidirá quanto à conveniência e 

oportunidade da eleição do diretor sem denominação especial. 

ARTIGO 7°. - O mandato dos diretores é de dois anos, facultada a reeleição. A 

Assembléia Geral poderá, entretanto, destituir qualquer integrante da Diretoria, 

elegendo substituto pelo prazo restante do mandato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Far-se-á à investidura por termo lavrado no livro de Atas 

46 
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PARÁGRAFO ÚNICO - No caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, o cargo 

será exercido cumulativamente pelo Diretor Técnico e Administrativo, até a eleição do 

substituto pela Assembléia Geral. 

47 

• 
ARTIGO 9°.  - A remuneração dos diretores será fixada pela Assembléia Geral. 

ARTIGO 10°.  - Compete à Diretoria, além das demais atribuições previstas em lei: a) - 

fixar a política geral de negócios da sociedade e o seu planejamento operacional e 

acompanhar-lhes a execução; b) - deliberar sobre a instalação, manutenção e supressão, 

no País ou no Exterior, de filiais, sucursais, agências, escritórios e praças de serviços; c) 

- autorizar a sociedade a consorciar-se com outras empresas, para execução de 

determinados empreendimentos; d) - convocar a Assembléia Geral, pelo seu Presidente, 

nos casos previstos em lei ou sempre que julgar necessário; e) - propor à Assembléia 

Geral a destinação do lucro líquido apurado em balanço geral; f) - indicar e destituir 

auditores independentes; g) - deliberar sobre a declaração de dividendos intermediários; 

e, h) - elaborar propostas a serem submetidas à apreciação da Assembléia Geral. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As deliberações da Diretoria serão tomadas em reunião 

se lavrará ata. 

A sociedade será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora 

unto por 02 (dois) diretores, ou por procuradores legalmente constituído, 

neste caso, o procurador representará a sociedade sempre em conjunto com 

diretores, com poderes para praticar todos os atos necessários à vida normal da 
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sociedade, tais como: a) - realizar operações bancárias em geral; b) - abrir e movimentar 

contas bancárias; c) - emitir e endossar cheques; d) - autorizar transferências, débitos e 

pagamentos; e) — sacar, aceitar e endossar duplicatas; f) - representar a sociedade junto a 

repartições e órgãos públicos dos governos federal, estaduais e municipais, inclusive 

suas autarquias, sociedades anônimas, de economia mista ou empresas públicas; g) - 

sacar, aceitar, emitir e endossar títulos de créditos de qualquer natureza; h) - assinar 

contratos de qualquer espécie, inclusive os de execução de obra, de caução, de locação 

ou de câmbio; i) - constituir procuradores em nome da sociedade, observando o disposto 

do artigo 144, parágrafo único da Lei 6.404, de 15.12.76; j) - adquirir ou onerar, a 

qualquer título bens móveis e imóveis da sociedade, ceder ou onerar direitos de lavras; 

1) - celebrar contratos de mútuo e de financiamento; emissão e aceite de títulos cambiais 

vinculados a tais contratos; m) - conceder avais, fianças corno garantias reais e 

fidejussórias de obrigações ou negócios sociais, ou em favor de outras empresas, desde 

que seja de interesse da sociedade, assim como, as obrigações de terceiros e assinar 

títulos múltiplos de ações; e, n) - tudo o mais que necessário for quanto possa obrigar a 

ociedade ativa e passivamente. 

CO - A sociedade também será representada ativa e passivamente, 

le, inclusive para prestar depoimento pessoal, por procuradores "ad-

-negotia", legalmente constituídos, cuja assinatura em conjunto ou 

bordo com o que for estipulado no instrumento de outorga, obrigará a 
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socie • ema prática dos atos que serão especificados na respectiva procuração. 
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ARTIGO 120.  - Sem prejuízos de outros encargos que lhes forem atribuídos, 

competem: I - Ao Diretor Presidente: a) instalar e presidir as reuniões da Diretoria; b) 

zelar pela observância deste estatuto e das resoluções da Diretoria e da Assembléia 

Geral; c) supervisionar e coordenar as atividades sociais e comunitárias da Empresa; d) 

supervisionar e coordenar as atividades da Diretoria; e) distribuir, entre os demais 

diretores, os encargos da administração geral da sociedade, não atribuídos, 

especificamente, neste estatuto a qualquer deles; II - Ao Diretor Financeiro e Comercial: 

a) Dirigir e organizar o funcionamento dos serviços ,fmanceiros e de contabilidade da 

Empresa. b) dirigir a organização e o funcionamento dos serviços da divisão 

financeira, compreendendo tesouraria, relações bancárias e relações com fornecedores 

especiais; c) manter sob sua guarda e responsabilidade os bens mobiliários e valores em 

geral pertencentes à sociedade; d) exercer e supervisionar as relações financeiras com os 

estabelecimentos de crédito e terceiros em geral; e) coordenar com o Diretor Técnico e 

Administrativo o planejamento, orçamentos e propostas em geral, objetivando 

contratação de obras; e, f) promover e manter as relações comerciais com os órgãos 

contratantes e terceiros em geral; e III - Ao Diretor Técnico e Administrativo: a) 

7 .^. planejar, organizar e dirigir a execução das obras contratadas; b) coordenar as 
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des de distribuição de mão-de-obra, equipamentos e materiais; c) supervisionar 

icas da sociedade com órgãos contratantes de obras; d) assinar 

ferentes a serviços de natureza técnica e assumir responsabilidade 

por tais serviços; e) dirigir e organizar o funcionamento dos serviços 

tivos da Empresa, compreendendo: Auditoria, Suprimentos em geral, 

Proces mento de Dados, Saúde Ocupacional e Pessoal; f) manter atualizada a 

escrituração comercial, legal, societária, tributária e trabalhista da sociedade; e, g) 



• 



PARÁGRAFO SEGUNDO - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes 

cerão os seus cargos até a primeira Assembléia Geral Ordinária que se realizar após 

e poderão ser reeleitos, caso o seu funcionamento, no exercício social 

a ser deliberado. 

TERCEIRO - A função de membro do Conselho Fiscal é indelegável. 

PARÁGRAFO QUARTO - A Assembléia Geral que eleger os membros do Conselho 
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exercer e supervisionar as relações administrativas da sociedade junto a terceiros em 

geral. 

CAPITULO IV • 	DO CONSELHO FISCAL 

ARTIGO 13°. - O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que 

for instalado a pedido dos acionistas, observando-se o disposto no artigo 161 da Lei de 

Sociedades por Ações, inclusive no tocante às normas para sua constituição. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será 

composto de 03 (três) membros efetivos e suplentes em igual número, acionistas ou não, 

eleitos pela Assembléia Geral, que atendam aos requisitos e não incidam nos 

impedimentos previstos em lei. 
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PARÁGRAFO QUINTO - O Conselho Fiscal terá a competência, os deveres e as 

responsabilidade previstas em lei. 

• 	CAPITULO V 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

ARTIGO 14°.  - A Assembléia Geral da Sociedadç reunir-se-á, ordinariamente, no 

primeiro quadrimestre do ano e, extraordinariamente, sempre que convier e for 

legalmente convocada, podendo realizar-se, em conjunto, com a Assembléia Geral 

Ordinária. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A Assembléia Geral será instalada e presidida pelo Diretor 

o 	 Presidente, substituído, em sua ausência ou impedimento, pelo Diretor Técnico e 

-4 istrativo e, na ausência ou impedimento deste, pelo acionista que for escolhido 

vejo 'bágá stas presentes, a quem caberá designar um acionista para secretariar os 

trabU14,61., -46;47e,z 4004,00  

. - A Assembléia Geral é órgão soberano para, na forma da lei, decidir 

ssuntos de interesse da sociedade. 
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ARTIGO 16°. - As deliberações da Assembléia Geral verificar-se-ão sempre por 

maioria absoluta de votos, com exceção dos casos específicos previstos em lei, não se 

computando os votos em branco. 
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ARTIGO 17°. - A Assembléia Geral será convocada pelo Diretor Presidente, pelo 

Conselho Fiscal, se em funcionamento, ou por iniciativa de acionista ou grupo de 

acionistas, nas hipóteses previstas em lei, competindo-lhe discutir e deliberar as 

matérias constantes do edital de convocação. 

CAPITULO VI  

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DIVIDENDOS E RESERVAS 

ARTIGO 18°. - O exercício fiscal coincidirá com o ano civil, encerrando-se, portanto, 

a 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o Balanço Geral, observadas as 

prescrições legais pertinentes. 

FO ÚNICO - A juízo da Diretoria, a sociedade poderá levantar balanços 

- Levantado o balanço e verificadas as necessárias amortizações, dos 

dos serão feitas as seguintes aplicações: a) 5% (cinco por cento) para 

ão do fundo de reserva legal; b) o saldo permanecerá à disposição da 

• 
F 
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Assembléia Geral, que poderá deliberar sobre a redução do dividendo obrigatório ou 

sobre a retenção de todo o lucro, desde que não haja oposição de qualquer acionista. 

CAPITULO VII 

DA LIQUIDAÇÃO 

ARTIGO 200. - A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, 

competindo à Assembléia Geral determinar o modo de liquidação, eleger o liquidante e 

o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante o período de liquidação. 

ARTIGO 21°. - Finda a liquidação e quitado o passivo, o saldo será distribuído entre os 

acionistas na proporção do número de ações que possuírem. 

CAPITULO VIII 

DO REEMBOLSO 

reembolso, nos casos previstos em lei, será efetivado por valor igual 

imonial líquido das ações, apurado de acordo com o último balanço 

Assembléia Geral, observadas as demais disposições legais aplicáveis. 
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CAPITULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ARTIGO 23°. - Os casos omissos neste Estatuto serão regulados pela Lei das 

Sociedades por ações e demais disposições legais e aplicáveis. 
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ARTIGO 24°. - Ficam revogadas todas as disposições estatutárias anteriores não 

contempladas neste Estatuto, que passa a reger a sociedade, observadas as disposições 

legais. 
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PBOTOCOLO; 7 4 9 2 1 2 04 4 

5 MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO NO COMÉRCIO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO NO COMÉRCIO 

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO E/OU NO VERSO CONSTAM DOS DOCUMENTOS 
ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL 

   

01 ÓRGÃO EXPEDIDOR 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

  

  

   

02 NOME COMERCIAL X MATRIZ 

CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
O FILIAL 

ESTRANGEIRA 

03 I ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO/RUA/MCOMPLEMENTO/AIRRO/MUNICIPIO 

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830- Torre IV- 40 andar- Bairro Mim Bibi - São Paulo - SP 

04 OBJETO SOCIAL 

A empresa tem por objetivo: a) A execução, no Brasil ou no Exterior, de obras públicas ou particulares, administração, 
supervisão, estudos, projetos, planejamento, consultoria, serviços técnicos pertinentes nos diversos setores da Engenharia Civil 
tais como: edifícios residenciais, comerciais, industriais, conjuntos residenciais, urbanização de favelas, terraplanagem, 
drenagem, pavimentação, e obras complementares de sistemas viários, urbanos ou rurais; construção de estradas de rodagem 
compreendendo-se, também sua administração, tanto por conta própria, como terceiros permissionários, assim como, 
participando de privatizações em geral e em todas as suas modalidade técnicas e econômicas permitidas em lei; ferrovias; 
metrovias e aeroportos, incluindo terminais, estações, 	pátios, edificações de apoio e sistemas de sinalização e controle 
operacionais; obras de arte em geral, pontes e viadutos; túneis; poios petroquímicos e refinarias; usinas siderúrgicas, 
hidrelétricas, terrnoelétricas, nucleares e barragens; construção, ampliação ou recuperação de obras portuárias e vias 
navegáveis, inclusive obras de proteção e tipo "off-shore", 	obras de dragagem, desassoreamento inclusive serviços 
subaquáticos, para manutenção, retificação e canalização de rios e canais; captação, tratamento, reservação e distribuição de 
água; interceptação, condução e tratamento de esgotos sanitários e industriais; oleodutos, gasodutos e demais dutos especiais, 
marítimos ou terrestres; b) Implantação de sistemas de telecomunicações e telefonia; linhas de transmissão de energia e 
subestações; c) Montagem de equipamentos, estruturas e sistemas eletromecánicos de controle de operação; d) Prestação de 
Serviços relativos a todos os setores de limpeza pública, que abrangem execução e exploração em todas as suas variações, 
incluindo coleta, varrição, transbordo e destinação final dos resíduos sólidos, domiciliares, industriais e hospitalares, tanto em 
aterro sanitários, incineradores ou usinas de compostagem, ou outro qualquer sistema que vise equacionar o problema de lixo, 

05 	I CAPITAL SOCIAL (VALOR EM R$ E POR 	(TENSO) 08 INICIO DA ATIVIDADE 02 	TIPO 

R$ 560.214.500,00 (quinhentos e sessenta milhões, duzentos e 
quatorze mil e quinhentos reais) 14.09.1957 

x 

CIA ABERTA 

a A FECHADA 

08 I PRAZO DE DURAÇÃO 09 I N. E DATA DO NIRC 10 CNPF 

INDETERMINADO 35300018117, EM 14.09.71 61.156.568/0001-90 

11 SÓCIOS/DIRETORES/PRAZO DE MANDATO/CARGO 
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Bradesco 	57 

Conselheiros aprovaram a proposta da Diretoria da Sociedade, registrada 
na Reunião n°1.342, de 10.10.2005, daquele Órgão, para pagar aos 
acionistas da Sociedade Juros sobre o Capital Próprio Complementares 
relativos ao exercicio de 2005, no valor de R51,755955872 por ação 
ordinária e R51,931551459 por ação preferenciai, que representam 
aproximadamente 30,8 vezes os juros mensalmente pagos, beneficiando 
os acionistas que se acharem:Idecrodheos registres do Banco nesta data 
(11.11.2005). O pagamento serro felkoem 28.4206, pelo valor liquido de 
891,492562491 por ação Neliarkrla e RS1,90619741 por ação 
preterencial, já deduzido o Imposto de Renda na Feeteiie 15% (quinze 
porcento); exceto para os actbrlittes petisca% jurídicp que estejam 
dispensados da referida tributação, que receberacraptiro valor declarado. 
Os Juros sobre o Capital PUNO halivos Areelftill custodiadas na 
CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Qustorifià serão pagos 

Em RS •  - 	- 
Mensais • • 	• 339.554.458,79 

Intermediários do 1° semestre 	293 706 480,66 

Complementares do marcial; d; ãiarD5 .. 	903.739.060,55 
Ss 	5 

Total 1.537.000.000,00 

Por ação em 195 
Espécie Total dos ntermedhárlos Complementares do Total 

Mensais do 1° semestre exercido de 2005 

Banco Bradetcó S.A. 
CNPJ n° 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795 

Ata da Reunião Extraordinária n° 1.117, do Conselho de 
Administração, realizada em 11.11.2005 

Aos 11 dias do mês de novembro de 2005, As 8h, na sede social, Cidade 
de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no 4° andar do Prédio Novo, reunirem-
se os membros do Consêlho de Administração da Sociedade sob a 
presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os 

referida CBLC, que os repaswã arv acionlsiks Orlares por intermédio 
dos Agentes de Custódia. P•saguir,truadro l'entqp?tfativo dos Juros 
sobre o Capital Próprio relatifos ae exercido db 2005: • 

ON 0,664120000 0,570000000 
	1,755955872 	2990075872 

BBD 	 •-abrasca 
MERCADO NysE IRRÉ 

Sào Paulo, 11S (2 31) - 1 1 

terça-ferra, 13 de dezembro de 2005 	
Diário Oficial Empresarial 

= Liberty Paulista Seguros S.A. 
nova denominação da Companhia Paulista de Seguros 

CNPJ n°61.550.141/0001-72 - NIRE 353.000.196 87 
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, 

Realizada em 30 de Março de 2004 
Dia, Hora e 1-0081: No dia 30 de março de 2004, às 08:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 
n° 110, na Cidade de São Pauto, Estado de São Paulo. Quorum: Presentes 
acionistas representando 99% (noventa e nove por cento) do capital social, 
conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. Convo-
cação: Os acionistas presentes foram devidamente convocados mediante 
publicação do edital nos jamais 'Mario Oficial do Estado de São Paulo" e 
"Dial:iodo Comércio", edições dos dias 20,23 e 24 de fevereiro de 2004, em 
razão do que foi legalmente instalada a Assembléia. Mesa: AAssembléia foi 
instalada e presidida, nos termos do parágrafo lado art. 19 do Estatuto So-
cial, pelo Presidente Sr. Luis Emillo Maurette, que convidou a mim, Daniel 
Martin Bridger, dentre os presentes, para Secretário da Assembléia. Ordem 
do 010: 1. Em Assembléia Geral Ordinária: I)Aprovar o Relatório Anual da 
Administração, as Demonstrações Financeiras ao Parecerdes Auditores 
Independentes, relativos ao exercido encerrado em 31 de dezembro de 
2003; 2) Aprovar a proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado; 
3) Eleger Administradores, fixando-lhes o mandato; 4) Fixar a remuneração 
dos eleitos; II. Em Assembléia Geral Extraordinária: 5) Ratificar e indicar 
Diretores para exercerem as funções determinadas pela Circular 234, de 
28 de agosto de 2003: 6) indicar o Diretor responsável pelos controles inter-
nos da Companhia, consoante o disposto na Circular SUSEP n°249, de 20 
de fevereiro de 2004; a i) Outros assuntos de interesse da sociedade. Deli-
berações: Os acionistas, salvo os legalmente impedidos, sem dissidên-
cias, protestos e declarações de votos vencidos, deliberaram: I. Em Assem-
bléia Geral Ordinária: 1)Aprovar, sem reservas, o Relatório Anual da Admi-
nistração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores inde- 

o encerrado em 31 de dezembro de 2003, 
ais Diário Oficial do Estado de São Paulo 
nércio, nas edições de 21 de fevereiro 

• ctivamente; 2) Registrar o prejuizo no valor 
unto e quatro milhões, setecentos e trinta e 
• trés reais e quarenta e nove centavos), 
NOW própria de prejuízos acumulados. 

5; tar as reservas de capitai no montante de 
oco milhões, rica/acentos e seis mil, trezen- 

5 	5 	se nove centavos) atire de absorver os pre- 
j; 	• Reeleger os atuais merobros da Diretoria, a 
o • o  fie, argentino, divorciado, administrador de 

cate argentino n° 10141147N, Inscrito no 
81, residente na Rua Dr. Geraldo Campos 
o Paulo/SP, para o cargo de Presidente; o 
irgentino, casado, administrador de amora-

rt jentino ri° 16730576N, inscrito no CPF/MF 
rt 	Marres António Romano de iwila, brasi- 

,mpresas, portador da carteira de Identida- 
'.e, 	5 	F acho n° 848.636.928-20, ambos para o 

. ger o Sr. Daniel Martin Bridger, nacionali- 
. 	 portador da carteira de identidade RNE 

JU L Es p BER/DPMAF/DPF, inscrito no CPF sob o 
Id Benlamln Sommer, norte-americano, 

, - 

cr, 

	 Mozatteum Brasileiro 	 
Associação Cultural 

CNPJ 45.723.087/0001-63 
. 	• 	.jtaaernbliflaGared Extraordinária 

Convociltmee os prezados Associados para tomarem pane da'Assembléla 
Geral Nide:Otária a ser realizada na sede social do Mozarteum 
Brasileiro - Aeacklação Cultural, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
n° 1811, 5° andar, conjunto 521, São Paulo, Capital. às 15 horas do dia 
21 de Dezembro de 2005, para tratar do seguinte: Ordem do Dia: a) Apre-
ciação do relatório do ano social encerrado em 31 de dezembro de 2004. 
balanço e contas de receita e de despesas; b) Exame do orçamento e pro-
grama anual de 2005; c) Demais assuntos de interesse da Associação. Não 
havendo número legal para a instalação da Assembléia Geral Extra-
ordinária na primeira chamada, a mesma será instalada com qualquer 
numero de Associados com direito a voto, uma hora após. Encarecendo a 
sua presença, subscrevemo-nos com apreço e consideração. Mozarteum 
Brasileiro - Associação Cultural. Sabine Lovateill -Presidente. 

/4 ,1 IA 1CN 

carteira de identidade ANO rfil V299625-6, 
expedido pelo SER/OPMAF/OPF, inscrito no CPF sob o n° 056.720.097-35 
e a Sra. Susana Nelida AguatIn Facorro, argentina, divorciada, bacharel 
em letras, portadora do passaporte argentino n° 117.028.65N, inscrita no 
CPF/MF nabo n°230.149,008-27, todos com domicilio na Rua Or. Geraldo 
Campos Moreira, 110, Brooklin Novo São Paulo/SP, para o cargo de 
Diretor e nomear o Sr. Paulo Renato Fabiano Franco, brasileiro, casado, 
executivo de infornfiltica, portador do RG n°7.511.627 SSP/SP e inscrito no 
CPF/14F subo n0013.970.548-16, domiciliado na Rua Dr. Geraldo Campos 
Moreira, 110, Brooklin Novo, na Cidade e Estado de São Paulo, para o cargo 
de Diretor, sem designação especifica, todos com mandato até a Assem-
bléia Geral Ordinária de 2006. Declarar que os Diretores, ora eleitos, pree-
chem as condições estabelecidas na Resolução CNSP n°65/2001; 4) Fixar 
a remuneração global anual da Diretoria em RS 4.000.000,00 (quatró mi-
lhões de reais); II. Em Assembléia Geral Extraordinária: 5) Ratif icare indi-
car Diretores para exercerem as funções determinadas pela Circular n°234, 
de 28 de agosto de 2003, conforme o disposto na Carta-Circular 
SUSEP/DECON/GAB/N°  06/03, nos termos a seguir: a) Diretor designado 
como responsável pelas relações com a SUSEP, Sr. Daniel Mentia Bridger; 
b) Diretora designada como responsável técnico, Sra. Susana Nelida 
Agustln Fecorro; c) Diretor designado como responsável administrativo-
financeiro, Sr. Cedas Magnareill; e d) Diretor designado como responsável 
pelo cumprimento do disposto na Lei n° 9.613, de 03 de março de 1998, 
Sr. Daniel Martin Bridger; 6) Indicar o Sr. Carlos Adrian Magnarelli, como 
responsável pelos controles jatemos da Companhia, consoante o disposto 
no 08. 9° da Circular SUSEP n°249, de 20 de fevereiro de 2004:7) Por fim, 
declara que Mão houve manifestação sobre outros assuntos. Auditores 
Independentes: Foi dispensada a presença dos Auditores Independentes. 
Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não 
se encontrar instalado no período. Documentos Arquivados: Foram arqui-
vados na sede da Sociedade, devidamente autenticados peia Mesa, os 
documentos submetidos ri apreciação da Assembléia, referidos nesta ata. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os 
trabalhos desta Assembléia Geral, lavrando-se no livro próprio, apresente 
ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a 
subscrevem. Assinaturas: Presidente da Mesa: Luis Emiti° Maurette; 
Secretário da Mesa: Daniel Martin Bridger. Acionista: Liberty 
International Brasil Ltda., por seu administrador, Sr. Antenor Vassalai. 
Declaração: Declaramos, para os devidos fins que apresaste é cópia fiel 
da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, 
as assinaturas nele apostas. Luis Emillo Maurette - Presidente; 
Daniel Mude Bridger - Diretor. JUCESP n° 312.394/05-6 em 17/11/2005. 
Pedro Ivo Biancardl Barboza • Secretário Geral.  

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTÔNOMOS DO 
COMÉRCIO E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS, 

INFORMAÇÕES E PESQUISAS E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS 
CONTÁBEIS NO ESTADO DE SÃO PAULO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Pelo presente ficam convocados todos os empregados de agentes 
autônomos do comércio e em empresas de assessoramento, perícias, 
informações e pesquisas e de serviços contábeis, a participarem de 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 15 de dezembro 
de 2005, as 17530, na sede do Sindicato, ti Praça da Liberdade, 130 - 
7° andar, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Discutir e 
votar a proposta da Diretoria do Sindicato para a fixação da Contribuição 
Confederativa relativa ao ano de 2006; 2) Votar autorização à Diretoria 
para repassará Federação dos Empregados de Agentes Autônomos do 
Comércio parcela da arrecadação do Sindicato, nos termos dos estatu-
tos sociais. Não havendo número suficiente de presentes na hora já indi-
cada, a reunião será realizada l(uma) hora após, com qualquer nú 
de presentes. 

São Paulo, 13 de dezembro de 2005. 
Fernando Bandeira Neto - Diretor-Presidente 

Banco Bradesco S.A. 
CNPJ no 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027. 

Ata da Reunião Extraordinária n° 1.119, do Cone 
de Administração, realizada em 22.11.2005 

Certidão - Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania-Jante Comercial 
do Estado de São Pavio- Certifico o registro sob número 350.947/05-3, 
em 30.11.2005. a) Cristiana da Silva F. Corrêa- Secretária Geral. 

PN 0,730532000 0,627000000 
	

1,931551459 
	

3,289083459 

A politica de remuneração do capital adotada pelo Bradesco visa a 
distribui Juros sobre o Capital Próprio no valor máximo calculado em 
conformeade com a legislação vigente, os quais são compulados,liquidos 4 
de Imposto de Renda na Fonte, no cálculo dos dividendos obrigatórios do 
exercido previsto no Estatuto Social. A Diretoria poderá, com base no 
resultado apurado no exercido social de 2005, propor ao Conselho de 
Administração a distribuição de Dividendos aos acionistas da Sociedade, 
em complemento aos Juros sobre o Capital Próprio do exercício. Em 
seguida, disse o senhor Presidente que: 1) a Diretoria estava autorizada 
a tomar todas as providências necessárias para que os refeddos juros 
fossem creditados individualizadamente, a partir desta data. Ér conta de 
ações dos acionistas na Sociedade; 2) para os acionistas cujos contas 
estejam paralisadas, o valor dos Juros devera ser mantido à disposição 
na Sociedade, o mesmo ocorrendo no caso daqueles em que nos registros 
não conste o número do CPF ou CNPJ, até que satisfaçam a exigência 
legal. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta 
Ataque os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, 
Antônio Bomia, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Márcio ArlUr Laureili 
Cypriano, João Aguiar Alvarez e Denise Aguiar AIV8r0Z Valente. 
Declaramos que a presente ê cópia fiel. Banco Bradesco S.A. ao) 
Domingos Figueiredo de Abreu e Romulo Nega, LUME'. Certidão - 

Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania -Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - Certifico o registro sob número 350946/05-0, em 
30.11.2005. a) Cristiane da Silva F. Corrêa Secretária Geral. 

PERDIGÃO 
canoas 	AGROINDUSTRIAL S.A. 

CNPJ-MF 86.547.619/0001-36 
EXTRATO DA ATA DA 10./2005 REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DATA, LOCAL E HORÁRIO: 25 de novembro 40 2005, As 09:00 heras, na 
Av. Escola Politécnica, 760, São Paulo, SP, QUORUM: Maioria Absoluta 
dos Membros. MESA: Francisco Ferreira Alexandre, Presidente, e Ney 
Antonio Flores Schwartz, Secretário. DELIBERAÇÕES TOMADAS: 1 
Autorização para Aquisição de Imóvel: O Conselho deliberou aprovar a 
aquisição de área de terras com a extensão de 5 hectares, de propriedade 
do Sr. Miguel da Costa Lima, localizada à margem esquerda da Rodovia 
BR-364, sentido Rio Verde-Mineiros, municipio de Mineiros. GO, junto  
ao hevo que liga essa rodovia 11 00-341, ao lado do DAIM (Distrito 
Agroindustrial de Mineiros). 2) Autorização para Criação de Fil(ais: O 
Conselho deliberou autorizar a criação das seguintes filiais da Companhia: 
a) com atividades de "Criação de Pintos de Um Dia" e "Produção de 
Ovos", localizada na Rodovia 614-364, km 194, Trevo São Simão, Jatai, 
GO; b) com atividade de "Produção de ovos", localizada na Rodovia 014-
364, km 179, lado esquerdo, Zona Rural, Jatar, 00. 3) AUtOriZaç80 para 
Baixa de Filiais: O Conselho deliberou autorizar a das seguintes filiais 
da Companhia: a) da filial inscrita no CNPJ 86.547.619/0148-62, com 
atividade "Armazenamento e Depósito de Mercadorias", localizada na 
Rodovia SC-453. km  24, cane9a-11.5 6. Fralburgo,SC, por cessação de 
atividades; b) da filial inscrita nerCWA 96.547,619/0203-23, com atividade 
"Comercio Atacadista de Camas 'redutos  de Oaare",' &alhada na Rua 
Antônio Jovita Duarte, 4138, Ma B,Sãordosé, SC,rpor se encontrar inativa; 
c) da Illial inscrita no CNPJ mearei 9/0063-39,C9m &aridade "Criação de 
Aves", localizada na Estrada Geral Morto Grande, sin., Jagueruna, SC, por 
venda do estabelecimento; dala 	iescrita n Chlf(J C.547.619/0064- 
10, com atividade "Criação da Aveselocallzadebeeetfiada Geral, Sin°, 
Jaguaruna, SC por venda do getabelecirnento; e) de filial inscrita no CNPJ 
86.547.619/0231-87, com atividadaeCriação te Zivese, localizada na 
Estrada Geral Rio Belo, s/n°, Orteans!SC, por verSç2 do estabeleeirnente. 
4) Pagamento de Juros sobre Capital Próprio: ffrfohelho deliberou 
aprovar a proposta de Diretorle'eMtlya de pUgameato de juros sobre 

o capital próprio da Companhia 1)4ra-controladora ij5gQrãi mensalmente. 
5) Outros assuntos internos da Corapanhia. ENCEgFrAWNTO: Lavrada 
a presente ata, lida e aprovada, foi assinada potros presuntos. Francisco 

erreira Alexandre, Presidento (Ia Mesa; Ney Antonio Flores Schwa01, 
Creio da Mesa; Luís Carlos Femandes Afonso; Wilson Carlos Duarte 
o: Marcos Antonio Carvalho Gomes; Jaime Hugo PatalaOs 530 .idio 

iro Gorda Munhoz. (Certifico que e presente é extrato da a 	mal 
a no Livro n° 4 de Atas de Reuniões Ordinárias e Extra 
panhia às tolhas 219 e 220). Arquivada na JUCESP enç2 ,1 id0ê5s, 

.350.588/05-3. Secretária-Geral, Cristiana da Silva F. Cd a. EY 
ONIO FLORES SCHWARTZ Sacretárlo da Mesa  

ELOUVEIRA DO BRASIL PROJETOS IMOBIUÁRIOS LTDA., tokna  pátéjçe 
que requereu à CETESB a Licença Prévia, para exercer atada' de 
estação de tratamente de esgotos sanitários 0, lon#za 	Re,a Jgêâ Luiz 
Mazali, 360 - Sto. António - Louvelra/SP. 

FILTER UP INDÚSTRIA ECO 	C10 LTDA torna público e requereu 
junto àCETE$B. a Ránovação da L 	a de Operação parÁ atividade de 
fabricação deSliçs 	-'a" I ci 
Conceição. Mo Ac 	de 'aderna 	

da Rua Aimor. 	507. Vila 

Con 

 

GRÁFICA CIDADE DE BEBEXIO6ÍO LUA -ME torna público que recebeu 
ria CETESB. a IJcença de Operação n°40000220, para Serviço de improssão 
de jamais e outros sito à R. Dr, Oscar Werneck. 00930, no municiplo de 
Bebedouro/SP, válida até 01/11/2008. 

CONSTRAN S/A 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

c. N.P.JRAF t4.,  61.156.568/0001-90 • NIRE N°35300018117 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO 0E2.005 
Data, Hora e Local: 18 de novembro de 2005.. 	as 1000 horas, na sede 
social, na Avenida Presidente Juscelino Kubrtschek, 1.830, Torre IV - 4° andar. 
em São Paulo. Estado de São Paulo; Convocação: Dispensada a publicação 
de Editais nos tensos do artigo 124, parágrafo 4., da Lei n° 6.404/76; Quorum: 
Presença dos acionistas, representando a totalidade do Capitai Social. 
conforme Livro de Presença: Mesa Dirigente: Presidente: Sr. Olacyr Francisco 
de Moraes; Secretário: Sr. Jorge Alberto Aun, representando a acionista 
Transmix Engenharia indústria e Comércio SiA; Ordens do Dia: Leitura 

dispensada por unanimidade. Deliberações: Foram tornadas, por unanimidade 
dos votos hábeis, as seguintes deliberações:1)- Alterar o endereço da sede 
social para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre II - 4° 
andar - Bairro brim Bibi - São Paulo - SP - CEP.: 04543-000 - CNPJ/MF n° 
61.156.568/0001-90, NIRE n°35.300.018.117. Em conseqüência, o artigo 20 
do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "ARTIGO 2° - A 
sociedade tem por sede e broa Cidade e a Comarca da Capital do Estado de 
São Paub, com endereço na Avenida Presidente Juscelino Kutoltschek, 1630 
-Torre 11,4°  Andar, Bairro itaim Brbi. CEP 04543-000, podendo instalar, manter 
e suprimir filiais, sucursais. agendas, escritórios e praças de serviços em 
qualquer localidade do Pais asno Exterior, conforme exigirem os interesses 
sociais, a juizo e por deliberação da Diretoria"; 2) - Alterar o endereço do 
escritório administradas para a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 
• Torre II - 4° andar - saia 22 - Bairro itaim Bibi - São Paulo- SP - CEP.: 04543-
000 - CNPJ/MF n° 61.156.568/0094-90. NIRE n° 35901800693:3)- Aprovar 
a nova redação do artigo 40  do Estatuto Social, que passa a vigorar com a 
seguinte e nova redação: "ARTIGO 40 - A empresa tem por objetivo: a) A 
execução, no Brasil ou no Exterior, de obras públicas ou particulares, 
administração, supervisão, estudos, projetos, planejamento, consultoria, 
serviços técnicos pertinentes nos diversos setores da Engenharia Civil tais 
como: edificlos residenciais, comerciais, Industriais, conjuntos residenciais, 
urbanização de favelas, terraplanagem, drenagem, pavimentação, e obras 
complementares de sistemas viários, urbanos ou rurais; oonstrução de estradas 
de rodagem compreendendo-se, também sua administração, tanto por conta 
própria, como terceiros permissionários, assim como, participando de 
privalizações em geral e em todas as suas modalidade têcnicas e econômicas 
permitidas em lei; ferrovias; metrovias e aeroportos, incluindo terminais, 
estações, pátios, edificações de apoio e sistemas de sinalização e controle 
operacionais; obras de arte em geral, pontes e viadutos; túneis; polos 
petroqufmicos e refinarias; usinas siderúrgicas, hidrelétricas, termoelêtricas, 
nucleares e barragens; construção, ampliação ou recuperação de obras 
portuárias e vias navegáveis, apoio portuário e marifimo inclusive obras de 
proteção e tipo "off-shore", obras de dragagem, desassoreamento inclusive 
serviços subaquáticos, para manutenção, retificação e canalização de rios e 
canais; captação, tratamento, reservação e distribuição de agua; interceptação, 
condução e tratamentode esgotos sanitários e Industriaimbodutos, gasodutos 
e demais (rotos especiais, meritimos ou terrestres; b) implantação de sistemas 
de telecomunicações e telefonia; linhas de transmissão de energia e 
subestações; c) Montagem de equipamentos. estruturas e sistemas 
eletromecanicos de controle de operação; d) Prestação de Serviços relativos 
a todos os setores de limpeza púdica, que abrangem execur,-ão e exploração 
em todas as suas variações, induindo coleta, varrição, transbordo e destinacão 
final dos resíduos sólidos, domiciliares, industriais e hospitalares, tanto em 
aterro sanitários, incineradores ou usinas de compostagem, ou outro qualquer 
sistema que vise equacionar o problema de lixo. Incluindo-se qualquer outro 
serviço que posse ser caracterizado como limpeza ou que sejam considerados 
similares, podendo operar e adminishar qualquer das modalidades existentes 
ou que venham ser implantadas sendo sob o regime de contratação ou de 
privallzação de tais serviços ou obras, remoção, transporte e beneficiamento 
de lixo; e) Exploração e aproveitamento de jazidas no território nacional, de 
acordo com as disposições do Códigade Mineração e respectivo regulamento; 
f) Presiação de serviços de transportes rodoviários e ferroviários por conta 
própria ou de terceiros; g) Prestação de serviços de transportes hidroviérios 
vinculados à execução de obras públicos ou particulares; h) Exploração de 
serviços públicos relacionados com os itens anteriores, ainda que 
desvinculados de sua «instrução, mediante regime de concessão, permissão 
ou outro qualquer:) Elaboração de projetos de engenharia civil, mineração e 
de arquitetura; 1) Construção, reparos, manutenção e operação de 
equipamentos navais; ir) Usinagem de concreto asfállico, fabricação de 
artefatos de concreto e produtos afins, para consumo próprio e vendas a 
terceiros: I) Exploração de pedreiras, britagem, rebritagem e beneficiamento 
para consumo próprio e venda a terceiros; mi Compra e venda de materiais 
de construção em geral; n) Importação e exportação de materiais, maquinas 
e equipamentos para uso próprio, pertinentes aos serviços que vier a execular 
e A mineração em geral, o) Locação de Equipamentos e Veicules, e p) 
Incorporação, comercialização e administração de Imóveis próprios. 
PARÁGRAFO ÚNICO - A sociedade, a critério da Diretoria, poderá participar 
de empreendimentos de empresas industriais e comerciais de qualquer 
natureza, consorciar-se com outras empresas, assim como realizar 
investimentos de capital de qualquer natureza; e 3) - Autorizar a Diretoria da 
sociedade a tomar as medidas necessárias h realização das deliberações 
acima. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas, 
por unanimidade, sem reservas ou restrições. Nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma sumaria, 
que após lida foi por todos assinada. São Paulo, 18 de novembro de 2.005. 
(aa) Olacyr Francisco de Morais - Presidente: Jorge Alberto Aun - Secretário. 
Acionistas: Olacyr Francisco de Moraes e Transmix Engenharia Indústria e 
Comércio S/A. Esta cópia confere como original lavrado no livro próprio n° 2 
registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n°43525, de 
30.07.96.0LACYR FRANCISCO DE MORAES- Presidente da Mesa -JORGE 
ALBERTO AUN - Secretario. Visto: José Roberto Bertdi - OAB/SP n°26.688. 
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania -Junta Comerciai do Estado 
de São Paulo- Certifico o Registro sobe n°350.986/05-8, em 30.11.2005. (a) 
Cristiana da Silva F. Corrêa- Secretária Geral. 

Vipasa Valorização 
Imobiliária Paulista S.A. 
CNPJ/MF n° 61.648.655/0001-65 • NIRE 35.300.013.727 

Edital de 2. ConVocação 
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 

Picàfn.epcadon os senhores acionistas para comparecerem à Assem- 
bléia Omiti. 	Inibia e Extraordinária a ser realizada em 2° convocação no 
dia 20:deltriibro de 2005, as 10:00 horas, na sede social, em São Pau-

lfia,,Esta les tile Paulo, na Avenida Paulista, 2064 - Piso Augusta, bja 49, 
Bafe Visiti,PER, 01310-200, para apreciara deliberar sobre a seguinte o, 
datil allitirte(e) emane; discussão e aprovação das Demonstrações Finan-
ceiras clisOciedade referonlas.ao  exercício social encerrado em 31 de 
dezembro 0..2004; (b), destinação do resultado do exercido findo em 31 
do dezembro de ,2004; (e) Oãagamentio de gratificação aos membros da 
Diretoria: (d) eleição aos membros da Diretoria; (e) fixação da remunera-
ça,i.dos membros da Diretoria: (f) alteração dos artigos 5°e 70  do estatuto 
social de modo a (I) eibluir as cau 'las representativas de ações e (II) 
eliminar a exigência de prestação l' garantia de gestão pelos Diretores; e 
(g) consolidação do Estatuto Soci2

1d  

. São Paulo, 12 de dezembro de 2005. 
01 reteria 

Fernando José Garcia, Jopo Figueiredo de Souza Dantas Forbes  

Evacon Ind. de Componentes p1 Refrigeração Lida, torna público que 
recebeu da CETESB a Licença Prévia 31001513 es Licença de Instalação 
31002434 e requereu a Licença de Operação, p/fab. de equip. p/ refrigeração 
industrial, sito à R. Joack's, 124, Diadema, SP. 

ELOUVEIRA DO BRASIL PROJETOS IMOBILIÁRIOS LTDA., torna púdico 
que requereu à CETESB a Licença Prévia, para exercer a atividade de 
estação de tratamento de esgotos sanitários A. localizada à Rua José Luiz 
Mame 360- Sto. António - Lowell-07SP 



• 



HOLCIM (BRASIL) S.A. 
CNPJ/MF 0° 60.889.338/0001-17 NI REP. 35300044924 
Ala da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas 

realizada no dia 29 de dezembro de 2005 - _ 	. 
I - Data. Horário. Local: Assembléia realizada no dia 29 de dezembro de 
2005, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Verbo Divino. 
1.408-5°andar, Bloco "O", Bairro Chácara Santo António, em São Paulo - 
SP II - Convocações: A convocação da Assembléia Geral Extraordinária 
ocorreu por editais publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos 
dias 17, 20 e 21 de dezembro de 20050 no Diário do Comércio nos dias 19, 
20 e 21 de dezembro de 2005.11I- Presença: Compareceram à assembléia 
geral os acionistas representando 99% do capital votante, conforme assina-
turas constantes do Livro de Presença de Adionistas, IV - Mesa: Presiden-
te: Kari Franz Bühler. Secretária: Alessandra Madini Marinho. V- Delibera-
ções: Por unanimidade de votos dos presentes, foram tomadas as seguin-
tes deliberações: I) aumento do capital social da Holcim (Brasil) S/A meêan-
te a Incorporação da Reserva de Capital após a compensação dos prekrizos 
acumulados, tendo como base os valores apurados no balanço de 3040 
novembro de 2005. Assim sendo, a Reserva de Capitai no valor de R$ 
221.964.755,19 (duzentos e vinte e um milhões, novecentos e sessenta e 
quatro mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e dezenove centavos) com-
pensou os Prejulzos Acumulados correspondentes ao valor de R$ 
56.251.268,19 (cinquenta e seis milhões, duaentos e cinqüenta e um mil, 
duzentos e sessenta e olto reais e dezedb•edteRtavos). c finando° saldo 
remanescente de R$ 165.713.487,00•(cento e sessenta • elascarnIlhões, 
setecentos e treze mil, quatrocentos e29el01105 sete reals).pewpfumento 
do capital social da Holcim (Bras114 5S), 'Passar*, assim de R$ 
172.714.421,13 (cento eeetenta e dois milhões, setecentrA Étfafbrze mil, 
quatrocentos e vinte e um reais e treze reparkiseps) para R$4184407.908,13 
(trezentos e trinta e dto milhões. quatrocentos e Cinte e sefte.rnil, eplecentos 
e oito reais e treze centavos). Conformeal 3leposições do §1. do art. 169 
da Lei o° 6.404/76, não haverá modificação %o númererkPitèle com a 
capitalização da Reserva de Capital, itifia g go•rnpensaraão dosfareiuizos 
Acumulados, para o aumento Capital Social. II) Como aur;ento.do  capital 
social da Companhia, o artigo 5° do EstEgtdp$ocial pasba 51W aieguinte 
redação: "Artigo 5.; O capital sociaLaubscrite e inlegrefidbdo,% de R$ 
338.427.906,13 (trezentos e trinta e 06611161)as, quatréopatere • vinte e 
sete mil, novecentos e oito reais e traazocentavos) reprIlle;a0do por 
4.430.782 (quatro milhões, quatrocentMehfifemil, setecentã e oitenta e 
duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." Vi - Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se 
esta ataque, lida e achada conforme, vai pelos presentes assinada. Acio-
nistas presentes: (°a.) Holderlin B.V., representada por Karl Franz Bühler 
e Piara Abboncli; Holcirn Investimento (Sorrir)) SL, representada por Kari 
Franz Bühler e Pioro Abbondi; Thornas Knôpiel; e Falis Martin Allorfer. São 
Paulo. 29 de dezembro de 2005. Alessandra Mediei Marinho - Secretá-
ria. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania, Junta Comercial do Es-
tado de São Paulo. Certifico o Registro subo número 27.006/06-2 em 
19.01.06. Cristiana da Silva F. Corrêa • Secretária Geral.  

58 
São Paulo, 116 ()7) - 13 

. 	. 	. 	. 

CNEC - ENGENHARIA S.A. 
CNPJ N. 61.564.639/0001-94• NIRE 35 3 0005978 6 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2005 
Data, Hora e Local: 29 de dezembro de 2005. às 14:00 horas na sede 
social, na Rua Funchal 160. Bloco E 8° andar- Parte, São Paulo, SR Pre-
sença: Comparecimento de acionistas que representavam a totalidade do 
capital social. Composição de Mesa: Presidente, Gados Antonio Rossi Rosa, 
Presidente do Conselho de Administração e Secretário. Luiz Roberto Ortiz 
Nascimento. Convocação: dispensada nos termos do art. 124, parágrafo 
4°, da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: (I) proposta do Conselho de Administra-
ção da Sociedade de aumento do capital social mediante subscrição de 
novas ações; (II) aprovação da nova redação do "capar do Artigo 5° do 
Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: em relação aos itens da Or-
dem do Dia, os Senhores Acionistas deliberaram o seguinte: Item (I): "a" 
aprovara proposta do Conselho de Administração de aumento do capital 
social desta Sociedade, de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de eu-
ais). para RE 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais), mediante emis-
são de 28.455.285 (vinte e oito milhões, quatrocentas e cinqüenta e cinco 
mil, duzentas e oitenta e cinco) novas ações, sendo 9.485.095 (nove mi-
lhões. quatrocentas e oitenta e cinco mil e noventa e cinco) ações ordinárias 
é 18.970.190 (dezoito milhões, novecentas e setenta mil, cento e noventa) 
ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de 
emissão de RS 0,2460 (vinte e quatro centavos atrações) por ação, deven-
do a quantia de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), ser integralizada 
em dinheiro, no ato da subscrição; "b" aprovar o Boletim de Subscrição 
anexo e parte Integrante desta Ata, correspondente ao valor total, do qual a 
acionista Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. subscreveu atola-
idade das ações, uma vez que os demais acionistas, expressamente, decli-
naram seus direitos de subscrição; Item (II): aprovar a nova redação do 
"capar do Artigo 5° do Estatuto Social, passando o mesmo a vigorar coma 
seguinteredação, mentidas lodosas demais disposições estatutárias; "Ar-
tigo - O capital social é de R$34.000.000,00 (Pinta e quatro milhões de 
reais). todo Integral/Mo e dividido em 94.173.940 (noventa e quatro mi• 
lhões, cento e setenta e três mil, novecentas e quarenta) ações, sendo 
31.391.313 (trinta e um milhões, trezentas e noventa suma mil, trezentas e 
treze) ações ordinárias e 62.782.627 (sessenta e dois milhões, setecentas e 
oitenta e duas mil, seiscentas e vinte e sete) ações preferenciais, todas 
nominativas e sem valor nominal, que podem ser representadas por t(tulos 
múltiplos" Os demais artigos do Estatuto Social permanecem Inalterados. 
Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos. Nada mais 
havendo atrelar, fol suspensa a sessão paras lavratura da presente ata, 
que ridas aprovada por unanimidade, vai assinada por Odos as presentes. 
São Paulo, 29 de dezambro de 2005. loa) Carlos Antonio Rossi Rosa, 
Presidente. Luiz Roberto Ortiz Nascimento, Secretário. Acionistas: P/Cons-
trações e Comércio Camargo Corrêa S.A., Celso Ferreira de Oliveira, Di-
retor Presidente e João Ricardo Arder, Diretor Vice-Presidente de Desen-
volvimento de Negerclos; Carlos Pires Oliveira Dias, pp.Manoel Bernardas 
Magalhães Paes de Barros; Fernando de Arruda Botelho; Luiz Roberto 
Ortiz Nascimento; Raphael Antonio Nogueira de Freitas; Carlos Antonio 
Rossi Rosa; José Édlson Barros Franco; Flavia Soergue de Almeida; Mar-
veto Pereira Malta de Araújo. Esta ata ri cópia fiel do original. Carlos Antonio 
Rossi Rosa - Presidente; Luiz Roberto Ortiz Nascimento - Secretário. Se 
arderia da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de 
980 Paulo. Certifico o Registro sob o número 27.331/06-4 em 20.01.06. 
Cristiana da Sibla F. Corrêa- Secretária Geral,  
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EZFOOD sErviços S.A. 
C N.P.J. ri° 04.243.593/0001-78 - NIRE n. 35.300.182.367 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E 
CONSELHO CONSULTIVO REALIZADA EM 20E JANEIRO DE 2006 
Data, Horário e Local:2 de/aveiro de 2006, as 16 horas, ousada soci-
al, na Cidade de Guarulhos. Estado de São Paulo, na Rua Barão de 
Penedo, 435 - Jardim Cumbica. Presença: Totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Sociedade: Presidente do Conselho de 
Administração, Antonio Abigall Colmenares Viquendi; Rubens Batista 
Junior e Frederlcus Joannes Van Beek. Totalidade dos membros do 
Conselho Consultivo: Antonio Abigail Colmenares Viquendl; Rubens 
Batista Junior e Luiz Antonio Corres Nunes Viana de Oliveira. Mesa: 
Presidente do Conselho de Administração, Antonio Abigail Colmenares 
Viquendi; Secretária, Andréa Saraiva Grivol. Convocação: dispensada 
a comprovação da convocação prévia, conforme faculta o artigo 13, 
parágrafo 2° do Estatuto Social. Ordem do Dia: (a) Destituição da Dire-
toria. (b) Eleição dos novos Diretores. DeliberaçõesTomadas por Una-
nimidade: (a) A partir desta data á destituído o Sr. Ouirinus Pleter Dei), 
dá função de Diretor Presidente, e ratificada a destituição ocorrida no 
dia 13 de dezembro de 2005 do Sr. Dejair Pereira das Chagas, da fun-
ção de Diretor Financeiro. (b) foram indicados para compor a diretoria 
da sociedade, em substituição aos diretores ora destituídos, devendo 
completar o atual mandato da Diretoria, até a próxima Assembléia Ge-
ral Ordinária, que apreciará os resultados referentes ao exercido de 
2005,00 senhores: (i) Luiz Antonio Careca Nunes Viana de Oliveira, 
brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de iden-
tidade n° 18.126-D-CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob n°090.709.317-
53, para ocupar o cargo de Diretor Presidente, e (ii) André de Souza 
~rimo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 
Cédula de Identidade RG n. 20.932.188-X-SSP/SP, Inscrito no CPF/MF 
sob n° 128.499.988-26, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, 
ambos com endereço na Rua Carlos Lisdegno Carlucci, n° 519, São 
Paulo, SP, CEP 05536-900.00 diretores ora eleitos foram empossados 
em seus cargos nos termos da lel e do Estatuto Social, os quais decla-
raram não estar incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que 
os impeça de exercer as atividades comerciais ou cargos de adminis-
tração. Lavratura, Leitura e Aprovação da Ata: nada mais havendo a 
tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como 
ninatférn se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a 
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Equipav S/A Pavimentação, 
Engenharia e Comércio 

CNPJ/MF N°46.083.754/0001 -53 e NIRE 35.300,011.678 
Assembléia Geral Extraordinária de 17 de Novembro de 2005. 

(Sumário conf. art.130 da Lei 6404/761 
Hora/Local: Ás 10h, sede social em São Paulo/SP, na Av São Luiz, 0.. 
112,7° andar, c). 704, sala 01, Centro. Presença: A totalidade do capital 
social. Mesa: Presidente: Carlos de Moraes Toledo; 1° Secretário: Geraldo 
Natividade Tarallo e 2. Secretaria: Sorria Therezinha de Sousa Ramos 
Vettorazzo. Deliberações tomadas conf. Ordem do Dla: 1.aprover a 
lavratura da presente ata soba forma de sumário; 2.apr005r a proposta de 
aumento do capital social no valor de R$ 75.570.649,20, com a emissão de 
657.708 noves ações ordinárias, nominativas pelo preço de R$ 114,90 por 
ação; 3.registrar a renúncia dos atuais acionistas Empate Engenharia e 
Comércio Ltda. e dontrolpav Participação e Administração Ltda. ao 
direito de preferência na subscrição das novas ações ora emitidas, conf. 
ar1.171, § 2° da Lei n.. 6.404/76; 4.consignar que a totalidade das ações 
ora emitidas foi subscrita pela EBC Participações e investimentos Ltda., 
sociedade empresária limitada, com sede em São Paulo/SP, àAu. Brigadeiro 
Faria lima,1744 und.72 sala 01 Jd.Paulistano CEP 01451-001 rape p/ 
Ricardo José Pires de Agaloo Pereira num total de 657.708 ações subscritas 
Sintegralizadas no valor realizado de R075.570.649,20. que as integralizou 
nesta oportunidade. mediante a conferência de 10.410.273 quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 cada uma, representativas do capital social da Prauxi 
Participações e Investimento. Ltda., sociedade empresária limitada, com 
sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, n..1.744, unld. 72, sela 2, Jd.Paulistano, 
CEP 01451-001, em São Paulo/SP. ora em processo de registro dessas 
atos tonslitutkros, totalmente livres e desembaraçadas de quaisquer ónus, 
gravames, dúvidas ou dividas, conforme avaliação a seguir deliberada, 
tarnando-se desta forma acionista da Sociedade; 5.ratilicar a nomeação 
da.  empresa especializada, Beatas & Associados Engenharia e 
Consultoria Ltda., com sede em São Paulo/SP, na Alameda dos Jurupis, 
452, cj.101, CEP 04088-001. devidamente Inscrita CNPJ/MF 058.373.937/ 
0001.92 e no CREASP sob d.° 0386320, previamente contratada para 
proceder â avaliação a valor de Mercado, das quotas representativas do 
capital social da Praux1Partlçlpações e Investimentos Ltda. detidas pela 
EBC Participações e Investimentos Ltda., nos termos do art.8° da Lei 
n..6.404/76, e aprovar o Laudo de Avaliação por ela elaborado e arquivado 
na sede social da Sociedade, que apurou o valor total de R$ 75,570.649,20. 
6.homologar o aumento do capital social da Sociedade e aprovara seguinte 
nova redenção do caput do art.5° do Estatuto Social da Sociedade; "Os-apitai 
social .daSoclec(ade ri da RO 363.764.667,60, todo integralizado e dividido 
em 3,165.924 ações ordinárias, nominativas, no valor nominal de R$ 114,90 
andá urna". Encerramento: Nada mais havendo a tratar, Sassembféla foi 
sieão•nsa para lavadura desta ala, que, lida, foi assinada por todos os 
Ackarilstaspresentes. Acionlitlourvorele Engenharia e Comércio Ltda, e 

rolais" Participação e Admi sPeção Ltda, ambas repp/Cados de 
aes Tole40,Aisraldef NarialetadePTAlallo e Sonia Therezinha de Sousa 

mos Vettoraift0e ESC Partledriteçõeer5 investimentos Ltda., rep.p/RIcardo 
é Pires de AquinO Pereira. JLIC.ESPeef. 3e0,B2a05-0 em sessão de 22/ 
5 	istiane da Silva F. Corrêa -.-•Secrelárla Ger 

 na JUCESP, sob o NIRE n. s atos constits a Oivado5 
• 00.007,549, conforme P 	olo e Justificação de Incorporação, firmado 

• essa sociedade; (2) ratificar a contratação da empresa especializada 
Contadores e Consultores Ltda., para procedera avaliação, andaras 

o. 	beis, do acervo liquido a ser incorporado, nos termos dos uns. 80  e 227 
de Lei n.° 6.404f76 e 1.117 da lei n.. 10.406/02; (3) aprovar o laudo de 
avaliação elaborado pela empresa acima referida. que procedeu rit avaliação 
do valor do PatrImõnlo Liquido da Sociedade e apurou o valor de R$ 
611.948.871.00, com base no Balanço Patrimonial de 18/11/05; (4) efeli'ver 
incorpora 	Sociedade pela Equipam S/A Açúcar e Álcool, razão pela 
qual 	leda 
opera 
Pavimenta , Engenharia e Comércio na Sociedade foram substrtuídos 
por participação no capital social da Egulpav S/A Açúcar e Álcool. Nos 
lermos e para os fins das disposições constantes do art. 1.122 da Lei n.° 
10.406/02, será efetuada a publicação do presente extrato, para que produza 
seus jurídicos e legais eleitos. JUCESP 5°. 368.839/05-9 em 22/12/05 
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CONSTRUÇOES ECOMÉRCIO 
C.N.P.XMF fit° 61.156,568/0001-90 - NIRE ki° 35300018117 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2.005 

Data, Hora e Local: 12 de dezembro de 2.005, Ás 10:00 horas, na 
sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre 
II - 4° andar, em São Paulo, Estado de São Paulo; Convocação: 
Dispensada a publicação de Editais nos termos do artigo 124, 
parágrafo 4°. da Lei n°6.404/70: Quorum: Presença dos acionistas, 
representando a totalidade do Capital Social, conforme Livro de 
Presença; Mesa Dirigente: Presidente: Sr. Olacyr Francisco de 
Moraes; Secretário: Sr. Jorge Alberto Aun, representando a acionista 
Transmix Engenharia Indústria e Comercio S/A; Ordem do Dia: Leitura 
dispensada por unanimidade. Deliberações: Foram tomadas, por 
unanimidade dos votos hábeis, as seguintes deliberações: 1) - Em 
decorrência do falecimento do Motor Presidente da sociedade De 
SILVIO FERNANDES LOPES, que também exercia cumulativamente 
os cargos de Diretor Financeiros Diretor Comerciai, foi decidido eleger 
para ocupar os cargos de Diretor Administrativo, Financeiro e 
Comercial, para completar ri mandato que se estenderá atê 21 de 
junho de 2.006,0 Dr. JOSÉ ROBERTO BERTOLI, brasileiro, casado. 
advogado, inscrito na OAB/SP n° 26.688, portador da cédula de 
Identidade RG 	3.089.000-SSP/SP e CPF n° 612.472.518-53, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; 
reformular os cargos do diretor Dr. JORGE ALBERTO AUN, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador da cédula de Identidade RG n° 
3.804.073-6-SSP/SP, CPF n. 374.154.178-87 e CREA a 31,605/D - 
E° região, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, ambos com escritório na Av. Presidente Juscelino 
Kubitschek, 1830- Torre II - 4° Andar - Bairro Itaim Bibi - São Paulo - 
SP, para Diretor Presidente e Técnico. O diretor eleito nesta 
Assembléia, será empossado mediante a assinatura do termo de posse 
no livra de Atada Reunião da Diretoria. Na oportunidade, foi inaltecida 
pelos presentes, salvação do inesquecível Diretor, ficando consignado 
em ate, o voto de pesar pelo seu passamento e 2)- Autorizar a Diretoria 
da sociedade a tomar as medidas necessárias rà realização das 
deliberações acima. Ouorum das Deliberações: Todas as 
deliberações foram aprovadas, por unanimidade, sem reservas ou 
restrições. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada a presente ata na forma sumária, que após lida foi por todos 
assinada. São Paulo, 12 de dezembro de 2.005. (aa) Olacyr Francisco 
de Moraes - Presidente; Jorge Alberto Aun - Secretário. Acionistas: 
Olacyr Francisco de Moraes e Transmix Engenharia indústria e 
Comércio S/A. Esta cópia confere com o original lavrado no livro próprio 
n° 2 registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 
43525,40 30.07.96.0LACYR FRANCISCO DE MORAES - Presidente 
da Mesa - JORGE ALBERTO AUN - Secretário. Visto: Marcos Eduardo 
{atriz Coelho Gomes - OAB/SP n°208.788. SECRETARIA DA JUSTIÇA 
E DEFESA DA CIDADANIA • JUNTA COMER CIAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - CERTIDÃO - Certifico o Registro sob n° 365.681/05-2 
em 16.12.2005. (a) Cristiana da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.  

	 PRAUXI PARTICIPAÇÕES E 	 
INVESTIMENTOS LTDA. 

CNPJ n° 07.738.376.0001-47 e NIRE 35.220.334.861 
Extrato da Reunião de Sócios 

Os sécios da Prauxl Participações e Investimentos Ltda., com sede em 
São Paulo/SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 0.0  1.744, unld. 72, sala 2 
Jd.Paulistano, CEP 01451-001, Ricardo José Pires de Aguino Pereira e 
Eguipav S/A Pavimentação, Engenharia e Comércio, atrevas da Reunião 
de Sócios, realizada às 14h, do dia 19/11/05, deliberaram (1) aprovar a 
proposta de incorporação da sociedade gela Eguipav S/A Pavimentação 
Engenharia e Comércio, sociedade por ações, com sede em São Paulo/ 
SP, na Av. São Luiz, 112,7° andar, cj. 704, sala Cl, inscrita no CNPJ/MF so 
o n.°46.083.754/0001-53, cora seus atos constitutivos arquivados na JUCESP 
sob o NIRE n.. 35.300.011.678, conforme Protocolo e Justificação d 
Incorporação, firmado com essa sociedade.; (2) ratificar a contratação da 
empresa especializada Amks Contadores e Consultora. Ltda., par 
proceder à avaliação, a valores contábeis, do acervo liquido a ser incorporado 
nos termos dos arts.13° e227 da Lei 	6.404/76 51,117 da Lei n..10.406/ 
02; (3) aprovar o laudo de avaliação que procedeu à avaliação do valor do 
Património Liquido da Sociedade e apurou o valor de R$ 10.410.283,00 
com base no Balanço Patrimonial de 19/11105; (4) Efetivar a incorporação da 
Sociedade pela Equipa,/ 5./A Pavimentação, Engenharia e Comércio, razão  
pela qual a Sociedade foi declarada extinta. Nos termos e para os fins da 
disposições constantes do art.1.122 da Lei n.° 10.406/02, será efetuada 
publicação do presente extrato, para que produza seus jurídicos e legal 
efeitos. JUCESP n..368.826/05-3 em sessão de 22/12/05. Cristiana da Silv 
F. Corrêa Secretária Geral. 

G.GRAPH INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA -ME., torna público que requereu na 
CETESB de forma concomitante a Licença Prévia ao Licença de instalação 
para impressão de Material para uso Industrial Comercial e Publicitário, sito 

Rua Dos Esquilos, 134. Jardim do Engenho. Cotie• SP. Cep: 06711-400. 

PolyVac S/A Ind. e Com. de Embalagens 
C.N.P.J: 43.655.612/0001-25 

Ata da Assembléia Geral Extraodlnária relizada em 29.12.2005 
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois Mil ao/oco, às dez 
horas, reuniram-se na sede social na Avenida das Nações Unidas, 21.313 
nesta capital da São Paulo. em Assembléia Geral Extraordinária, os Se-
nhores Acionistas da Poly-Vac S.A. Ind. Com. Embalagens, representan-
do 84,69% (o/estas quatro, sessenta e nove por cento) do Capital So-
cial, com direito rã voto, conforme constatada pelas assinaturas no "Livro 
de Presença de Acionistas", atendendo ao Edital de Convocação publi-
cado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do Comércio dos 
dias 21, 22, 23 de dezembro 40 2009. Assumiu a Presidência, na forma 
dos Estatutos Sociais. a Sra. Michela Brígida ~por, Diretora Presidente 
da Sociedade que convidou a mim, Sérgio Costa para secretaria-Ia. Dan-
do inicio aos trabalhos, a Sra. Presidente determinou que fosse lida a 
seguinte ordem do dia: a) Retificação da AGOE de 29.04.2005 no item 
preenchimento de cargo vago. Deliberações: Por votação unânime dos 
acionistas dos acionistas com direito a voto observadas as abstenções 
legais, deliberou-sede acordo coma ordem do dia constante do edital de 
convocação: a) Retificar a AGOE de 29.04.2005 onde constou eleição da 
Diretoria para o biênio 20050 2006 aendo que o correto é preenchimento 
de cargo vago, e que a redação correta é: Foi eleito para o preenchimen-
to de cargo vago, cargo de Diretor o Sr. Denis Arippol Borenstein,brasileiro, 
Industrial, residente e domiciliado nesta capital CPF: 347.174.888-140 
portador da cadeira de Identidade 43.9E18.348.7, com mandato alindar 
com Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 
2006 com honorados no valor de RO 45,600,00 (quarenta e cinco mil 
seiscentos reais) anuais. Ficando assim composta a Diretoria Diretora 
Presidente Sra. Michela Brigida Arippol, brasileira, industrial, residente e 
domiciliada nesta Capital, CPF: 677.629.488-72, poráadow da Carteira 
de Identidade RG: 7.385.673. Quanto a fixação dos honorários mensais 
para a Diretora, a assembléia determinou o valor de R$ 53.500,00 (cin-
qüenta e três mil e quinhentos reais), conforme AGO de 29.04.2004 e 
Diretor Denis Arippol Borenstein acima qualificado, com mandado a fin-
dar com AGO que aprovar as contas do exercido 40 2000. ficando ratifi-
cados os demais itens, Finalizando. a Senhora Presidente ofereceu e 
palavra a quem dela quisesse fazer o asna, como ninguém se manifes-
tou, declarou encerrada a Assemdaia. afie ata foi por mim lavrada neste 
ato que lida e achada conforme foi assinada por todos os acionistas pre-
sentes. a.a.) Michela Brigida Arippol - Presidente; Sérgio Costa Secre-
tário. Acionistas: Michela Brigida Arippol. Esta a cópia fiel da ata lavrada 
no competente livro. Michela Brigida Arippol - Presidente; Sérgio Costa - 
Secretário. JUCESP - Certifico o registro sob o n° 27.325/06-4, em 
20/01/2006. Cristiana da Silva F. Corrêa - Secretária Geral, 

Equipav S/A Pavimentação, 
Engenharia e Comércio 

CNPJ/MF n°46.083,754/000l-S30 NIRE 35.300.011.678 
Assembléia Geral Extraordinária de 19 de Novembro de 2 

(Sumário conf. a4.130 da Lei 6.404/76) 
Hora/Locai: as 150, na sede social em São Paulo/SP, na Av. São 
112.7° andar, 5.704, sala 01, Centro, Presença: Totalidade do capital 
Mesa: Presidente: Carlos de Moraes Tolde" 1° ISecretario: Geraldo Na 
dado Tararia 02/ Secretária: Sonia Ther84410Sousa Ramps•Norazzo. 

Deliberações conf. Ordena do Dia: 1Aprovar a lavratur• dadreeemte ala 
sobe tonna sumária; aaprovar a propos5 &tilda no PrOtoap e 4ustilica- 
çâo de Incorporação ("Protocolo"), firmadoren•110/11/2005 entrem sociedade 
e a Prauxi Participações e investimentos Ltda., sociedãde "vesânia 
limitada, com sede na Av. Brigadeiro Freia Liana, n.° 1.744, unid.7a sala 2, 
Jd, Paulistano, CEP 01451-001, en:55o ref alo/SP:ia-W:1s atos 
constitutivos, ora em fase de registro perante a JUCESP, no sentido dose 
proceder à incorporação da Prauxi Pa6iltIVÃO6os e invelim. 41a. pela 
sociedade. Referido Protocolo. lido e apro.adoãcOnstitui oAeroi.bàPresen-
te ata, sendo dela parle integrante e indissociável; 3,ratilicarumação da 
empresa especializada, AMKS Contadosea • Consultoras Ltda., socieda-
de estabelecida em São Paulo/SP, Ima% 0.91C-SP n.° 26P885R95/0-7 
e no CNPJ/MF n.°66.056.086/0001-82, previamente contrederiferdedri Vaca-
der a avaliação, a valores contábeis, dtâceely.p.fiquido et.for incorporado. 
nos termos dos arts.8° 0227 da Lei n..6•404/7€261.117 da Lel n.° 10.406/02 
ad referendum da deliberação da Assembléia Geral de Acionistas da Sole 
dada: 4.apr000r o Laudo de Avaliação elaborado pela empresa que proce 
deu à avaliação do acervo liquido a ser incorporado pela Sociedade, tend 
apurado o valor de R$ 10.410.283,00 com base no Balanço PaldrnOnlal d 
19/11/2005. especialmente levantado para a realização da operação. Referi-
do Laudo de Avaliação encontra-se anexo ao Protocolo acima mencionado; 
5.aprovar a operação de Incorporação da Prauxi Participações e Inver8m. 
Ltda, pela sociedade, nos termos e condições estabelecidos no Protocol e 
pelo valor apurado no Laudo de Avaliaçâo, ambos acima feridos e apr 
dos; 6.consigner que a Socredade,, 	ora a 	a e do capital saci 

da Prauxi PartIcipaçõen e Investiria. Ltda, não sofre 	aiguer modilie 
ção do seu capital social, tendo m vista h suba . 	Investimos 
antes detido, pelo acervo liquido In 	 ; retorta a to 
todas as providências necessárias 	 . 	iberações 

para lavratura desta ata, que, lida, foi assinada'  por 	'Ciéoniels10tal  ss,'E aprovadas. Encerramento: Nada me is 

Eng.. e Comércio Ltda.. Controlpay ParticIp.e Administração Ltda, ambas 
representadas por Carlos de Moraes Toledo. Geraldo Natividade Taralio e 
Sonla Therezinha de Sousa Ramos Vettorazzo; e EBC Participações e In-
vestimentos Ltda. repr.por Ricardo José Pires de Aquino Pereira. JUCESP 
n°368.827/05-7 em 22/12/2005. Cdstiane da Silva F. Corrêa - Secr. Geral. 

O ,s.po9ta. 
wraCtIdelet.  

edade 
dar, c). 704, na 

()COM PARTICIPAÇOES E 
INVESTIMENTOS LTDA. 

0.. 07173t).312.0001-92 e NIFIE 35.220.334.970 
Extratdda Reunião dê Sócios 

(os da Eurocom Participações e Kivestlmentos Ltda., com sede 
auld/SP,. riAAv, Brigadeiro Fst(é Lima n.° 1.744, unid. 72, sala 3 

efÈ"TX91454,1101, Empa» Engenharia e Comércio Lida e 
Paylvaaniiçãd,tenrn ria e Comércio, através da Reunião 

'MOO tl 18/11/05, deliberaram (1) aprovar a 
zoo 	de pela Equipas S/A Açúcar e Álcool 

o seae m São Paulo/SP, na Av. São Luiz, 112. 7° 
acritrõlo CNPJ/MF n.. 43.932.102/0001-58, com 

O El 
e tal declarada extinta. (5) consignar que em virtude da 
corporação, os direitos de sócia da Eguipav S/A 
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VALOR CAPITAL UF CEP 

04543-000 SP 
MOEDA 

R$ 560214500,00 
muNict.0 
SAO PAULO Gr

~RO  
ITAIM BIBI 

NIRE 	 REGISTRO 

35300018117 
DATA DA CONSTITUIÇÃO 	INICIO DAS ATIVIDADES 

14/09/1971 	14/09/1957 
PRAZO DE DURAÇÃO 

INDETERMINADO 
NOME COMERCIAL 

CONSTRAN S.A. CONSTRUCOES E COMERCIO 

C.N.P.J. 

61.156.568/0001-90 
ENDEREÇO 

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK 
COMPLEMENTO 

TORREAI 4 AD 
NÚMERO 

1830 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 
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Certidão Específica 1 

 

PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO 0039229/06-3 

CERTIFICO, QUE AS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ABAIXO TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS 

ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL. 

A) A EXECUCAO NO BRASIL OU NO EXTERIOR, DE OBRAS PUBLICAS OU PARTICULARES, ADMINISTRACAO, 
SUPERVISAO, ESTUDOS, PROJETOS, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA, SERVICOS TECNICOS 
PERTINENTES NOS DIVERSOS SETORES DA ENGENHARIA CIVIL TAIS COMO: EDIFICIOS RESIDENCIAIS, 
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, CONJUNTOS RESIDENCIAIS, URBANIZACAO DE FAVELAS, TERRAPLANAGEM, 
DRENAGEM, PAVIMENTACAO, E OBRAS COMPLEMENTARES DE SISTEMAS VIARIOS, URBANOS OU 
RURAIS; CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE RODAGEM COMPREENDENDO-SE, TAMBEM SUA 
ADMINISTRACAO, TANTO POR CONTA PROPRIA, COMO TERCEIROS PERMISSIONARIOS, ASSIM COMO, 
PARTICIPANDO DE PRIVATIZACOES EM GERAL E EM TODAS AS SUAS MODALIDADES TECNICAS E 
ECONOMICAS PERMITIDAS EM LEI, FERROVIAS, METROVIAS E AEROPORTOS, INCLUINDO TERMINAIS, 
ESTACOES, PATIOS, EDIFICACOES DE APOIO E SISTEMAS DE SINALIZACAO E CONTROLE OPERACIONAIS; 
OBRAS DE ARTE EM GERAL, PONTES E VIADUTOS; TUNEIS; POLOS PETROQUIMICOS E REFINARIAS; 
USINAS SIDERURGICAS, HIDRELETRICAS, TERMOLETRICAS, NUCLEARES E BARRAGENS; CONSTRUCAO, 
AMPLIACAO OU RECUPERACAO DE OBRAS PORTUARIAS E VIAS NAVEGAVEIS, APOIO PORTUARIO E 
MARITIMO INCLUSIVE OBRAS DE PROTECAO E TIPO "OFF-SHORE", OBRAS DE DRAGAGEM, 
DESASSOREAMENTO INCLUSIVE SERVICOS SUBAQUATICOS, PARA MANUTENCAO, RETIFICACAO E 
CANALIZACAO DE RIOS E CANAIS; CAPTACAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA; 

eINTERCEPTACAO, CONDUCAO E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS E INDUSTRIAIS; OLEODUTOS, 
GÁSODUTOS E DEMAIS DUTOS ESPECIAIS, MARITIMOS OU TERRESTRES; 
B) IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA; LINHAS DE TRANSMISSAO DE 
ENERGIA E SUBESTACOES; 
C) MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E SISTEMAS ELETROMECANICOS DE CONTROLE DE 
OPERACAO; 
D) PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A TODOS OS SETORES DE LIMPEZA PUBLICA, QUE ABRANGEM 
EXECUCAO E EXPLORACAO EM TODAS AS SUAS VARIACOES, INCLUINDO COLETA, VARRICAO, 
TRANSBORDO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES, INDUSTRIAIS E 
HOSPITALARES, TANTO EM ATERRO SANITARIOS, INCINERADORES OU USINAS DE COMPOSTAGEM , 
OUTRO QUALQUER SISTEMA QUE VISE EQUACIONAR O PROBLEMA DE LIXO, INCLUINDO-SE QUALQU 
OUTRO SERVICO QUE POSSA SER CARACTERIZADO COMO LIMPEZA OU QUE SEJAM CONSIDERADOS 
SIMILARES, PODENDO OPERAR E ADMINISTRAR QUALQUER DAS MODALIDADES EXISTENTES OU QUE 

PLANTADAS SENDO SOB O REGIME DE CONTRATACAO OU DE PRIVATIZACAO DE TAIS 
S, REMOCAO, TRANSPORTE E BENEFICIAMENTO DE LIXO; 

o 	 2VEITAMENTO DE JAZIDAS NO TERRITORIO NACIONAL, DE ACORDO COM AS 
ás DE MINERACAO E RESPECTIVO REGULAMENTO; 

S DE TRANSPORTES RODOVIARIOS E FERROVIARIOS POR CONTA PROPRIA 

TRANSPORTES HIDROVIARIOS VINCULADOS A EXECUCAO DE OBRAS 

UBLICOS RELACIONADOS COM ITENS ANTERIORES, AINDA QUE 
STRUCAO, MEDIANTE REGIME DE CONCESSAO, PERMISSAO OU OUTRO 

VENHAM SER I 
SERVICOS U 
E) EXPLO 
DISPOSIC 
F) PRES 
OU DEXRCEtRO 

Q,CM PR)-ACAb DE 
PUB -f0A0pU 
H) EXP tvx,Ao D 

<XT,9-kp 

AO 
O 

icb 
CO - 
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NOME 

JORGE ALBERTO AUN (DIRETOR TECNICO) 

ENDEREÇO 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 
COMPLEMENTO 

T. II- 4 AND 
NÚMERO 

1830 
BAIRRO 

ITAIM BIBI 
MUNICIPIO 

SAO PAULO 
CEP 

04543-000 
RG 

3.804.073-6 
UF 

SP 
CPF 

374.154.178-87 
CARGO 

DIRETOR PRESIDENTE 
QUANTIDADE COTAS 

N/I 

CONS N ENGENHARIA S.A. 

SUISiRA' NCIONADO FOI ARQUIVADO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
;12/121 05, QUE APROVOU AS SEGUINTES DELIBERACOES: EM DECORRENCIA DO 
DO Dl TOR PRESIDENTE DR. SILVIO FERNANDES LOPES F 1 	ITO PARA OCUPAR O 

-SQÉVAT 
REÁgÊND 
AL'Ed4t1014 

0673A 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 
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Certidão Específica 2 

 

PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO: 0039229/06-3 

QUALQUER; 
I) ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, MINERACAO E DE ARQUITETURA; 
J) CONSTRUCAO, REPAROS, MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS NAVAIS; 
K) USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E PRODUTOS 
AFINS, PARA CONSUMO PROPRIO E VENDAS A TERCEIROS; 
L) EXPLORACAO DE PEDREIRAS, BRITAGEM, REBRITAGEM E BENEFICIAMENTO PARA CONSUMO 
PROPRIO E VENDA A TERCEIROS; 
M) COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; 
N) IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO PROPRIO, 
PERTINENTES AOS SERVICOS QUE VIER A EXECUTAR E A MINERACAO EM GERAL, 

ga.0) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS , E 
1,10) INCORPORACAO, COMERCIALIZACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS. 

PARAGRAFO UNICO: A SOCIEDADE A CRITERIO DA DIRETORIA, PODERA PARTICIPAR DE 
EMPREENDIMENTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE QUALQUER NATUREZA, 
CONSORCIAR-SE COM OUTRAS EMPRESAS, ASSIM COMO REALIZAR INVESTIMENTOS DE CAPITAL DE 
QUALQUER NATUREZA. 

(DIRETOR COMERCIAL) 
NOME 

JOSE ROBERTO BERTOLI 
I 

ENDEREÇO 

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 
NÚMERO 

1830 
COMPLEMENTO 

TORRE II 4 AD 
BAIRRO 

ITAIM BIBI 
MUNICIPIO 

SAO PAULO 
UF 

SP 
CEP 

04543-000 
RG 

3089000 
CPF 

612.472.518-53 
CARGO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
QUANTIDADE COTAS 
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DATA 	 1 NÚMERO 

20/12/2005 367508059 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 

Certidão Específica 

PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO: 0039229/06-3 

CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E COMERCIAL, COM MANDATO ATE 21/06/2006 O DR. 
JOSE ROBERTO BERTOLI, REFORMULAR OS CARGOS DO DIRETOR DR. JORGE ALBERTO AUN, PARA 
DIRETOR PRESIDENTE E TECNICO. 

FOI ARQUIVADO ARQUIVAMENTO DE JORNAL, GAZETA MERCANTIL DE 13/12/2005, NO QUAL PUBLICOU 

S
: A.G.E. DE 18/11/2005. 

DO QUE DOU FE 

SÃO PAULO, 03/02/06 	. EU ELENI PORTO SOUZA e, HEFE DA SEÇÃO DE CERTIDÕES CONFERI E 
Mansa de Brito Genho 

ASSINO: 	(..hAle da Seção de Cedidbes Subd ()\ 

V .v) T,O, SECRETAR% gaZÊ, 
I 

50-A 9 ãàlgt3,£ \ LFS 

• 1 

61 

3 



• 

• 



18 
TRIBUTOS / RECEITAS 

; EMOLUMENTOS DA 3LICESP 

OBSERVÀGOES<'2%:-/,;„„, 
21 REFERE 'è 2-~A , 

CONSTF:4N S . .7=;C-Ó.:NB 

AUTEN14CAÇÃO M NiCA 
22 	

24  A GO 

19 CNAE 
20 PLACA DO VEICULO 

t4ISSÃO DA CERTIDÃO DA EMPRESA 
ES EfOMÉRCIO 

reeox, 

,Sem, 

•£44:;,1 

tr.IN7 

'3Q 	.< --5»'4.s 
Via do Contri 

GARE-DR REC 
DE 

CM 98/97 
.02 

62 

RE - GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL 

alk GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 1GA RE 

GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL 

• - DEMAIS RECEITAS - 	 DR 

15 
NOME OU RAZÃO SOCIAL 
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

ENDEREÇO 
16 AV. PRESJUSCELINO KUBITSCHEK,1830-T.II-40A 

MUNICÍPIO 
	 UF 	17 TELEFONE 

SÃO PAULO 

Página 1 de 2 

01 MICROFILME (NÃO PREENCHER) 

02 DATA DE 
VENCI MENTO 

03 CÓDIGO DE RECEITA 	370-0 

04 INSCRIÇÃO ESTADUAL ou CÓDIGO 
DO MU NICIPIO 

05 
CNP) OU CPF 
61156568000190 

06 INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA 

07 
08 No A.IM 

09 VALOR DA RECEITA 	R$ 19,00 

10 JUROS DE MORA 
11 MULTA DE MORA ou MULTA POR 

INFRAÇÃO 
12 
13 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

14 VALOR TOTAL 	R$ 19,00 

BANO ITAU S/A 	BCO: 341 	DATA 22/12/2005 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GARE-DR 

HAGENCIA: 2724 TERMINAL: 90001 AUTENT.: 00056 

COD. DE RECEITA: 370-0 COMPET(MES/AN0): 0000 

CNN/Off : 61156568000190 
VALOR DA RECEITA: 19,00 
JUROS DE MORA: 0,00 
MULTA MORA/INFRACAO: 0,00 
HONORARIOS ADVOCATICIOS : 0,00 
VALOR TOTAL: 1.9,00 

*-• 
,,, 

iP M23310056 2724900M: 	,,S)  ,,,.. 	
C GARDIN , -, 

Al/g 	IIIGITikt5"/  

	

RCKRVHEH/1.. 	kg.) '0000CIV 

	

ET5OR8f2::. 	 ETEYEZUJ 
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12- São Paulo, 116(99) 

LUPO S.A. 
CNPJ n° 43.948.405/0001-69 - RIRE 35.300.044.461 

EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA 
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28/04/06 

Data-hora-1~i: 28/04/06, as 08h00, na sede social na Rod. W. Luiz - 
km. 276,5-Araraquara-SP. Quorum: Acionistas representando 100% do 
capital social com direito a voto. Convocações: DOE-SP em 20.21 e 251 
04/06 e O imparcial-Areraquara-SP, em 20,21 e 23/04/06. Meia: Carlos 
DInuccl - Presidente e LIllene Auflero - Secretarie. Presentes 
assembléias os administradores de companhia e o representante da 
empresa de auditoria externa independente, KPMG Auditores 
Independentes. Deliberações: Por unanimidade de votos: (a) aprovar, 
sem reservas, as contas dos administradores e as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercido social encerrado em 31/12/05, 
publicados no DOE-SP e no O Impardel-Areraquara-SP em 25/03/06; 
(b) aprovar, de acordo coma Prorms"ra cie Diretoria, datada de 08/04/06, 
a seguinte destin~0 do lucro líquido ou exerciclo encerrado em 31/12/ 
05, no montante "lic 	"2,108.000,90:X R$ 605.400,00 para a Reserva 
Legal; (II) R$ 11.00(1000,00 páM meg-cimento de dividendos aos 
acionistas, propccicnalrriànte 6 partãtigão de cada um deles no capital 
social, em parcela única, sem atualização monetária, no dia 02 de junho 
de 2006, permitido antes desta dÉta à'Édropensação de créditos; e (111) 
RS 502.600,00, 'mprbaei•tando o'ranablescente do lucro liquido do 
exercício, para cAISIttlitiaçãoconfor0e eliberação soltem (e) abaixo; (o) 
eleger para o Coàsellio de Adr•enistração da Companhia. para um 
mandato que se iis"eridorá'até a AGITEM viera deliberar sobre as contas 
do exercido social 986 encerraram 31/12/06: CARLOS DINUCCI, RG n° 
7.493045-SSP/SP3/CR6o°019.092.7604/9, para o cargo de Preeidente 
do Conselho de çardivoinIstreçlk EL.flO LUPO JUNIOR, RO si. 
5.482.087-SSP/4P_ OgF n°863.132.158-34; EDDA MARIA RICARD, 
AG n° 1.652.646-SSP/SPke CPF gle1,4268-87; UUANAAUFIERO, 
RG n° 3.060.099-6-SS.P/SP e CNN eia 068.947.558-68; MARCELO 
ARRUDA STELLA FILHO, RG n°. 19.598.215- SSP/SP e CPF n° 
131.106,828-77; RICARDO LUPO, RG n. 5.199.517-SSP/SP e CPF n° 
861.799.698-68; e CRISTIANA ADÉLIA LUPO, RG 5  16.138.914 e CPF 
n° 076.905.958-98, para os cargos de membros do Conselho de 
Administração; (d) fixar para o Conselho de Administração e para a 
Diretoria da Companhia, para o presente exercício social, uma 
remuneração anual e global de até R$ 1.034.000,00 a qual será distribuida 
entre seus membros conforme vier a ser decidido pelo Conselho de 
Administração; (e) aprovar, ainda de acordo com a Proposta da Diretoria, 
datada de 08/04/06,0 aumento do capital social, usar reakzado da seguinte 
turma: (1) de R$ 42.750.000,00 para R$ 44.201.000,00, um aumento, 
portanto, de R$ 1.451.000,00, sem emissão de novas ações, mediante a 
capitalização das seguintes parcelas constantes do Balanço Patrimonial 
levantado em 31/12/05: (I) R$ 502.600,00, provenientes de parte do lucro 
líquido do exercido; (II) R$ 336.736.80, provenientes do lucro decorrente 
da realização da Reserva de Reavaliação; e (III) R$ 611.663,20 de parte 
da conta de Reserva Legal, passando o artigo 5. do Estatuto Social a 
vigorar com a seguinte redação: "ARTIGO 51  -O capital social, totalmente 
integralizado, éde R$ 44.201.000,00, dividido em 4.140.788 ações 
ordinárias e 261.573 ações preferenciais, todas nominativas, sem valor 
nominal"; e (2)0 aumento do capitai social de R$ 44.201.000,00 para R$ 
46.200.597,44, um aumento, portanto, de R$ 2.003.597,44, mediante a 
emissão de 150.278 novas ações, sendo 141.349 novas ações ordinárias 
e 8.909 novas ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, 
para serem subscritas e Integralizadas nas seguintes condições: (I) as 
novas ações ordinárias e preferenciais serão colocadas pelo preço de 
emissão de R$ 133.326,18 por lote de 10.000 ações, permitida a 
subscrição Iracionada até 1/10.000 do lote: correspondente ao valor 
patrimonial das ações da Companhia em 31/03/06; (II) as novas ações 
ordinárias e prelerencials serão colocadas para subscrição padlcular pelos 
acionistas, na proporção do número doações que possufrem, devendo 
cada acionista exercer o direito de preferência sobre ações idênticas às 
de que for possuidor; e (III) a integralização das novas ações ordinárias e 
preferenciais devera ser feita, no ato da subscrição, em dinheiro, podendo 
os acionistas compensar o valor da integralização pelos dividendos 
creditados; (f) em cumprimento ao disposto no artigo 171 de Lel ri. 
6.404/76, determinar a abertura de um prazo de 30 (trinta) dias, contado 
da data da primeira publicação do respectivo Aviso aos Acionistas pela 
imprensa, para que os acionistas possam exercer seu direito de preferência 
para a subscrição das novas ações, na proporção da participação de 
cada um deles em cada espécie de ações, de que for possuidor, do capital 
social. Caso algum dos acionistas deixe de exercer o seu direito de 
preferência no prazo acima estabelecido, o direito b subscrição das sobras 
reverterá automaticamente aos demais acionistas, possuidores doações 
da mesma espécie, que houverem manifestado o seu Interesse nesse 
sentido por ocasião da subscrição. O prazo para subscrição descobres 
será de 3 (três) dias contados da data de encerramento do prazo para 
exercido do direito de preferência acima indicado. Decorrido o prazo 
acima, os acionistas reunir-se-ão, em Assembléia Geral, para verificação 
e homologação do aumento de capital no montante efetivamente subscrito 
e integrallzado; e (g) são instalar o Conselho Fiscal para o presente 
exercfcio social. Termos desta ata foram aprovados pelos acionistas 
presentes, que a subscrevem. Comercial Lupa S.A. pp. Attamiro Boscoll 
- Opus do Brasil Ltda. pp. João Luís Ribeiro de Almeida - Carlos 
Ennucci - Crietlana Adélia Lupa. pp. Carlos DInucci - Ricardo Lapa 
Wiiiols Lupa Neto. JUCESP u 132.213/06-0 em 17.05.06, Cristiana da 
Silva F. Corrêa • Secretaria Geral.  

.Agro-Pecuária Saitinho 
da Boa Vista S.A. 

CNPJ/MF IV° 96.433.321/0001-59 - NIRE N°38.300.135.91 
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 03 de maio de 2006 
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e seis, às quatorze 
horas, na sede social, na Fazenda São Francisco. na  cidade de Magda, 
no Estado de São Paulo, reuniu-se, em Assembléia Geral Ordinária, a 
totalidade dos acionistas da Agro-Pecuária Saltinho da Boa Vista S/A, 
representando a totalidade do Capital Social, conforme se verificam das 
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Na forma 
dos Estatutos Sociais, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Aroldo 
Machado Caceres, que convidou a mim, Rodney PhillO Ernest Hobbs 
Jones, para secretário. Publicações -Dispensada a publicação dos Editais 
de Convocação e do Aviso constante do art. 133, parágrafo 4°, art. 124 
da mesma Lei n°8,404/76. Deliberações: Por unanimidade de votos foi 
deliberado o que segue: 1) sanar a extemporaneldade de realização des-
ta assembléia; 2) Aprovar o Relatório da Diretoria e as demonstrações 
financeiras, referente ao' exercido social findo em 31 de dezembro de 
2005, documentos esses publicados no Diário Oficiai do Estado no dia 
28 cl 	II ano Diário do ComárcerAbe eigs 28.29 e 30 de abril e 01 de 

higiW28  1.3•1104prectivamente, principalmente a 
ao resultado do Tinido pelos Administradores à conta 
étfieg,e)§ quals2O4 colmtituiram a reserva legal, por 

Ode disponde Eldhazê-lo, nos lermos do § 1 " do 
varie 3) eleição da diretoria para o novo exercido 
154 para Diodo. Aresidente, o Sr. Rodney Philip 
tí,,,dhikerío, cciaaclo.igdlistriário, portador do RNE n° 
Ineno (COFIM n° 673.881.838-68, residente e 

SEMF0~411cfrguniciplo de Magda-SP, e para 
einr7- ArMi 0-5erc8ado Cdceres, brasileiro, ca-
dez dotlá'n°E.810)572 SSP/SP, e Inscrito no CPF/ 
rã4cNIdente eadoelkiliado6 Rua Adib Daher Seed 
...SIM José "1141g PhIld, Estado de São Paulo, os 
aDA'nesta Asberebtélã e prestaram declaração de 

criados por dip/tIterlirre que os impeça de exercer 
/1,•vatendo a prosei-6g omo declaração de desirnpe-

Registro PublIcode-Empresas Mercantis; 4) os Bob-
ão instalar o CmMelho Fiscal, no corrente exercido. A 

ciente coloccake palavra ri disposição dos presentes, 
- 	ntos de interesse social. Como 

ira, foi a sessão suspensa pelo 
Reaberta a sessão, foi esta ala 
regue, depois de lida e aprova-

Câceres. presidente e acidas-
verei/ido e acionista, Agro•Pecu• 
David Victor Makin e Robert Gray 
o livro próprio. Amido Machado 
ia da Justiça e Defesa da Cida- 
o sob o n° 134.001/06-0, em 

E'Corrtac - Secretaria Geral. 

COMPANHIA DE "A" "'s 

ATA DE ASSEMBL 
ORDINÁF 

Dia, hora e local: em 26 de abdI de 200E 
Companhia localizada na Av. Nações Unir 
Alto de Pinheiros, CEP 05477-000, 500 P =  
tório da Administração, Balanço Patrimon 7: = 
Financeiras, referentes ao exercido soclal • = 
cados no "Diário Oficiai do Estado de São 	, 
Comércio", ambos edição de 1° de abril de = 	É 
de Souza, Prev/dente; Eliare Maria Borazo v 
ças: Acionistas representando a totalidade 
§ 4°, e 133, §4°, da Lei n°  6.404/76), cor 	P, 
no Livro de Presença de ACIORISI8S da Cc 
autorizada a lavratura desta ata em torso c 
o parágrafo 1* do artigo 130 da Leis' 6.404/ 
da Administração, Balanço PatrIMORIE11 e dei 
cabias referentes ao exercício social encen 
veda a reeleição das seguintes pessoas cc 
de Administração da Companhia, todas com 
Geral Ordinária a ser realizada em 2007: (a) 
- Presidente, brasileiro, casado, advogado, une n° 261.214.417-04, 
Cadeira de identidade n° 03.604.882-5 IFP-RJ, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comer-
cial na Av. Nações Unidas, n°  4.777, 5°  andar, Alto de Pinheiros, CEP 
05477-000; (b) Alvaro Pereira Novis, brasileiro, casado, economista, 
CPF n° 024.595,407-44, Carteira de Identidade n°9.519.693-6 SSP-
SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Av. Nações Unidas, n° 4.777, 5° 
andar, Alto de Pinheiros, CEP 05477-000; (c) Hélcio Roberto Martins 
Guerra, brasileiro, casado, engenheiro, CPF n°401.427 606-68, Carteira 
de identidade n° 1185719 SSP/MG, residente e domiciliado na Cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Raul, 1.848, apto. 
401, Funcionários, CEP 30150-321; (d) Ruy Lemos Sampaio, brasileiro, 
casado, administrador de empresas. CPF n° 006.488,415-53. Cadeira 
de identidade n°9.189.137-1 SSP/BA, residente e domiciliado na Cidade 
do Salvador, Estado da Bahia, com endereço comercial na Av. Luiz Viana 
Filho, n°2.841, Ed. Odebrecht, CEP 41730-900; (e) Tlto Botelho Mar-
tina Júnior, brasileiro, separado Judicialmente, economista, CPF n°  
501.888.956-04, Carteira de identidade n°1360169 SSP/MG residente 
e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Ave Aperana, 52/301, Labias, CEP 22450-190; e (f) Wilfred Theoo-
dor Brulln, holandês, casado, matemático, CPF n°  863.590.107-04, Car-
teira de identidade RNE-W361399-W, residente e domiciliado na Cidade 
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Fernando Halled, 
n° 218, Mangabeiras, CEP 30210-180; e 4) fixado o montante global 
em R$ 33,600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais) para a remunera-
ção dos Administradores socorreste exercício, ficando a individualização 
a cargo do próprio Conselho de Administração. Declaração: Os Conse-
lheiros ora reeleitos tomam posse de imediato e mediante a lavratura e 
assinatura de termos de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conse-
lho de Administração e declaram, sob as penas da lel, de que não estão 
Impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, 
em virtude de condenação que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime failmenter, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, enquanto 
perdurarem os efeitos da condenação. Ouorum das deliberações: As 
deliberações aprovadas forem tomadas por unanimidade, sem reservas 
ou restrições, abstendo-se desolar os legalmente impedidos. Conselho 
Fiscal: Não ha Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no pre-
sente exercício. Documentos arquivados: Foram arquivados na Com-
panhia os documentos referidos nesta ata, apôs numerados seguida-
mente e autenticados pelos membros da Mesa. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, lavrando-se a pre-
sente ata que após lida e aprovada, é assinada pelos membros da Mesa 
opor lodosos presentes. São Paulo, 26 de abril de 2006. Newton Sergio 
de Souza, Presidente da Mesa e do Conselho de Administração; Ellani 
Maria Borazo Rubira, Secretária; Alvaro Pereira Novis; Hélcio Roberto 
Martins Guerra; Ruy Lemos Sampaio; Tilo Botelho Martins Júnior; Wilfred 
Theoodor Bruen; Caemi Mineração e Metalurgia S.A. e Odebrecht S.A. 
- Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do 
Estado de São Paulo - JUCESP - Certifico o registro sob o número 
133.777/06-6. Cristiana da Silva E Confia, Secretária Geral. 

Companhia Metalúrgica Prada 
CNPJ N..56.993.900/0001-31 

Convocação 
Convocarnos os Senhores Acionistas desta Companhia a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, que devera se realizar às 10:00 
horas do dia 5/06/2006, na sede social, à R. Eng. Francisco Phe Rito. 
138, afim de deliberarem sobre (i) homologação do aumento do capitai 
social da Companhia aprovado na Assembléia Geral Extraordinária de 
2/05/2006. (ii) consolidação dos Estatutos Sociais da Companhia e (iii) 
outros assuntos do interesse social. São Paulo, 25/05/2006 - A Diretoria. 

CONSTRAN S/A 
CONSTRUÇO-  ES E COMÉRCIO 

C.N.P.J/TAF N° 61.156.588/0001-90 - NIRE 	35300018117 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2.006 
Data, Hora e Local: 04 de maio de 2.006. às 10:00 horas, na sede social, 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre II - 4°, andar, 
em São Paulo, Estado de São Paulo; Convocação: Dispensada a 
publicação de Editais nos termos do artigo 124, parágrafo 4°., da Lei na 
6.404(76; Quorum: Presença dos acionistas, representando a totalidade 
do Capitai Social, conforme Livro de Presença; Mesa Dirigente: 
Presidente: Sr. Olacyr Francisco de Moraes; Secretário; Sr. José Roberto 
Bertoli, representando a acionista Transmix Engenharia Indústria e 
Comércio S/A; Ordem do Dia: Leitura dispensada por unanimidade. 
Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos votos hábeis, as 
seguintes deliberações: 1) - Aprovar o Relatório da Diretoria, o Balanço 
Geral, demais Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores, 
relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.005, documentos 
esses publicados no dia 29 de abril de 2.006 nos jornais "Diário Oficial do 
Estado de São Paulo - Empresarial" e "O Estado de São Paulo", 
respectivamente; 2) - Sobre o resueado apurado no exercício, deliberou-
se que o mesmo seja transferido para a conta destinada a acumular 
resultados de exercidos anteriores, no grupo de contas do "Patrimônio 
Líquido", não ocorrendo portando em conseqüência, distribuição de 
dividendos; 3) Deliberou-se não instalar o Conselho Fiscal; 4)- Aumentar 
o capital social, em espécie, no valor de R$ 49.785.500,00 (quarenta e 
nove milhões, setecentos e oitenta e cinco me e quinhentos reais), 
passando o capitai da sociedade de R$ 560214.500,00 (quinhentos e 
sessenta milhões, duzentos e quatorze mil e quinhentos reais), para RS 
610.000.000,00 (seiscentos e dez milhões de reais), mediante o 
aproveitamento dos seguintes recursos: R$ 6.421.842,96 do saldo da 
contudo Lucros Acumulados e R$ 41.363.657,04 do saldo credor da 
conta "Adiantamento para Futuro Aumento de Capital AFAC" em sorne 
da acionista TransmIx Engenharia, indústria e Cornércio S.A. Com o 
presente aumento do Capital, conseqüente serão subscritas 49.785.500 
(quarenta assoa milhões, setecentas e oitenta e cinco mil e quinhentas) 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, conforme "Boletim de 
Subscrição". ris acionistas presentes reconhecem os créditos ora 
capitalizados;b0mo legitimeis e certos. Assim sendo, MI aprovado sem 
restrições o "Boletim de Subscrição" pertinente, que passa a fazer parte 
integrante da presente ata, tendo os acionistas presentes renunciado o 
direito de preferência de que trata o Artigo 171, da Lei 6.404/76. Ainda, 
ficou convencionado entre os acionistas a redistribuição das ações ora 
subscritas, na proporção da participação destes antes da respectiva 
subscrição. Em decorrência da homologação do capital social, tento em 
espécie como peto aproveitamento de reservas, o Artigo 5°. "capur do 
Estatuto Social, pessoa viger coma seguinte redação: "ARTIGO 51. • O 
capital social, totalmente subscrito e integralizado, rido R$ 610.000.000,00 
(seiscentos e dez milhões de reais), dividido em 610.000.000 (seiscentas 
e dez milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal"; 5) - 
Reeleger os atuais membros da Diretoria, para novo mandato de 02 (dois) 
anos, com inicio em 22 de junho de 2006 e término em 21 de junho de 
2008, a saber: para Diretor Presidente e Técnico o Dr. JORGE ALBERTO 
AUN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da adula de identidade 
RO n° 3.804.073-6-SSP/SP, CPF n° 374.154.178-87 e CREA 31.605/ 
O, 6. região, residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo apare Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial, o Dr. 
JOSÉ ROBERTO BERTOLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na 
OAB/SP 26.888, portador da cédula de Identidade AG n. 3.089.000-
SSP/SP e CPF 612.472.510-53, residente e domiciliado na Cidade de.  
São Paulo, Estado de São Paulo, ambos com escritório na Av. Presidente 
Juscelino Kubilschek, 1830 -Torce 11-4°. Andar - Bairro italm Bibi - São 
Paulo - SP. Os diretores eleitos nesta Assembléia, serão empossados 
mediante a assinatura do termo de posse no livro de Ata de Reunião da 
Diretoria. 8) - Autorizar a Diretoria da sociedade a tomar as medidas 
necessárias (1 realização das deliberações acima. Quorum das 
Deliberações: Todas as deliberações tomam aprovadas, por 
unanimidade, sem reservas ou restrições. Nada mais havendo a tratar, 
foram encerrados os trabalhos e lavrada apresente ata na forma sumária, 
que após lida foi por todos assinada. Seo Paulo, 04 de meio de 2.006. 
(aa) Olacyr Francisco de Moraes - Presidente; José Roberto Bertoli • 
Secretário. Acionistas: Olacyr Francisco de Moraes e Transmi 
Engenharia, indústria e Comércio S/A. Esta cópia confere com o original 
lavrado no livro próprio n°2 registrado na Junta Cornercial do Estado de 
São Paulo sob o n. 43525, de 30.07.96. OLACYR FRANCISCO DE 
MORAES JOSÉ - Presidente da Mesa. ROBERTO BERTOLI - Secretário. 
Visto: Marcos Eduardo Ruiz Coelho Gomes - OAB/SP n° 208.798. 
Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania -Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - Certifico o registro sob o número 124.750/06-0 em 
15.05.2008. Cristiana da Silva F. Correu - Secretária Geral. 

Milênio Indústria e 
Comércio de Alimentos S.A. 

CNPJ/MF n° ç3.529.392/550I-79- RIRE 35300198093 
Ata da Assembléia Geral Ertraordimirla realizada em 26.01.2006 

OellaigNa~1: 26 de janeiro de 2006, as 14hs., na sede social, localizada 
na Cidade de São Paulo/SP, na R. Andarei, 910, sala 01, Vila Maria. CEP: 
02117-001. Ememma: Dispensada a publicação de editais de convocação, 
tendo em vista a presença de adonistas representando a totalidade do capital 
social, estando, portanto, regularmente instalada a Assembléia, nos termos 
do art. 124,0 4., Lei 6.404, de 15.12.1976. Musa: Presidente: Jose Eustégulo 
Bernadino de Sena, Secretário: João Siem Cunha GUIMEIT$ETS Junior. Qtgaill 
S12..121a: Discutir e deliberar acerca: (a) da alteração da denominação social 
da Sociedade; (h) da mudança de endereço da sede administrativa da 
Sociedade; 0(c) outros assuntos de interesse da Sociedade. geliberecõeu. 
Os acionistas, por unanimidade e sem reservas aprovaram: 1. lavratura da 
presente aluna formado sumario dos fatos ocorridos, contendo a transcrição 
apenas das deliberações tomadas; 2. alteração da denominação social da 
Sociedade, que passa a denorniner-se Montelac Alimentos S/A.; 3.0  alteração 
da redação do art. 1° do Estatuto Social da Sociedade, que passa a vigorar 
coma seguinte nova redação:"Art.1., A Sociedade tem a denominação de 
MontelacAlimenos S/A., é regida por este Estatuto e pela legislação vigente 
quelha  for aplicável.' 4. mudança de endereço da sede administrativa da 
Sociedade, que passa a ser localizada na R. Mourato Coelho, 90, conj. 24, 
sala 02, Bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo/SP, CEP: 05417-000:5.  
alteração da redação do caput do art. 2. do Estatuto Social da Sociedade, 
que passa a vigorar com a seguinte nova redação: 'Art. 2.: A Sociedade 
tem por sede administrativa e foro jurídico na Cidade de São Paulo/SR R 
Mourato Coelho n°90, conjunto 24, sala 02, Bairro Pinheiros, CEP: 05417-
000. "6. autorizar a Diretoria da Sociedade a tomar todas as providências 
necessárias efetivação das deliberações aprovadas nesta Assembléia. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para 
lavrature da presente ata que, lida, foi por todos assinada. Am: Presidente 
da Mesa: José Eustimulo Bernadino de Sena; Secretário da Mesa: João 
Eliezer Cunha Guimarães Junior; Acionistas: José Eustclquio. Bernadino 
de Sena, Amintas Mendes de Carvalho, Ulla Regina de Souza, Fernand 
Augusto de Souza Pradella e Japi Participações Ltda., representada po 

ão Eilezer Cunha Guimarães Junior e Jelferson Laurino. Cópia fiel d 
no livro próprio. José Eustagulo Bernadino de Sena - Presidente d 

o Ellezer Cunha Guimarães Junior Secretário da Mesa. JUCES 
0-Sem 22.03.06. Cristiana da Silva F. Corrêa - Sec. Geral. 

Marca Metais S.A.. toma pu ''.4...""....'""r"'ISL'''  d'reeAfeCrAeEdnTmteEls"SlaBõraaeçâxLei°crec'  nic:a1  

lindo em 31/12/05. São P „item 	(25, 28,2 

e Operação - Renovação n° 34002 	para a atividade de labricaçâo 
e aços forjados e laminados, situada na Rua Alfredo Durnont Velares, 
.155 -Jd. Santa Carolina - Sumaré - SP. 

Diário Oficial Empresarial sábado, 27 de siai() de 2006 ' 
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NIRE 35300151 dS3 CNPJ n* 33.957.765 

MAPE S/A-CONSTRUÇOES E COMERCIO 
CNPJ/MF N. 83,220.984/0001-0ã- RIRE 90 35.300.126.106 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2005 

Data, hora e local: 28 de dezembro de 2.005, as 10:30 horas, na sede 
social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre IV - 4°. 
andar, sala 02, Município de São Paulo, Estadode São Paulo; Convocação: 
Dispensada a publicação de Editais nos lenhos do Artigo 124, parágrafo 
4°, da Lei n° 6.404/76; Quorum: Presença de acionistas, representando a 
totalidade do Capital Social, conforme Livro de Presença de Acionistas; 
Mesa Dirigente: Presidente: Sr. Jorge Alberto Aun, representando a 
acionista Constran S/A - Construções e Comércio; Secretário: Sr. José 
Roberto BertoR; Ordem do Dla: Leitura dispensada por unanimidade. 
Deliberações: 1) - Considerando que a Companhia possui sakio a receber, 
a titulo de mútuo junto à controladora CONSTR. S.A. CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO, e que nesta data estes créditos totalizam em R$ 14.101.729,30 
(quatorze milhões, cento e um mil, setecentos e vinte e nove reais e trinta 
centavos); e ainda considerando que a CONSTRAN S.A. Cous-inucões E 
Comecem apresentou proposta para quitar este saldo de mútuo com a 
redução de sua participação no Capitai Social da Marc S.A. Coosmucoes 
E COMÉRCIO; ficou deliberado que os créditos de mútuos a receber acima 
referendados sejam babados, cabendo à acionista CONSTR. S.A. 
CONSTRUÇÕES E COMERCIO, redução de suas ações na mesma 
proporcionalidade da divida ora quitada; 2)- Com a quitação do respectivo 
saldo de mútuo, o Capital Social da Sociedade será diminuído em R$ 
14.101.729,00 (quatorze milhões, cento e um mil, setecentos e vinte e 
nove reais). Com a respectiva redução, o Capital Social que era de R$ 
97.997.328,00 fica reduzido para R$ 83.895.597,00, passando o artigo 5°. 
do Estatuto Social a ter a seguinte redação: "ART1G0 5°. - O Capital 
Social, totalmente subscrito e integralizado, ri da R$ 83.895.597,00 (oitenta 
e três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e 
sete reais) dividido em 83.895.597 (oitenta e três milhões, oitocentas e 
noventa e cinco mil, quinhentas e noventa e sete reais) ações ordinária e 
nominativas, sem valor nominal." Quorum das Deliberações: Todas as 
deliberações foram aprovadas, por unanimidade, sem reservas ou 
restrições. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata na forma sumária, que após Ida foi por todos 
assinada. São Paulo, 28 de dezembro de 2.005. (aa) Jorge Alberto Aos - 
Presidente; José Roberto Bertoli Secretário. Acionistas: Constran S/A - 
Construções e Comércio, Doador Comercial Exportadora e Importado 
Ao Jorge Alberto Aun. Esta copia confere com o original lavrado epfl  
próprio n°02 registrado na Junta Comercial do Estado de São Pio  
ana 18.593, de 21.05.1998. Jorge Alberto Aos - Presidente. José oberL 
Bertoli Secretario. Visto: Marcos Eduardo Ruiz Coelho Gomes - 
n°208.798. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania -Junta C 
do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o número 133.50 
em 19/05/2006. Cristiana da Silva F. Correu - Secretaria Geral. 
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NIRE 

35300018117 
DATA DA CONSTITUIÇÃO 	INICIO DAS ATIVIDADES 

14/09/1971 	14/09/1957 
PRAZO DE DURAÇÃO 

INDETERMINADO 
EGISTRO 

NÚMERO 

1830 
UF 

SP 
CEP 
	 MOEDA 

04543-000 R$ 
VALOR CAPITAL 

610000000,00 
SAMR0 

PIM BIBI 
MUNICIPIO 

SAO PAULO 

C.N.P.J. 

61.156.568/0001-90 
ENDEREÇO 

AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK 
COMPLEMENTO 

TORREAI 4 AD 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA A CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 
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Certidão Específica 1 

 

PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO: 0392557/06-0 

CERTIFICO, QUE AS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ABAIXO TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS 

ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL. 

NOME COMERCIAL 

CONSTRAN S.A. CONSTRUCOES E COMERCIO 

A) A EXECUCAO NO BRASIL OU NO EXTERIOR, DE OBRAS PUBLICAS OU PARTICULARES, ADMINISTRACAO, 
SUPERVISAO, ESTUDOS, PROJETOS, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA, SERVICOS TECNICOS 
PERTINENTES NOS DIVERSOS SETORES DA ENGENHARIA CIVIL TAIS COMO: EDIFICIOS RESIDENCIAIS, 
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, CONJUNTOS RESIDENCIAIS, URBANIZACAO DE FAVELAS, TERRAPLANAGEM, 
DRENAGEM, PAVIMENTACAO, E OBRAS COMPLEMENTARES DE SISTEMAS VIARIOS, URBANOS OU 
RURAIS; CONSTRUCAO DE ESTRADAS DE RODAGEM COMPREENDENDO-SE, TAMBEM SUA 
ADMINISTRACAO, TANTO POR CONTA PROPRIA, COMO TERCEIROS PERMISSIONARIOS, ASSIM COMO, 
PARTICIPANDO DE PRIVATIZACOES EM GERAL E EM TODAS AS SUAS MODALIDADES TECNICAS E 
ECONOMICAS PERMITIDAS EM LEI, FERROVIAS, METROVIAS E AEROPORTOS, INCLUINDO TERMINAIS, 
ESTACOES, PATIOS, EDIFICACOES DE APOIO E SISTEMAS DE SINALIZACAO E CONTROLE OPERACIONAIS; 
OBRAS DE ARTE EM GERAL, PONTES E VIADUTOS; TUNEIS; POLOS PETROQUIMICOS E REFINARIAS; 
USINAS SIDERURGICAS, HIDRELETRICAS, TERMOLETRICAS, NUCLEARES E BARRAGENS; CONSTRUCAO, 
AMPLIACAO OU RECUPERACAO DE OBRAS PORTUARIAS E VIAS NAVEGAVEIS, APOIO PORTUARIO E 
MARITIMO INCLUSIVE OBRAS DE PROTECAO E TIPO "OFF-SHORE", OBRAS DE DRAGAGEM, 
DESASSOREAMENTO INCLUSIVE SERVICOS SUBAQUATICOS, PARA MANUTENCAO, RETIFICACAO E 
CANALIZACAO DERIOS E CANAIS; CAPTACAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA; 

diTERCEPTACAO, CONDUCAO E TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITARIOS E INDUSTRIAIS; OLEODUTOS, 
;SODUTOS E DEMAIS DUTOS ESPECIAIS, MARITIMOS OU TERRESTRES; 

(3) IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E TELEFONIA; LINHAS DE TRANSMISSAO DE 
ENERGIA E SUBESTACOES; 
C) MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURAS E SISTEMAS ELETROMECANICOS DE CONTROLE DE 
OPERACAO; 
D) PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVOS A TODOS OS SETORES DE LIMPEZA PUBLICA, QUE ABRANGEM 
EXECUCAO E EXPLORACAO EM TODAS AS SUAS VARIACOES, INCLUINDO COLETA, VARRICAO, 
TRANSBORDO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS, DOMICILIARES, INDUSTRIAIS E 
HOSPITALARES, TANTO EM ATERRO SANITARIOS, INCINERADORES OU USINAS DE COMPOSTAGEM , OU 
OUTRO QUALQUER SISTEMA QUE VISE EQUACIONAR O PROBLEMA DE LIXO, INCLUINDO-SE QUALQUER 
OUTRO SERVICO QUE POSSA SER CARACTERIZADO COMO LIMPEZA OU QUE SEJAM CONSIDERADOS 
SIMILARES, PODENDO OPERAR E ADMINISTRAR QUALQUER DAS MODALIDADES EXISTENTES OU QUE 
VENHAM R IMPLANTADAS SENDO SOB O REGIME DE CONTRATACAO OU DE PRIVATIZACAO DE TAIS 

OBRAS, REMOCAO, TRANSPORTE E BENEFICIAMENTO DE LIXO; 
APROVEITAMENTO DE JAZIDAS NO TERRITORIO NACIONAL, DE ACORDO COM AS 

:t)GIQDIGO DE MINERACAO E RESPECTIVO REGULAMENTO; 
:15:Ête VICOS DE TRANSPORTES RODOVIARIOS E FERROVIARIOS POR CONTA PROPRIA 

DEERVÍbS DE TRANSPORTES HIDROVIARIOS VINCULADOS A EXECUCAO DE OBRAS 
ARfte 	ES; 

E SE ICOS PUBLICOS RELACIONADOS COM ITENS ANTERIORES, AINDA QUE 
DE 	A CONSTRU AO, MEDIANT REGIME DE CONCESS 	RMISSAO OU OUTRO 

o P 

ç;'Q 	5311'. o 
9/ 



_ 
_ 

• 



AT 	N 	MCIONADO, A SOCIEDADE ARQUIVOU NESTA REPARTICAO EM 03/05/2006, 
INAC 	Oic&,.k80 TRIMONIAL, RELATIVOS AOS EXERCICIOS FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 

JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO - EMPRESARIAL EM 29 4 , • 
4. N.

O  
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QUALQUER; 
I) ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, MINERACAO E DE ARQUITETURA; 
J) CONSTRUCAO, REPAROS, MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS NAVAIS; 
K) USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO, FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E PRODUTOS 
AFINS, PARA CONSUMO PROPRIO E VENDAS A TERCEIROS; 
L) EXPLORACAO DE PEDREIRAS, BRITAGEM, REBRITAGEM E BENEFICIAMENTO PARA CONSUMO 
PROPRIO E VENDA A TERCEIROS; 
M) COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL; 
N) IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MATERIAIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO PROPRIO, 
PERTINENTES AOS SERVICOS QUE VIER A EXECUTAR E A MINERACAO EM GERAL, 
#, \ LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS , E 

NCORPORACAO, COMERCIALIZACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS. 
RAGRAFO UNICO: A SOCIEDADE A CRITERIO DA DIRETORIA, PODERA PARTICIPAR DE 

EMPREENDIMENTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS DE QUALQUER NATUREZA, 
CONSORCIAR-SE COM OUTRAS EMPRESAS, ASSIM COMO REALIZAR INVESTIMENTOS DE CAPITAL DE 
QUALQUER NATUREZA. 

NOME 

JORGE ALBERTO AUN (DIRETOR TECNICO) 

ENDEREÇO 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 
NUMERO 

1830 
COMPLEMENTO 

T. II- 4 AND 
BAIRRO 

ITAIM BIBI 
MUNICIPIO 

SAO PAULO 
UF 

SP 
CEP 

04543-000 
RG 

3.804.073-6 
CPF 

374.154.178-87 
CARGO 

DIRETOR PRESIDENTE 
QUANTIDADE COTAS 

N/I 

: 	 O 	, , 	l' \ ,e 
NOME eE ROBERTO BERTOLI (DIRETOR COMERCIAL) 

ENDEREÇO 

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 
NÚMERO 

1830 
COMPLEMENTO 

TORRE II 4 AD 
BAIRRO 

ITAIM BIBI 
MUNICIPIO 

SAO PAULO 
UF 

SP 
CEP 

04543-000 
RG 

3089000 
CPF 

612.472.518-53 
CARGO 

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
QUANTIDADE COTAS 

N/I 

CONSTRAN ENGENHARIA S.A. 
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• 

SÃO PAULO, 07/06/06 

ASSINO: 

VISTO, SECRETARIO 
0392557/06-0 

RTO SOUZA , CHEFE DA SEÇÃO DE CERTIDÕES CONFERI E 

WARM IA • ,: 	Zri,„4„ • te • 
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DE ABRIL DE 2006, ONDE CONSTOU O PATRIMONIO LIQUIDO DA EMPRESA, NO EXERCICIO DE 2005 O 
VALOR DE R$ 758.069.000,00 E NO EXERCICIO DE 2004 O VALOR DE R$ 756.345.000,00. 

FOI ARQUIVADA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 04 DE 
MAIO DE 2006, NA QUAL DELIBEROU: FORAM APROVADOS O RELATORIO DA DIRETORIA, O BALANCO 
GERAL, DEMAIS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O PARECER DOS AUDITORES, RELATIVOS AO 
7.)(ERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005; DELIBEROU-SE NAO INSTALAR O CONSELHO 

gpSCAL; AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL PARA R$ 610.000.000,00 ( SEISCENTOS E DEZ MILHOES DE 
REAIS); REELEGER OS ATUAIS MEMBROS DA DIRETORIA, PARA MANDATO DE DOIS ANOS, COM 
INICIO EM 22 DE JUNHO DE 2006 E TERMINO EM 21/06/2008. 
DO QUE DOU FE. 



• 

• 



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

	

s I, 	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 

	

, 	
GUIA DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL 

- DEMAIS RECEITAS - 

GARE 
DR 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 
15 CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

16  ENDEREÇO 
AV.PRES.3USCELINO KUOITSCHEK, 1830 -T.II-4 AN 

MUNICÍPIO 	 UF 	17 	TELEFONE 

SÃO PAULO 

18 TRIBUTOS / RECEITAS 	 19 CNAE 

EMOLUMENTOS DA 3UCESP 	 20 PLACA DO VEICULO 

oeseRvAçõ es 21 REFERENTE A TAXA PARA EMISSÃO DA CERTIDÃO DA EMPRESA 
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇO61,..COMÉRIO ...., 

• AUTENTICAÇÃO MECÂNICe 22 

01 MICROFILME (NÃO PREENCHER) 

02 DATA DE 
VENCIMENTO 05 05 06 

03 CÓDIGO DE RECEITA 	370-0 

04 
INSCRIÇÃO ESTADUAL ou CÓDIGO 
DO MUNICIPIO 

05 
CNP] OU CPF 
61156568000190 

06 INSCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA 

07 
08 No Aim 
09 VALOR DA RECEITA 	R$ 19,00 

10 3111,110S DE MORA 
11 MULTA DE MORA ou MULTA POR 

INFRAÇÃO 
12 
13 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

14 VALOR TOTAL 	R$ 19,00 

190  "UERCIAL .9, 00 
0,00 
0,00 
0,00 
19,00 

P o CoLo  

* 5 'os: O liA t" 2006 * 

60/02 DE 08.08.02 

?/, 
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BSANCO ITAU S/A 	BCO: 41 	DATA 05/05/2006 

, ,NPMPROVANTE DE PAGAMENTO - GARE-DR 

AUTENT.: 00011 (GENCIA : 2724 TERMINAL: 90003 

D. DE RECEITA: 370-0 

61PJ'ICPF: 
,VALOR DA RECEITA: 
•4:.11JROS DE MORA: 
MULTA MORA/INFRACA1 
á0NORARIOS ADVOCAT 
VALOR TOTAL: 

0000 COMPET(MES/ANO) 

'ifTWO10011 272490003 050506 	19, OC GARDIN; 
egr-- AUTENTICACAO DIGITAL 

RDMMVHEW 7:311.FEGM 00000FV1 1000005N 
FFP90221' LCN144L9 4Y8ZRMYD XMWHKORK 

2 
GARE-DR R 	ME PORTARIAS CAT 98/97 
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Superintendente: Wandyck Freitas 

SÃO PAULO - SEXTA-FEIRA, 1.0  DE OUTUBRO DE 1971 

Autentico a 
forme o originai eis 	PleSen(ad0 pua 

INEDITORIAIS 

• 
• CONSTRAN ENGENHARIA 

SOCIEDADE ANÓNIMA 
• 

C.G.C. 61.156.568 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA- 
ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE 

AGOSTO DE 1971 

Aos sela tiáa do mês de agõsto de 
1971 às 14,00 horas, em sua sede social à 

de obras, e como, nas praças de Brasilia e 
Belo Horizonte as obras a nós adjudicadas 
foram já satisfatoriamente concluidas, fica 
para deliberação e discussão desta Assem-
bléia a opção de permanência ou não com Fi-
liais instaladas nas praças citadas. 

Debatido o assunto resolveu a Assem-
bléia por unanimidade de encerrar as ati-
vidades ala emprésa em Goiânia, Curitiba, 
Brasilia e Belo Horizonte, com isso modifi-
cando o art. 4.0 dos estatutos saciais cujo 

da riqueza gerada. Nossa empresa face ao 
vulto de seu patrimônio e sua penetração 
de caráter nacional, deve situar-se nessa no-
va conjuntura, por Isso solicita-se aos senho-
res apionistas autorização para o desenvol-
vimento das necessárias gestões que objeti-
vem a preparação da emprêsa para a even-
tual abertura de seu capital social. Discuti-
da amplamente a matéria resolveram os se-
nhores acionistas autorizar as gestões para 
o propósito colirnado e retro exposto. 
ss 	...2.1;r1- 

mento ao 4.o fiem do edital de convocação 
colocou a palavra a deposiçao de quem gut-
SCSSe fazer uso para debater assuntos gerais 
e como nada houvesse a ser tratado passou-
se ao 5.0 e último item do mesmo, explican-
do o Sr. Presidente que as alterações propos-
tas para os Estatutos Sociais que se passaria 
a tratar, além das já aprovadas no inicio 
desta Assembléia, prendem-se ao 3.o item 
do edital de convocação já amplamente dis-
cutido, votado e aprovado, ou seja as alte-
rações propostas a seguir visam melhor adap-
tar os estatutos sociais da empresa para a 
possível condição de empresa de capital aber-
to. A seguir mandou-raie distribuir a minuta 
da reformulação proposta para vários a)ti-
gos dos estatutos sociais e sua leitura. Lida 
e discutida a matara foram as reformula-
ções propostas consideradas justas e de in-
terêsse para a organização, portanto, una-
nimemente aprovadas e consequentemente, 
passando os artigos alterados a ter a reda-
ção que segue: 

Art. 5.0) O prazo de duração da so-
ciedade é indeterminado e sua dissolução só 
poderá ser decidida por Assembléia Geral 
Extraordinária dos Acionistas que nomeará 
o liquidante e o Conselho Fiscal Espacial, 
fixando-lhes a forma e o prazo de liquida-
ção e bem assim a remuneração. 

CAPITULO II 
Do Capital e das Ações 

Art. 6.0) O capital social totalmente 
integralizado e de Cr$ 51.000.000,00 (cM-
coenta e um milhões de cruzeiros) dividido 
em 25.500.000 (vinte e cinco milhões e qui-
nhentas mil) ações . preferenciais e 	 
25.500.000 (vinte e cinco milhões e quinhen-
tas mil) ações ordinárias, fadas no 'valor 
nominal de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada 
uma, nominativas endossáveis ou ao por-
tador, à vontade dos acionistas que poderão 
livremente negociá-las. 

Parágrafo único - Na distribuição de 
dividendos as ações preferenciais terão di-
reito a um dividendo fixo não cumulativo 
de 5% (cinco por cento) e lhes é assegu-
rada prioridade no reembolso do capital e 
na distribuição de dividendos. 

Art. 8.0) Cada ação ordinária dá di-
reito a uns voto nas Assembléias Gerais. 
As ações preferenciais não dão direito a 
voto, porém não havendo distribuição de 
dividendos por três anos consecutivos pas-
sarão a te-lo. 

Art. 18.0) Além das atribuições e dos 
poderes gerais de Administração previstos 
no artigo anterior, a Diretoria fica Inves-
tida de poderes especiais para adquirir, alie-
nar ou onerar por qualquer forma bens imó-
veis, bem como assinar os títulos múltiplos 
de ações e constituir procuradores em no-
me da Sociedade observando o disposto no 
artigo 116, parágrafo 5.o do Decreto-lei 
2.827 de 26 de setembro de 1940. 

Parágrafo único - A responsabilidade 
da Sociedade no caso ciaste artigo se efe-
tuará com a assinatura conjunta do Dire-
tor Presidente e Diretor Superintendente. 

Art. 25.0) Não tomarão parte na As-
sembléia, os acionistas cuias ações ao por-
tador não forem depositadas na sede da 
Saciedade até 48 horas antes •do inicio de 
sua realização. 

S 1.0) - Os titulam de ações nornina-
tiva.s exibirão antes do inicio da Amem-
biela documento hábil de sua identidade. 

I 2.0) - Os acionistas poderão ser re-
presentados por procurador desde que este 
também seja acionista e não pertença à 
Diretoria ou Conselho Fiscal da Empresa. 
Os instrumentos de procuração deverão ser 
depositados na sede da Sociedade até 48 
horas antes do inicio da Assembléia. 

Aprovadas as reforrnulações propostas 

tário. 
Assinaturas dos acionistas presentes à 

Assembléia Geral Extraordinária realizada 
em 6 de agosto de 1971. - São Paulo, 6 de 
agosto de 1971. - Olacyr Francisco de 
Moraes - Odimir José de Moraes - Eloy 
José Pennachin - Arnaldo Palco - Salva-
dor Eugênio Giammusso - Elio Sacro - 
Renato Nalon - Nelson Marosca. 

Declaramos que a presente constitui có-
pia fiel da transcrita no livro próprio da 
Sociedade. 

deite da mesa; Odimir José de Moraes-
Secretário da mesa. 

CERTIDÃO 
Junta Comercial 

CERTIFICO que a primeira via deste 
documento, por decisão da 5.a Turma de 
Vogais, datada de 14-9-1971, foi registra-
da hoje sob número 467.015. - São Paulo, 
14 de setembro de 1971. - 	Leite 
Britto - Secretário Geral. 
(3495 - Cr$ 216,00) 
(CGS - 1.129 - Cr$ 124,00) 

RÁDIO CULTURA DE RIBEIRÃO 
PRETO S. A. 

(1. G. C. n. 55.973.937-081 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL 
aaaCTRAORDTNARIA REALIZADA EM 

18 DE AGOSTO DE 1971 

Aos dezoito dias do mês de agaisto de 
mil novecentos e setenta e um, sendo de-
zoito horas, na sede da Rádio Cultura de 
Ribeirão Préto SIA., na rua Visconde do Rio 
Branco, 401, nesta cidade de Ribeirão Prê-
lo. Estado de São Paulo, reuniram-se seus 
acionistas, eis Assembléia Geral Extraordiná-
ria, representando mais de 2(3 (dois terços) 
do seu capital social, como se verificou do 
competente "Livro de Presença". Assumiu 
a presidência da Assembléia, por Aclama-
ção dos presentes, o Sr. Wladarniro Nunes 
Teixeira, acionista da sociedade, que convi-
dou para secretária-is, a mim, Laert Pe-
reira Barbosa, que lavro a presente. Assim 
ccnsiituida a Mesa, o Presidente declarou 
que havendo número legal, dava por ins-
talada a Assembléia, convocada por editais 
publicados no "Diário Oficial" do Estado e 
no "Diário Comércio e Indústria" de São 
Paulo, respectivamente, nos dias 5, 6, 7 e 
4, 5, 6 de agósto de 1971, cujos exemplares 
se encontravam sôbre a Mesa. por mim 11-
dos, e que são do seguinte teor: "Rádio 
Cultura de Ribeirão Preto S. A. - Assem-
bléia Geral Extraordinária - C, G. C. n. 
dia 18 de agAsto de 1971, às 18 horas. na  
55.973.937-001 - Ficam convocados os ora. 
Acionistas desta sociedade, para a Assem-
bléia Geral Extraordinária, a realizar-se no 
dia 18 de ageisto de 1971, às 18 horas, na 
sede social, à rua Visconde do Rio Branco, 
401, nesta cidade de Ribeirão Prato, Estado 
de São Paulo, para deliberarem sôbre o se-
guinte: a) - aumento do capital social e 
consequente alteração estatutária: b) - ou-
tros assuntos de interêsse da sociedade, Ri-
beirão Préto, 2 de agósto de 1971, Alfredo 
Tristão Sampaio - Diretor Presidente". - 
Em seguida, pediu-me o Presidente que pro-
cedesse á leitura da "Proposta da Diretoria" 
e do "Parecer do Conselho Fiscal", o que 
por mim foi feito, e que são do seguinte 
teor: "Proposta da Diretoria - Srs. Acionis-
tas. Atendendo à conveniências de ordem 
administrativa e legal, vimos propor aos Srs. 
Acionistas, o aumento de capital social, de 
Cr$ 86.000.00 (oitenta e seis mil cruzeiros), 
para Cr$ 111.800,00 (cento e onze mil e oito-
centos cruzeiros), mediante o aproveitamen- 

..ailmachaaaajea - 

.a. 
vela e incaucionáveis, direta ou indiretameh-
te, a estrangeiros ou pessoas jurldleaa"• 

o que vimos propor à consideração dos ara, 
Acionistas. Ribeirão Preto, 20 de julho de 
1971. (ui) Alfredo Testa° Sampaio - 
Cises% Newton Ferreira Junior''. - "Pa-
recer do Conselho Fiscal - Os abaixo assi-
nados, membros do Conselho Fiscal da Rá-
dio Cultura de Ribeirão Preto S. A., tendo 
em vista a "Proposta da Diretoria", desta 
data, relativa ao aumento do capital social, 
de (oitenta e seis mil cruzeiros) Cr$ • ... 
86.000,00, para (cento e onze ntil e oltocen-
toa cruzeiros) Cr$ 111.800,00, a ser reali-
zado em consonância ao que dispõe a lei 
4.357, de 16-7-64, adotando o critério da 
plusvalia das atuais ações, que de Cr$ 1,00 
(um cruzeiro) passarão a ser de Cr$ 1,30 
(um cruzeiro e trinta centavos) cada uma, 
ordinárias e nominativas, com a consequen-
te alteração estatutária, são de parecer que 
a proposição consulta aos interêsses da so-
ciedade, merecendo a aprovação pela As-
sembléia Geral, alterando-se os Estatutos 
na parte correspondente, tal como se con-
tém na referida "Proposta da Diretoria". 
Ribeirão Preto, 20 de julho de 1971. (aa) 
José Martins Pereira Netto - Helena Go-
mas Isquerdo ()anela° - Luiz Casall". - 
Terminada, essa leitura, o Sr. Presidenta 
submeteu a "Proposta da Diretoria" à dis-
cussão e votação, tendo a mesma sido in-
tegralmente aprovada, por unanimidade, 
deixando de votar Os legalmente impedidos. 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente declarou encerrada a Assembléia, da 
qual lavrei a presente que, lida e achada 
conforme, vai por todos assinada. Ribeirão 
Preto, 18 de agosto de 1971. - Laert Pe-
reira Barbosa - pp. Jayme da Silva 
no. Laert Pereira Barbosa - Ulysse 
ton Ferreira - Wladomiro Nunes 
ra - Fuad Casais - Maria da GI 
sondes Ferreira - Roberto Carros 

CERTIDÃO 
Junta Comercial 

CERTIFICO que a Primeira via 
documento, por decisão da 3.a Turma 
Vogais, datada de 14 de setembro de 1971, 
foi registrada hoje sob número 467.037. - 
São Paulo, 14 de setembro de 1971. - Per-
eivai Leite Britto - Secretário Geral. 
(3279 - Cr$ 210,00) 

ria, a qual, acre.scentou fôra convocada por 
editai devidamente publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo e na Ga-
zeta Mercantil nos dias 28, 29 e 30 de ju-
lho do corrente ano, edital ésse que é do 
teor seguinte: - Constran Engenharia SIA., 
C.O.C. 61.156.568, Assembléia Geral Extra-
ordinária. Convocação. Os acionistas de Cons-
tran Engenharia SIA., ficam convocados para o 
dia 06 de agosto de 1971, às 14,00 horas, em 
sua sede social à Av. do Conteirno. 183 em 
saa 	-• apitai, rauntrasa 	aas ar. 
Sentinela Geral Extraordinária a fim de dis-
cutir e deliberar sôbre a seguinte ordem do 
dia: - a) Mudança da denominação social. 
b) Planejamento e perspectivas para s Fi-
liais - Goiánla - Estado de Goiás - Bra-
silia - Distrito Federal - Curitiba - Es-
tado do Paraná - e Belo Horizonte - Es-
tado de Minas Gerais, c) Registro da em-
prêsa junto ao Banco Central e outras en-
tidades ligadas ao Mercado de Capitais. d) 
Outros assuntos de interésse social. e) Al-
teração parcial dos seus estatutos sociais. 
Sâo Paulo. 26 de julho de 1971. - Nelson 
Marosca - Diretor Administrativo, Odimir 
José de Moraes - Diretor Superintendente. 

Lido o edital por mim secretário pas-
sou-se a dascussão de seu Item Primeiro: - 
Expôs o Sr. Presidente que conforme indi-
cação do CREA, I3.8 Região, com base no • 	que dispõe a Lei5 194 de 24-12-66 em seu 
artigo 5.0, para que pudessemos incluir em 
nossa denominação social a palavra "Enge- 
nharia" far-se-Ia necessário ter em nossa 
diretoria, maioria de engenheiros como 
membros, porém considerando que: 

1.0) Os acionistas ao estruturar e ele-
ger a atual diretoria acharam que ela cor-
respondia penamente ara superiores inte-
resses da organização. 

2.0) Contando em seu quadro técnico 3 
(três) diretores engenheiros civis está plena 
e suficientemente estruturada nessa área de 
direção e harmónica em relação aos demais 
cargos e funções. 

3.0) Os três diretores técnicos estão as- 
sessorados em nivel de supervisão e gerência 
por muitos outra engenheiros, responsáveis 
técnicos pertencentes aos quadros de funcio-
nários da empresa. Por essa razão, não po-
dendo manter a atual razão social sem alte-
rar as cargos da diretoria, sugere a mudança 
da razão social por outra onde não conste a 
palavra engenharia. A matéria foi ampla-
mente discutida, inclusive comentadas as 
possivels e curiosas consequências da imposta 
abo legal retro citada resolvendo-se de co-
mum *atado, por expressa e Unânime vota-
ção dos acionistas alterar a razão social da 
emprêsa para Construa SIA. Construções 
Comércio e com isso modificando o titulo e 
o art. 1.0 cap. I dos estatutos sociais cujo 
teor passa a ser o seguinte: 

CONSTRAN SIA. CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO 

ESTATUTOS SOCIAIS 

CAPITULO I 
Da denominação objeto, sede e duração 

Art. 1.0) Sob a denominação de Cons-
tran SIA. Construções e Comércio fica cons-
lituida uma sociedade anónima pela mudan-
aa da razão social da pessta juridica ante-
rior: Constran Engenharia SIA. que por sua 
vez teve origem da transformação de socie-
dade por quotas de responsabilidade limita-
da, Construções e Transportes Constran Li-
mitada, que se regerá pelos presentes esta-
tutos e disposições legais que lhe forem apli-
cáveis. 

A seguir o Sr. Presidente abordou o se-
gundo item do edital de convocação, expon-
do a seguinte :,ituaçâo. Como nas praças de 
Goiânia e Curitiba a emprésa este.beleceu 
Filiais mas até a data não realizou contrato 

et, stssaao Gomas le 	Seoto, 

tO doa resultados da correção monetária de 
seu ativo fixo, realizada em 30-4-70, no va-
lor de Cr$ 12.605,08 (doze mil seiscentos e 
cinco ,cruzeiros e oito centavos) e dos resul-
tados da correção monetária realizada em 
30-4-71, no valor de Crê 14.839,23 (quatorze 
mil, oitocentas e trinta e nove cruzeiros e 
vinte e três centavos), que, somados ao re-
sida° da última correção, realizada em 
25-8-69, no valor de Cr$ 48,73 (quarenta e 
oito cruzeiros e setenta e três centavos), dá 

Av. do Conteirno, 183, bairro do Jaguaré teor passa a ser o seguinte:
t(rvélsniceruezesierGste 

Art. 9.o) A sociedade tem Paliais em Ma- o Sr. Presidente novamente p5s a palavra de Interesse pa- 	
montante
qua t r ocen tdose Ce $n o2ven4t9a3,0e4  

primeira convocação todos os acionistas de naus - Estado do Amazonas - Rio de .o--rã a Sociedade que quisessem 	
. • .antes e quatro centavos), aproveitável para aguc- em Silo Paulo - Capital, reuniram-se em á disposição para assuntosos 

Ora Acto- 
• - Estado da Guanabara, Salvador - 	 le aumento, nos termos da Lei 4.357, de 

totalidade do capital social e representan- 	

nistas abordar. Decorridas alguns me 16-7-64 e legislação subsidiária especifica. Constran Engenharia SIA. possuidores da Estado da Bahia e Recue - Estado de Per- 

da a totalidade das ações com direito a 	

como ninguém houvesse pedido a palavra 

	

nambuco, contando cada Filial com o capi 	 Tal alimento, _faaace aos calculas ,procedidnos, 

tal social de Cr$ 50.000,00 (Cincoenta mil
- a Assembléia hal suspensa pelo tempo ne- será de Cr$ 2b.e.U0,00 (Vinte e cinco rn e 

forme se verifica pelas assinaturas cana- 	

cessaria para a lavratura  desta ata 
voto de que se compõe o capital social, con- cruzeiros) para as atividades próprias de ca- 	 oitocentos cruzeiros), desprezando-se a lis- voto 

do livro de presença dos acionistas 	

Reaberta a sessão foi esta ata . lida, 

	

da uma cuja importância total de Cr$ .. .. 	 -a- de Cr$ 1.693,04 (um mil, seiscentos e 

com as declarações exigidas pelo artigo 92 	

aprovada e assinada por todos os presen- aa" 

	

200.000,00 (Duzentas mil cruzeiros) é desta- 	 noventa e Crés cruzeiros e quatro centavos), 

do Decreto-lei 2627 de 1940. 	

tes seguindo-se o encerramento da Assem- 
cada do capital social. 	 que ficará constando do 'Balanço co- com 

seguir o Sr. Presidente abordou o ter- b,léia. Eu Odimir José de Moraes, servindo mo reserva, para oportuno aproveita-

res térme. do art. 17.o dos estatutos, o Di- do: E de cristalina clareza a intenção do go- de secretário redigi esta ata e a subscrevo do valor nominal aas atuais ações, que de 

	

Assumiu a presidència dos trabalhos, cairo item da edital de convocação expon-, 	 mento, e será feito pela plusvalla 

mim Presidente Sr. Olacyr Francisco de vérno de ampliar e fortalecer um mercado juntamente com o Presidente Sr. Olacyr Francisco de Moraes. 	 Cr$ 1,00 (um cruzeiro), passarão a ser de 
São Paulo, 8 de agosto de 197_1. 

Moraes, que convidou a mim, Odimir José de capitais atuante, onde grandes emprèsas 	 Cr$ 1,30 (um cruzeiro e trinta centavos) 
de Moraes, para secretariá-lo. Constituída busquem através da capitalização a satisfa- 	

Olacyr Francisco e liaoraes _ sPecrersel: cada uma, ordinárias e nominativas, valo- 
as.sim a mesa. o Sr. Presidente declarou cão de suas necessidades financeiras e pro- dente; 

Odimir  Jose de Morares 	 rIzaçãO MSS que reverterá em benefício dos 
instalada a Assembléia Geral Extraordiná- porcionem com isso uma maior distribuição 	 Srs. Acionistas, como bonificação, na for- 

ma do que dispõe o artigo 113, do Decreto-
lei 2.827, de 26-9-40. Se aprovado tal au-
mento, como aqui Se especifica, Os Estatu-
tos Sociais serão alterados, na parte cor-
respondente, passando o artigo 6.0 a ter 
a seguinte redação: "Artigo 6.o - O ca-
pital social é de Cr$ 111.800.00 (cento e 
onze mil e oitocentos cruzeiros) dividido em 
86.000 (oitenta e seis mil) ações nominati-
vas, no valor de Cr$ 1,30 (um cruzeiro e 

FRIGORIFICO SIMON S. A. 
C. G. C. n.o 60.394.327-001 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARI 
São convidados os senhores acionista 

desta sociedade, a se reunirem em Assem 
bléia Geral Extraordinária, que será reali 
nada às 10 horas, no dia 8 de outubro d 
1971, na sede social, à Rua Catão, 8/6, nestas j 
Capital, a fim de deliberarem sôbre a se. 
guinte ordem do dia: 

a) Proposta da Diretoria e o respectivo 
Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao 
aumento do capital social de Cr$ 1.500.000.00 
para Cr$ 2.050.000,00, mediante incorporação 
de reservas e consequenta alteração do ar-
tigo 5.o dos estatutos -oc s: 

b) Even mais' 	n 	de interesse social 

(3527 

bro de 1971. 
Ben 	in alerson 	Gerente. 

et 
.(29-30-1.00: 

São 	lo. 27 de 
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Olacyr Francisco de Moraes .. 
Odimir José de Moraes 
Eloy José Pennachin 
Arnaldo Mai 	.• •• 
Salvador Eugênio Giammusso 
Elio Socos 
Renato Nalon.• 	•• .• 

elson Mares 	 . 

ações 
26.577.887 
21.337.489 

s. 1.383.298 
1.383.298 

317.998 
10 
10 
10 

Total 	a 51.090.000 

  

  

A seguir, o ar. Presidente, determinou-
me fazer a leitura do projeto dos estatutos 
sociais que passariam a reger Constran En-
genharia SIA., do qual cópias fiéis haviam 
sido adredemente colOcaaats sôbre a mesa 
desde o início dos trabalhos. 

Lido e achado, conforme foi péesto em 
votação, resultando aprovado por unani-
midade absoluta dos presentes, portanto, 
constituindo-se os estatutos socada de 
Constran Engenharia 	SIA.. cujo inteiro 
teor, é o seguinte: 

rara 4 direçau almatnalaillms. e our acla- 
mação, foi eleito presidente da mesa. 	Sr. 
Olacyr Francisco de Moraes, que convidou a 
mim, OcliMir José de Moraes, para secreta-
ria-los com O que acedi. 

Disse o Presidente que sendo os pre-
sentes os únicos sócios quotistas da socieda-
de por quotas de responsabilidade limitada, 
que gira sob a denominação de Construções 
e Transportes Constran Ltda.. e conforme 
já era do conhecimento de todos proceder-
se-ia nesta Assembléia, a deliberação formal 
e definitiva sôbre a intenção de transfor-
má-la em sociedade anônima. - Cocoiou 
a seguir a matéria em discussão, pondo a 
Palavra àdisposição de quem dela quisesse 

. frzer uso. Debatido amplamente o assunto, 
resolveu a presente Assembléia, por una- 

Illnimidade absoluta de votos, aprovar sem 
qualquer restrição, a transformação da so-
ciedade atual Construções e Transportes 
Constran Ltda. para sociedade anónima, 
sob a denominação de "Constran Enge-
nharia SIA.". com o mesmo objetivo social. 
a _melena- eade,..o mesmo capital, a mesma 
ailatribMer~os sacias, os mesmos ne-

.'ininiedia.zailaa auldrager solução de continuidade 
a,...da, ailterlog•laglaila jurídica, esclarecendo o 

ar. 'Presideilti arde esta transformaçâo e 
feita nos termos do artigo 149 do Decreto-
lei n. 2627 de 26-9-1940, Isto a. indepen-
dentemente de dissolução ou liquidaçâo. da 
sociedade ora transformada, ficando, Por-
tanto, assumidos todos os encaram e direitos 
da mesma, sendo dispensada unânime e ex-
pressamente a reavaliação do patrimônio 
social, conforme faculta a Lei. - 0 capital 
social de Cr$ 51.000.000,00 	(cinquenta e 
hum milhões), 	constituído por 51.000.00 
(cincoenta e hum milhões) de quotas Intei-
ramente realizadas é transformado em Cr$ 
51.000,00 (cincoenta e hum milhões) de 
ações no valor nominal de Cr$' 1.00 (hum 
cruzeiro), cada uma, distribuida.s de forma 
a manter as mesmas proporções das quotas 
que cada sócio possuía na sociedade. a saber: 

ATA DA ASSEMBLÉIA GER, DE TRANS-
FOR1VIAÇA0 DA SOCIEDADE POR QUO-
TAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 
- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES - 

CONSTRAN LTDA. EM SOCIEDADE 
ANONIMA 

Aos 04 dias do mês de junho de 1971, às 
14,00 horas, em sua sede social à Av. do Coo-
ramo, 183, em São Paulo, Capitai reunirarna 
se em Assembléia os únicaa sócios componen-
tes da sociedade,  por quotas, de responsabili-
dade limitada, denominada Construções 
Transportes Constran Ltda., com Cadastro 
Geras de Contribuintes no Ministério de Fa-
zenda 01.0 61.156.568 e com atos conseitutivos 
e sucessivas alterações ,arquivadas na Junta 
Comercial do Estado dana. Paulo, sob os nú-
meros abaixo alinhados: 

- 216.263 aprovado em sessão de 14 de 
setembro de 1957; 228.679 aprovado em ses-
são de 23 de julho de 1958; 257.794 aprovado 
em sessao de 07 de julho de 1960; 278.436 
aprovauo em sessão de 11 de agósto oe 1961; 
293.942 aprovado em assai] de 08 de eur-  o 
de 1962; 316.013 aprovado em sessão de 18 de 
julho de 1963: 325.652 aprovado em sessão 
de 31 de dezembro de 1963. 328.550 aprovado 
em sessão de 25 de fevereiro de 1964: 335.001 
aprovado em sessão de 16 de junho de 1964; 
341.180 aprovadc em sessiic de 08 de setem- 

• bro de 1964; 362.237 aprovado em sessão de 
22 ae abril de 1965; 387.961 aprovado em ses-
são de 20. de janeiro de 1960; 326.928 apro-
vaco em sessão de 26 de maio de 196C; .., 
411.457 aprovado em sessão de 11 de outubro 
de 1966; 428a02 aprovada em sessão de 26 
de maio de 1967; .44.345 aprovado em sessão 
de 18 de dezembro de 1967; 4.-  .615 aprovado 

...em sessão de 05 de março de 1968; 471.795 
aprovado em sessão de 03 de dezembro de 
1968; 481.909 aprovado era sessão de 76 de 
maio de 1969; 490.095 aprovado em sessão de 

e7.  de julho.ale 1969: 509.01£ aprovado em ses- 
o de 02 de dezembro le 1969; 520.187 apro-

ado em sessão de 31 de março de 1970; .. 
558.545 aprovado em sessãc de 21 de janeiro 
de 1971; 567.617 aprovado em sessão de 18 de 
maio de 1971: que são: Olacyr Frendem de 
Moraes, brasileiro, casado, maior, industrial, 
residente à Rua das Paineiras, 101; Odimir 
Jose de Moraes, brasileiro, casado, maior, in-
dustrial, residente à Rua São Remigio, 99: 
Eloy José Pennaehln, casais, maior, dese-
nhista civil, residente à Rua Domingos de 
Moraes, 1905; Arnaldo Palco, brasileiro, ca-
sado, maior, Industrial, residente à Rua Vi-
gário João Alvares, 61; Salvador Eugênio 
GiamrnusSO, brasileiro, casado, maior, enge-
nheiro civil, residente à Rua Dom Valverda, 
130; Elio Sacos, brasileiro, casado, contador, 
residente à Rua Abílio Soares, 821 - apto. 
22; Renato Nalon, Italiano, casado, industrial, 
residente à Rua Vasco Crevatim, 55. porta-
dor da Carteira Modelo 19 - RG. 1.498.252 
e Nelson Marosca, brasileira casado, conta-
bilista. residente à Rua Silveira Campos, 76. 
teclas residentes e domiciliados nesta Capa-
tal. 

CONSTRAN ENGENHARIA S. A. 

' CAPITULO 
1,11 denominação, objeto, sede e duração o  

Artigo 	- Sob a denominação de 
Constran Engenharia SIA., fica constituída 
uma sociedade anónima pela transformação 
da sociedade por quotas de responsabilidade 
limitada Construções e Transportes Cons-
tran Ltda., que se regerá pelos presentes 
estatutos e disposições legais que lhe forem 
arlicávela. 

Art. 2.0 - A saciedade tem por objeto, 
a exploração dos serviços de construção ci-
vil, terraplenagem e terraplanagem, constru-
ção de estradas, pavimentação, engenharia 
hidráulica e sanitária, transporte rodoviário 
por conta própria e de terceiros, fabricação 
de concreto esfanico e produtos afins para 
consumo próprio e venda a terceiros, extra-
ção de pedra, britagem e rebritagem para 
consumo próprio e venda a terceiros, fabri-
cação 'de concreto e produtos afins para uso 
próprio e venda a terceiros, e compra e ven-
da de materiais de construção em geral. 

g único - A sociedade, à critério da Di-
retoria está autorizada a participar de em-
preendimentos e empresas industriais, comer-
ciais e de qualquer natureza: organiza-las, 
adquiri-las, e, praticar investimento de ca-
pital de qualquer forma. 

Art. 3.o - A sociedade tem sua sede e 
feiro na Capital do Estado de São Paulo, à 
Av. do Contorno, 183 - bairro do Jaguaré. 

Único - Por deliberação da Diretoria, 
poderá. a sociedade instalar ou suprimir - 
Filiais, Sucursrds, Agências, Escritórios, Pra-
ças de serviço, dentro e fora do -território 
nacional, conforme o exigirem os interesses 
sociais. 

Art 4.0 - Ficam mentidas' as Filiais de 
Manaus, Estado do Amazonas; de Mealha, 
Distrito Federal; Rio' de Janeiro, Estado da 
Guanabara; Salvador. Estado da Bailia; Be-
lo Horizonte, Estado de Minas Gerais; Goiâ-
nia, Estado de Goiás; Curitiba, Estado do 
Paraná, e Recife, Estado de Pernambuco, 
contando cada Filial com o capital social de 
Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) para 
as atividades próprias de cada uma, cuja, 
importância total de Cr$ 400.000,00 (quatro-
centos mil cruzeiros) é destacada do capital 
social. 

Art. 5.o - O prazo de duração da so-
ciedade é indeterminado, e sua dissolução só 
poderá ser decidida por Assembléia Geral Ex-
traordinária dos acionistas a qua Inomeara 
o liquidante e o Conselho Fiscal, fixando-lhes 
a forma e o prazo de liquidação e bem as-
sim a remuneração. 

CAPITULO II 
Do Capital e Ações 

Art. 6.0 - O capital social totalmente 
integralizado é de Cr$ 51.000.000,00 (cin-
quenta e um milhões de cruzeiros) dividido 
em 25.500,00 alintarie cinco.millides e qui-
nhentas'OU11).  a4bee-pfóférenoiate 25.500.00p 
(vinte ()acide° •mlahdea e -gabai:sentare mil, 
ações ordinarlaa, tildas na vater'nominal dii 
Cr$ 1,00a(hurn"Cruzeiroi cada uma, nomi-
nativas endossáveis ou ao portador, à von-
tade do acionista. 

Art. 7.0 - As ações ao portador Po-
derão ser convertidas em nominativas e vice-
versa, à vontade do acionista que arcara com 
o custo de conversão. 

Art. 8.o - Cada ação ordinária dá di-
reito à um voto nas Assembleias Gerais. 

Art. 9.0 - As ações poderão ser repre-
sentadas por retificados ou titulas múltiplos 
assinados da forma adiante especificada e 
são indivisíveis para a Sociedade que não 
reconhece mais de um proprietário para ca-
da uma. 

CAPITULO III 
Da Administração Social 

Art. 10.0 - A sociedade será adminis-
trada por uma Diretoria composta de 10 (dez) 
membros, acionistas ou raio, residentes no 
país, nas funções de: Diretor Presidente, Di-
retor Superintendente, doia Diretores Adjun-
tos, Diretor Administrativo. Diretor Comer-
cial, Diretor Financeiro e três Diretores Téc-
nicos. 

1.o - O mandato do Diretor será de 
1 (um) ano facultada sua reeleição. A As-
sembléia Geral, entretanto, poderá destituir 
qualquer, dos membros da Diretoria, a qual-
quer tempo, elegendo substituto pelo restante 
do mandato. 

2.o - A Assembléia Geral, a qualquer 
tempo poderá criar novos cargos na Dire-
toria elegendo seus ocupantes pelo restante 
do mandato dos demais Diretores em exer-
cício, ou eliminar cargos já existentes. 

I 3.0 - Vencido o mandato, os Direto-
res continuarão no exercício de seus cargos 
até a posse dos novos eleitos. 

Aet. 11.0 - 	ocorrência de vaga,. a 
Diretoria, julgando necessário, fará o seu pro-
vimento, devendo o escolhido exercer a sua 
função durante o prazo restante do man-
dato do substituído. 

Art. 12.0 - Em garantia de sua gestão, 
cada Diretor caucionará 50 (cinquenta) ações 
da sociedade, próprias ou de terceiros, as 
quais somente serão liberadas após e apro-
vação de Suas contas pela Assembléia Ge-
ral. 

Art. 13.0 - A investidura far-se-á por 
termo lavrado no Livro de Atas de Reunião 
da Diretorie, assinado pelos Diretores, depois 
de prestada a caução a que se refere o artigo 
anterior. 

Art. 14.0 - A remuneração dos Dire-
tores será' fixada anualmente pela Assem-
bléia Geral Ordinária. 

Art. 15.0) A Diretoria tem as atribui-
ções e os Poderes que lhe são conferidos por 
rei e pelos presentes estatutos para asse-
gurar o regular funcionamento da socieda-
de, competindo-lhe especialmente. a) fi-
xar a politica administrativa, financeira e 
operacional da sociedade; b) aprovar • a 
orientação geral das obras e dos planos ge-
rais de trabalho; c) determinai' as pro-
vidências que assegurem a rigorosa exe-
cução de suas resoluções; d) conceder li-
cença a quaisquer de seus membros; e) 
solucionar as dúvidas ou diverezéncias sus-
citadas no exercido das funções de seus 
membros; I) aaquirir, aiienar e dar bens 
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dejussoria de obrigação ou negócios sociais 

acionário. 
u de emprésas em que tenha interêsse 	

CAPITULO v 

biela . 	
Das Assenit%GeraLs 

Art. 22O) - A 

sentada ativa e passivamente em juizo ou 

diretores ou procuradores legalmente cons-
fora dele sempre por dois representantes, 

dia:idos pela sociedade, sendo no entanto, 

Art. 16.o - A sociedade será repre- nu-se-á por convoMiaika ordin 
compreendido nos quatro primeiros 
depois de findo o exercicio social, e ex 
ociradisineerliamgireen.tei,osePmati

pnreunktiatla-gjareat45"-..aa ------ ' necessário em cada Caso, que um dos re- nistas da 	
e presididas pelo 

sockadade...,.. 	,,, a ,,,.. 	• 	' ' 	^a. 	aa 
presentantes seja o Diretor PreSiSente ou 	Art. 23.07 =-"faSaiewer~1.42-Zeitlaae a 
o Diretor Superintendente, e assim prati- rãs Instaladas 
caiado todas as atos necessários à vida normal d 

Diretor re-
si ente, no seu impedimento, pelo Diretor 

bancárias em geral, abrir e movimentar con- Superintendente ou aindr no impedimento 
da sociedade. tais sejam, realizar operações 
tas bancárias, emitir e endossar cheques, destes, pelo acionista escoihid_ entre os pre- 

sentes, a quem caberá escolher una acionista . 

mentos, receber e dar quitação, autorizar para secretariar os trabalhos. 
autorizar transferências, débitos e paga- 

descontos e abatimentos, sacar, aceitar e 	
art. 24.o) - Além das obrigações con- 

signada, em Lei, à Assembléia Geral Ordi- 
tureza, representar a sociedade junto ao nária, compete, por proposta da Diretoria e endossar titulas de credito de qualquer na- 
órgãos e poderes constituídos, assinar con- no 1:nal de cada exercicM, deternal

-_ar os di-

tratos, inclusive as de execução de obras, de e fixar a remuneração doa membeas da Di- 
videndos a serem distribuídos aos acionistas 

caução, de locação, de câmbio, enfim, tudo retorta. 
quanto possa obrigar a sociedade ativa e 	Art. 25.0) - Não tomaria parte na As- 
passivamente observado o disposto no 'ar- semblé'a, os acionistas cuias ações ao porta-
taro I8.o e seu parágrafo único deste esta- dor, não forem depositadas na sede da sacie- • 

Art. 17) Os membros da Diretoria dia- lização. 
. dade até 48 horas antes do inicio de sua rea- tuto. 	 . 

tribuirão entre si os encargos da adminis- 	Art. 26.0) - As deliberações em Assem- 
tração social, obedecendo o disposto nestes biela serão sempre tomadas por malca'a ao-
estatutos, competindo, porém, precipuamen- soluta de votos não se computando os votos 
te: I - Ao Diretor Presidente: a) Ins- era 

de Gera 

	branco. 
talar 

das Assembléias 	is 	
Art. 27.o) - A Assembléia Geral Extra- talar e presidir as sessões ordinárias e ex- 

acionistas; b) Presidir as sessões ardina- ordinária, reunir-se-á' sempre que convoca- ria pela Diretoria, pelo Conselho Fiscal ou 
rias e extraordinárias da Diretoria; c) Ze- Par acionistas nas hipóteses previstas em Lei, 

c) Zelar pela fiel observeinCia destes estatu- competindo-lhe discutir e dei betar sobre as 
lar pela fiel extraordinárias da Diretoria; tos e das resoluções das Assembléias Ge- matérias constantes do edital de convocação. 

CAPITULO VI 
rala; e» - Exercer a supervisão geral dos 	Do exercício social, balanço e reservaa 
negócios sociais determinando suas poli- 	Art. 28.0) - O ano social coincidirá e= 
ticas básicas e fundamentais; e) Supervisio- o ano civil, portanto, encerrando-se is 31 de 
nar e coordenar as atividades de aplicações dezembro de cada ano, quando ser: efetuado 
e investimentos da sociedade; f) Superai- o levantamento do balanço geral, observadas 
siOnar e coordenar as atividades associati- as prescrições legais pertinentes. 
vez e comunitárias da empresa; g).Super- 	I único - A critério da Diretoria, a ao- 
visionar e coordenar as atividades comer- ciedade poderá levantar balanços a qualquer 

ordenar as atividades financeiras da sacie- 	Art. 29.0) - 
época do ano. Levantados os balanços e ciais da sociedade; ke Supervisionar e co- 

dade: II - Ao Diretor Superintendente: feitas as necessárias amortizações dos lucros 

o 
Diretor Presidente em seus impedimentos liquidas, serão feitas as seguintes aplicações: a) Substituir sem prejuizo de suas funções, 

rdenar 	
a) 5% (cinco por cento) para a anisti- 

ou ailsénclas, b) Supervisionar e cooas atividades administrativas, técnicas, de tuiçfto do fundo de reserv: legal, destinado a manter a integridade do capital social. fia 
execução de obras e de apoio (suprimentos, cando a critério da Assembléia Geral, a con-
manutenção ) da sociedade; c) Supervisionar 
e coordenar as atividades das Filiais e obrar tinuação da formação dessa reaerve logo que 
autónomas; d) Supervisionar e coordenar as seu montante atinja 20% (vinte por cento), do Capital social, 
atividades das unidades industriais; Ili - 	b) Uma porcentagens a critério da Di- 
Aos Diretores Adjuntos: a) Os diretores ad- retorta e rad referendum" de Assembiéla 
Matos terão suas funções' designadas pelo Geral para e constituição de uma reserva 
Diretor Presidente .elou,e0lreaorafao~nten- especial destinada à renovação e ampliação 
dente centre elas: bc) SuperVisionar. eadiri- dos equipamentos e máquinas, de sorte a 
gir abras espea 	

0
lficas asara ele:piteraies- manter renovado e melhorado ésse -m 	& irim 

se- prioritariefajaMeat ein 
anta 	

D' 	, o) eiteé.itisu ui. 44 
da abras 	al 10% (dez 

4.4444uu
)lema cento ,  em() P
' 

çamentos e custos; d) Executar controles acionistas. 	

ementa- 
léa' 	rrtentes :e-aaftiatMeta, ¡taba ' 
consideradas especiais para bezn teieár ar- gem mínima de dividendos asseguradas aos 

para as obras em curso; IV - Ao Diretor ção à Diretoria, fixada a parte de cada um, 
d) 5% (cinco por cento) para bonifica- não rotineiros e previamente determinados 

Administrativo: a) Dirigir a organização e tendo-se em vista a importância e a nato- 
o funcionamento dos serviços da Divisão Ad- reza do cargo e as funções exercidas, obser-
ministrativa compreendendo: Auditoria, Can- vendo o disposto no artigo 134 do Decreto-
tabilidade, Custos e Pessoal; b) Manter a lei 2627 de 26 de setembro de 1940. 

bataria e trabalhista da sociedade; c) Exer- cada ano a criação de novas reservase fun- 
a único - A Diretoria poderá propôr a escrituração comercial. legal, societária, hl- 

cer e supervisionar as relações administram- dos ressalvadas as disposiçõee legais cancera
vas da sociedade junto aos poderes públicos isentes. 
e 

e terceiros-em geral; V - Ao Diretor Finais-- 	

Art. 30.0) - Feitas es deduções previa- terceiros em geral; V - Ao Diretor Man- 

ia, compreendendo: Tesouraria. teiaçães ~embola  Geral. 
ceiro: a) Dirigir a organização e o lanceio- tas no artigo anterior. o restante dos lucros 

Bancárias e Relações com fornecedores es- 

apurados. terá o destino determinado pela 

ponsabilidade os bens mobiliários e valores 	

Art 31.o) - Os dividendos serão distil- 

em geral pertencentes a sociedade; c) Exer-  

buid . os tonadas em taiocas determina- pedais; b) Manter sob • sua guarda a res- 

cer e supervisionar as relações financeiras Interessados,   
da= Pelar'  Diretoria mediante prévio aviso aos 

junto aos estabelecimentos de crédito e ter- 
	e em prazo não superior a 60 

ceiros em geral; VI - Ao Diretor Comer- dias da data da Assembléia Geral. o mesmo 
de capital. 

mento 
Mal: a) Dirigir a organização e o funciona- de aumento

_. do em rotação às enteei.  proveis entes 

compreendendo: Orçamentos, Cadastro e  
Acionistas; b) Manter o cadastro técnico e 	

Art. 32.o) - Os dividendos distribuidas 
mento dos serviços da Divisão Comercial, 

comercial da sociedade; c) Exercer e super- e não reelaMódos. não vencer/10 juros e no 
te) dias da data da 

visionar as relaçõee comerciais junto aos prazo de 120 (cento e 

vinte)  
contratantes, e terceiros em geral; Assembléia Geral (publicaçhoe. serão depo-

VII - Aos Diretores Técnicos: a) Planejar lho de 1970. 

sltadas em conta vinculada no Banco do 
órgãos contra Brasil S.A. conforme Lei 5539 de 3 de ju- 

cargo de suas divisões; b) Coordenar entre 
Su- 

perintendente as necessidades e distribuições 	Art. 33.c - Os casos omissos nestes 6S 
dos 

Disposições Transithrlas 
CAPITULO VII organizar e dirigir a execução das obras a 

si (Diretores Técnicos) e cor. o Diretor Su- 

dos meios de produção - mãe de obra, ema- tatutos, serão reguladas pela Lei das Sacie-
pamentos e materiais; c) Manter os servi- Males Anónimas e demais legislações vigen-
Ma de apoio das obras de sua divisão a as- tes e futuras. 

fia, desenho e medições; d) Executar e ou- uso ou emprego da denominação social em 
Art. 34.o - E' expressamente vedado o ber: projeto, programação de obras, topogra- 

Pervisionar as relações técnicas da Socieda- negócios particulares e estranhos à Socied 
de junto aos órgãos contratantes das obras de. ressalvado o disposto no Art. 15 - le sc.)  
de sua divisão; e) Assinar os trabalhos de f. 

Artigo 18.o) - Além das atribuições e encerrar-se-á a 31 de dezembro de 1971 ' 
Art. 35.o - O primeiro exercieo 	ipl, s' `1.)  natureza técnica assumindo as responsabili- 

tos no artigo anterior, a Diretoria fica in- 	

Art. 36.o - O mandato da primeira Lict. "  
t" 

dades e exigências do CREA. 

dos poderes gerais de administração previa- retorta há até 3 de junho de 1072. 

vestida de poderes especiais para adquirir, Diretoria e do Conselho Fiscal para o pr  A seguir passou-se a eleição da prime faa ,._ 

alienar ou onerar por qualquer forma de melro exercieo, tendo sido eleitos respecti-
bens imóveis, bem Como para assinar os ti- vamente: para Diretor-Presídente, o ar. Ola-
tubos múltiplos de ações e constituir pra- cyr Francisco de Moraes. para Diretor-Supe-
curadores em nome da sociedade, observan- riratendente, o ar, Odimir José de Moraes., 
do o disposto no artigo 116, parágrafo 5.0 do para Diretores Adjuntos, os srs. Eloy Jose 
Decreto-Lei 2027, de 26 de setembro de Pennachin e Arnaldo Palco. para Diretor F1- 
1940. 	 nanceiro o sia Renato Nalon, para Diretor 

Parágrafo único - A responsabilidade Comercial o ar. Elio Sacos, para Dirdor Ad 
da sociedade no caso deste artigo se Meti- ministrativo, o ar. Nelson . Maresce tod 
vara com a assinatura conjunta do Diretor acionistas e já qualificados no preambul 
Presidente e Diretor Superintendente. 	déste instrumento, e para Diretores Técnicos 

CAPITULO IV 	
respectivamente o sr. Salvador. Waren! 

Do Conselho Fiscal 	
Giammusso, brasileiro, casado, maior, enge 
nheina maior, engenheiro civil, residente à 

Art. 19.o) - O Conselho Fiscal da So- Rua Dom Valverde, 130, em São Paulo, Ce- 
cledade, sere composta de 3 (trás) membros pital, ar, António Caimon de Brito Schaun, 
efetivos e suplentes em igual número, todos brasileiro, casado, maior, engenheiro civil, 
acionistas ou não. residentes no pais e elei- residente à Rua Carlos Norberto de Souza 
tos pela Assembléia Geral, podendc ser re- Aranha, 760 - São Paulo, Capital, e o ar. 
eleitos, e, eleitos anualmente. 	 José Mário Macnado, brasileiro, casado, 

§ único - Os membros do Conselho Fls- maior, engenheiro civil, re, lente à Rua Os- 
cal em seus impedimentos ou faltas, seráo 	 Paulo, Capital, 
substituidos pelas suplentes, seguindo a or- 
dem de nomerseaa. 

Art. 20.0) - O Conselho Fiscal, tem as 
atribuições que a Lei lhe confere. 

DIÁRIO OFICIAL 
Estado d• São Paulo 

CONSTRAN ENGENHARIA SIA. 	da sociedade em penhora ou hipoteca, as- 	Art. 21.0) - A 
ESTATUTOS SOCIAIS 	sim como conceder avais e fianças, sempre do Conselho Fiscal, será f 

e exclusivamente em garantia real ou h- Idéia Geral que os elegeu. 

ANO LNXXI - N.. 136 - QUIN A-FE1RA, 22 DE JULHO DE 1971 

a'o 

car Caravelas, 1.9, 
sendo-lhe a 	id 
sal de Cr$ 000 
da um. Pa 
efetivos, for 

r.eração men" 
luzeiros) ca-
lho Fiscal e 
José Ilibei- 

a 



• 

a 



Correção do Ativo 
Imobilizado 

Res va p; Ma- 
nutenção Capital 

Giro Próprio 

----------- 

Lucros 

Suspensos 
- ----- 

TOTAL 

GERAL 

a - - 	- 

310.800.40 

310 . 800.00 

'74 . 000,00 

22 . 200.00 

7.400.00 
I 

7.400,00 
I 

7.400,00 

ALEXANDRE MOLHAR - Brasileiro, casa- 
do, Industrial 	.. 	.. 	.. 	- 	

. . 
	.. 	.. 	.. 	. 

FRANCISCO MOLNAlt - Brasileiro, casado, 
Industrial _ 	.. 	- 	.. 	.. 	.. 	- 	- 	• 	.. 

ALDYR WOLFF - Brasileiro, casado, Can-
tabilista 

JT.TLIANA MOI,Niait - Hungara. casada, In- 
dustrial 	.. 	

. . 
	.. 	.. 	.. 	.. 	•• 	• 	- 	- 	• • 

	

GYORI JULIA MOLHAR - Húngara, 

. 	

casa- 
da, Industrial 	. - - .. .. •• .• - 

HELENA LEONEL PlaIREILA - Brastlei- 
ra, casada. Industrial 	

.... 	'.
. 	• 	.. 	.. 

JOAO REINHOLZ - Brasileiro,  casado, In- 
dustrial 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	.. 	as 	.s 	.. 	.. 

139.369.00 

139.369,00 

33.183,24 

9.955,00 

3.318,00 

3.318,00' 

3.318,00 

16.548.000 

16.548.000 

3.940.00 

1.182,12 

394a0 

• 399.00 

399.00 

154.083.00 

154.883.00 

36.876.76 

II . 063,a) 

3.688.00 

3.688,00 

3 . 688.00 

331.830,24 39.400,12 368.769,64 740.000.00 

São Paulo, 30 de abril de 1971. 
..Ficauciaeo Maduar - Diretor Viee.PreSidente 

Aldyr Wolff - Diretor Gerente 

     

     

JOÃO DE OLIVEIRA ARRAZ 
Reg. P. Juridicas, Cart. Dr, Arruda, Capital 

Por documento particular, João de Oli-
veira Arras constituiu sua firma, de igual 
nome, nesta Capital. por tempo indetermi-
nado, com capital 'de Cr$ 1.000,00, Para ex-
plorar o ramo de empreiteiro de instale 
Indraulicas em geral. 
(0154  - CrS 15,00) 

RÁDIO SERTANEZIN 
S/C. LTDA. 

Extrato para registro 	o
‘) 	

ta- 
E COM a denominação social de 	'  Is 

Sertanezina SIC. Ltda., foi fundaria une 
sociedade civil, com sede social is rua Ba-
rão do Rio Branco, n. 816, na cidade de 
Seria-sozinho, Estado de São Paulo, tendo co-
mo objetivo primordial a educação moral 
e cívica dos jovens, explorando o ramo de 
Radiodifusão sonora. A Sociedade terá du-
ração por tempo Indeterminado, podendo 
ser dissolvida a. qualquer época, observada 
a legislação em vigor e o inicio de sua du-
raça° é a partir de 1.0 de julho de 1971. 
O capital social é de Cr$ 40.000,00. dividido 
e... 40.000 quotas do valor de Cr$ laia ca-
da urna e é subscrito pelos sócios compo-
nentes, Srs. Fábio Arnaldo Ortolan. Moa-
cyr Demandes, Luiz Albanez Netto. Anto-
nio Eduardo Torneio e Joaquim Adensar 
Marques, na proporção de 8.000 quotas pa-
ra cada ma sendo todos os sócios brasilei-
ros cusacloe, residentes em Sertãozinho, des-
te, Estaco. Todos os sócios po em assinar. 
iso:adamente pela sociedade e °mente nos 
negocioe que digam 	nos !to. 

Sert aozinho 	 1971. 
1.169.991. Mam. 

tOOM
o 
 - Cr$ 	 (22 

(oip  
.33y3 

02 
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MINIUM 

DIÁRIO Of 
Estado de 

34.000415 asaliSc 	exuaeWseai.Antoruo 
Martins 20 (santo) catas no valor cie Cr$ .. 
20.000,00 (vinte mil cruzeiros); Ernani Pes- 
soa Claudino 20 (vinte) cotas na valor de 
Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros); Maria 
Helena Duarte Salgado 10 (dez) cotas no va- 
lor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros); 
Margarida Xavier Martins 10 (dez) cotas no 
valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros) e 
Efigenia Saconi Claudino 10 (dez) cotas no 
valor de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). 
O capital social é integralizado neste ato. 

Cláusula 6.0 - O capital social poderá 
ser aumentado por decisão de Assembléia 
Geral. 

Cláusula 7.a - As decisões da Assem-
bléia Geral serão tomadas por maioria de 
votos, dispondo cada socas de tantos votos 
quantas forem as cotas que possua. 

Cláusula 8.a - Entre os saches. as co-
tas são transferivels livremente. A Uans-
ferencia de cotas a terceiros só será efetua-
da com o pronunciamento favorável da As-
sembléia Geral. Os socios terão sempre pie-
ferencia para a aquisição de cotas dos de-
mais membros da sociedade. 

Cláusula 9.a - No caso de qualquer ao-
cio desejar retirar-se da sociedade, comu-
nicará aos demais membros a sua intenção 
com a antecedencta de 90 (noventa) dias 
e, em caso de falecimento, os herdeiros do 
sono falecido usarão do direito que cabia a 
este. 

Cláusula 10.a - A Assembléia Geral 
reunir-se-á pelo menos duas vezes por ano 
e o Conselho Diretor uma vez par Inês. 
Anualmeate o Conselho Diretor apresentará 
seu relatório a Assembléia Geral, que se 
pronunciara sobre o mesmo. 

Cláusula 11.5 - Os lucros ou prejuizos 
serão marinhados entre as socios na propor-
ção de surta cotas Dos lucros sociais, veri 
ficados em balanço anual, 50% (cinquenta 
por cento) serão destinados para fundo de 
reserva e 50% (cinquenta por cento) para 
distribuição entre os socios. 

Cláusula 12.a - O ano social correspon-
de e coincide com o ano civil. 

Cláusula 13a - Os sacias elo respon-
dem subsidiariamente pelas obrigações da 
sociedade. 

Cláusula 14.5 - O presente instrumento 
contratual só poderá ser alterado por de-
cisão da Assembléia Geral, 

Cláusula 15.a - A sociedade dissolver-
se-á se não puder conseguir os seus fins ou 
se assim o decidir a unanimidade dos ao-
elos. 

Cláusula 16.8 - Em caso de estimam ria 
sociedade, o seu patrimonto será partilhado 
entre os socios na proporção de suas cotas. 

Cláusula 17.0 - Os casas omissos neste 
contrato serão regidos pelas disposições dos 
artigos 1.363 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro. 

Cláusula 18.a - O foro da socieciaae se-
rá o da Comarca de São Vicente. enquanto 
não for criada a Comarca de Praia Grande. 

E por se afilarem todos os socios portei-
esmerile de acordo com as clausulas e co..-
dições deste contrato, lavrado em três vias 
de igual teor e forma., subscrevem-no permi-
te duas testemunha.s, que também o a.ssi- 

• FA'MOR S. A. 
Indústria e Comércio 

CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

30-1-71 

Aos trinta dias do mio de abril de 1971 
às 11 horas em sua sede social à Rua Bom 
Pastor n.o 2.732, reuniram-se em Assem-
bléia Geral Extraordinária os acionistas de 
Famor S.A. Indústria e Comércio, atenden- 
do o; convocações feitas por editais inibe-
s-a.a. 11C riam olimai ms Latam, sie aao 
Paulo dos dias 20, 23 e 24 ae marco de nal, 
e no Diário do (aornarcio dos diaa 20. 22. 
23 e 24 de março de 1971. 

Verificado pelo livro de Presenças. a 
comparecimento de acionistas representan-
do a totalidade do capital social, assumiu 
a presidência da mesa o senhor Alexandre 
Moinar, que convidou a mim, Aldyr Wolff 
para secretariar a sessão, sendo então de-
clarada instalada a Assembléia, Pedindo 0  
senhor presidente que fosse lido o teor da 
Ordem do dia consoante as editais de con-
vocação publicados e que estava assim re-
digido: 

a) Aumento do Capital Social; 
b) Alteração parcial dos Estatutos. e, 
c) Outros -ssuntos de Interesse social. 
&bre o primeiro item da ordene do dia. 

40 
 ou seja Amuei...to do Capital Social, e, con- 

sequente alteração parcial dos Estatutos, 
conforme consta do segundo Rem. o senhor 
presidente pede que seja lida a proposta tia 
Diretoria com o respectivo parecer do Con- 
selho Fiscal constante das folhas 17 ea. 18 e 
18 v.. do livro de atas de Reunião da Di-
retoria, e, da _olha 17 v. do livro de atas 
e pareceres do Conselho Fiscal que tratou do 
aumento do capital social e consequente al-
teração parcial dos Estatutos e que tem o 
seguinte teor: 

Proposta da Diretoria - Em decorrên-
cia da aplicação dos indices fixados pelo 
órgão especializado do Governo (que) para 
O exercício de 1970. as correções nos Nada-
res do Ativo Imobilizado no corrente ano 
fizeram com que ficasse à disposição para 
Incorporação ao capital social da empresa 
a importamcia de Cr$ 265.87794 (duzentos 
e sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta 
e sete cruzeiros e noventa e quatro centa-
vos), que com o saldo remanescente de cor-
reções anteriores Cr$ 124.800,29 (cento e 
vinte e quatro mil, oitocentos cruzeiros e 
vinte e nove centavos), perfaz a cifra de 
Cr$ 390.830,24 (trezentos e noventa mil, oi-
tocentos e trinta cruzeiros e vinte e qua-
tro centavos), cios quais se propõe aprovei-
tar - Cr$ 931.830,24 (trezentos e trinta e 
um mil, oitocentos e trinta cruzeiros e vin-
te e quatro centavos), ficando o saldo de 
Cr$ 58.847,99 (cincoenta e oito mil. oitocen-
ta. e quarenta e sete cruzeiros e noventa e 
nove centavos) para aproveitamento futuro. 
Além daquela importância, propõe a Direto- 
ria seja também incorporado ao capital so-s\t  
lel, livre de tributação as parcelas relata- 
s à Correção do Capital de Giro Próprio, tri tacada do resultado apurado no balanço 

de 31 de dezembro de 1970 - Cr$ 39.400,12 
(trinta e nove mil, quatrocentos cruzeiros 
e dam centavos); saldo do conta de Lucros 
Suspensos de Cr$ 368.789,64 (trezentos e 
sessenta e oito mi), setecentos e sessenta 
e nove cruzeiros e sessenta e quatro centa-
vos), perfazendo uns total de Cr$ 740•000,00 
(setecentos e quarenta mil cruzeiros), valor 
esse q 	propõe, ouvido o Conselho Fis- 
cal qu 	ver emitir seu parecer, utilizar 
como 5 ento do capital social que assim 
passa 	 a.260,000,00 (um milhão, 
du 	os sessenta mil cruzeiros), para Cr$ 

I 	 2.000.000,90 (dois milhões de cruzeiros), de- 
vendo ser emitidas e distribuidas novas ações 

a- na proporção de setenta e quatro (74) ações 
para cada grupo de Cena) e vinte e seis 

Junta Comercial 
CERTIFICO que a primeira via deste 

documento, por decisão da 2.a Turma de Vo-
gais, datada de 8 de julho de 1971, foi regis-
trada hoje sob n. 459.793. São Paulo, Ode A-
lho de 1971. Perenes' Leite Britas - Secretá-
rio Geral. 
(8818- Cr$ 429,00) 

CENTRO DE ESTUDOS 
UNIVERSITÁRIOS DE PRAIA 

GRANDE (C. E. U. P. G.) 
Instrumento particular de constituição de 

sociedade civil 

Pelo presente instrumento particular, 
Domingos Fraga Salgado, brasileiro, casa-
do, professor, residente e domiciliado em 
Cubatáo (SP); Maria Helena Duarte Sal-
gado, brasileira, casada, de prendas noméss 
ticas, resiaente e dotniciada em Cubatão 
(SP); Antonio Martins, brasileiro cesada, 
funcionaria publico municipal, residente e 
domiciliado em Santos (SP); Margarida Xa-
vier Martins, brasileira, casada, de prendas 
domésticas, domiciliada em Santas (SP); 
Ernani Pessoa Claudino, brasileiro, casado, 
bancara), residente e domiciliado em San-
toa (SP) e Engenha Saconi Claudino, brasi-
leira, casada, de prendas domésticas, resi-
dente e domiciliada em Santos (81"), resol-
vem, na forma dos artigos 1.363 e seguin-
tes do Código Civil, constituir uma eocieda-
de civil, que se regerá pelas cláusuleis e con-
dições seguintes: 

Cláusula 1.0 - A sociedade terá por fim 
organizar incentivar e desenvolver o ensi-
no universitário no municipio de Prata 
Grande. no Estado de São Paulo, e promo-
ver estudos, pesquisas e investigações no 
campo educacional, podendo manter estabe-
lechnentos de ensino superior de qualquer 
medalidaae e centros de estudos, pesquisas 
e investigações. 

Cláusula 2.a - A sociedade denominar-
se-li "Centro de Estudos Universitários de 
Praia Grande (C.E.U.P.G.)", tendo dura-
ção por prazo indeterminado, enquanto pu-
der atender suas finalidades. 

Cláusula 3.a - A sociedade será admi-
nistra& por um Conselho Diretor, constá-
tutelo de Diretor-Executivo. Diretor-Secre-
tário e Diretor-Tesoureiro, e representada 
judicial, ativa e passiva, e extrajudicialmen• 
te pelo Diretor-Executivo, conjuntamente 
com um dos outros dois Diretores. 

Cláusula 4.a - Os membros do Conse-
lho Diretor serão escolhidos entre os com-
ponentes da sociedade e eleitos, em Assem-
bliéa Geral, pelo prazo de três anos, poden-
do ser reeleitos. A remuneração dos Dire-
tores seca fixada anualmente, para o exer-
cido seguinte. dentro dos limites permitidos 
pela legislação em vigor e das possibilidades 
financeiras da sociedade. 

Cláusula 5.a - O capital da sociedade 
é de Cr$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros), 
repreeesaado por 90 (noventa) cotas de Cr$ 
1.000,00 (hum mil cruzeiros) cada unia e 
iessini cias:baldo entre os macios: Domingos 
Flato Sala sdo 20 (vinte) colau no valor de  

to e ai e 
ta da ecj 
ova red ki 
assim ficou redi 

(ALN
Capital So 

'sfillItiões •de -cr 
asaellealiaado,41 

s milhões) de ações 0 
n 	ou ao por 

ai pelo 	aGad " 	a 
bulbos, 
tratado 	 R 
queou a palavra a qualquer dos sen ores 
acionistas presentes, e, em não havendo ma-
nifestação alguma por parte dos acionistas. 
determinou o ar. presidente a interrupção da 
sessão pelo prazo necessário a feitura da pre-
sente ata. 

Reaberto os trabalhos, logo a seguir, foi 
a mesma lida, discutida e aprovada sons res-
trições por todos os acionistas, encerrando-
se com esse ato a sessão. - São Paulo, 30 
de abril de 1971. Assa - Alexandre Moinar 
- Presidente da mesa: Alayr Wolff - se-
cretário; Francisco Moinar; Juliana Moinar: 
Gyori Julia Moinar; Helena Leonel Ferrei-
ra e João Reinholz. 

A presente é copia fiel da Ata da As-
sembléia Geral Extraordínária realizada no 
dia 30 de abril de 1971 transcrita no livro 
proprib as fls. nos 53V; 94; 54V; 55; 55V e 56. 

Aldyr Wolff - Diretor Gerente - Secre-
tario 

15111. p,cauaieudo eueupri-l0 fielmente aio 
Lodos os seus termos. 

Praia Grande, 19 de julho de 1971. 
Domingos Fraga Salgado - Maria He-

ena Duarte Salgado - Antonio meras,. - 
Margarida Xavier Martins - Ernani PC5502 
Claudino - Efigenia SaconI Claudino. 

Testemunhas: Francisco Barras de Li-
ma - Antonio Emidio de Souza. 
(0239 - Cr$ 190,00) 	 (22) 

COMPNIIIA DE ARMAZÉNS 
GERAIS -SÃO MANOEL S/A. 

C.G.C. 11.0 90.178.712 
Ficam convocados os Senhores Acionis-

tas da Companhia de Armazéns Gerais São 
Manoel SIA a se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária no planamo dia 30 de 
julho de 1971. às 15,00 hs. na  sede social, á 
rua José Ricardo. 40. a fim de deliberarem 
seibre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Aumento do capital social mediante 
subscrição de ações e consequente alteraçãa 
dos Estatutos Sociais. 	• 

b) Outros assuntos de Inteire!~ da se-. 
Medule. 

Santos. 19 de julho de 1911. 
Guilherme Metias, - Diretor Presidente. 

(0176 - Cr$ 75.001 	 (22-23-241 

co de Souza, brasileiro, casado, engenheiro, 
residente à AL Campinas, 696 - apto. 81. São 
Paulo, Capital; Sr. Djaima Gomes, brasilei-
ro, casado, contador, residente à Rua Capi-
tão Luiz Ramos, 168 - São Paulo, Capital e 
João Gaspar Djanikian, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, residente no Largo Padre 
Pericies, 74 - apto. 99, São Paulo, Capital, 
para membros suplentes, os srs. Dr. Antô-
nio Verrine, brasileiro, casado, advogado, re-
sidente à Av. Brigadeiro Luiz António, 4.972, 
São Paulo, Capital, Sr. Paulo Sérgio de Al-
meida, brasileiro, casado, banqueiro, residen-
te à Rua Eng.o Sampaio Coelho, 87, São 
Paulo - Capital, e ar. Francisco Rego, brasi-
leiro, casado, contador, residente à Rua Pe-
dro Magalhrees, 127, São Paulo - Capital, 
sendo-lhes atribuída uma remuneração de 
Cr$ 50,00 (cincoenta cruzeiros) por sessão a 
qual comparecerem. 

Foram todos empossados nos respectivos 
cargos. Em seguida, como nada mais hoU-
vesse a ser tratado, o ar. Presidente ofere-
ceu a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso, para assuntos de interesse social. Co-
mo ninguém se manifestasse declarou o mes-
mo caber à Diretoria ora eleita e empossa-
da, mandar proceder aos detalhes do arqui-
vamento da ata desta Assembléia na Junta 
Comercial ;do Estado de São Paulo, asaim 
como sua publicação como manda a lei. Or-
denou em seguida fôssem suspenso os tra-
balhos para lavratura da presente ata. Rea-
bertos os trabalhas, foi a presente lida em 
voz alta e achada conforme pelos presentes, 
recebendo a assinatura e aprovação de todos 
os acionistas. 	 . 

São Paulo, 4 de junho de 1971. 
Olacyr Francisco. de Moraes - Eloy José 

Pennachin - Salvador Eugênio Giammusso 
- Renato Natos - Odimir José de Mores 
- Arnaldo Palco - Elio Saem - Nelson 
Mareara. Testemunhas: Nelson Mostillni 
Cagnani. Carlos Rene Motta. 

11110

CERTIDAO 
Junta Comercial 

CERTIFICO que a primeira via deste 
documento, por decisão da 5.a, Turma de Vo-
gais, datada de 1.o de julho de 1971 foi regis-
trada hoje sob n.o 959.191 São Paulo, 1.0 
de julho de 1971. PI Perchai Leite Britto - 
secretário geral aos. José Macem' dos Santos. 
(9571 - Cr$ 954,00) 

41261 ações que cada um dos acionistas seja 
legitimo possuidor na data da Assembléia. 

Em consequência de tal alteração o ar-
tigo 5.o dos Estatutos da Empresa passa a 
ter a aegulnte redação: Artigo 5.0 - O ca-
pitai social é de Cr$ 2.000.000,00 (dois mi-
lhaas de cruzeiros) totalmente subscrito e 
realizado, dividido em 2.000.000 (dois mi-
lhões) de ações ordinárias ou comuns, no-
minativas ou ao portador, de valor nomi-
nal de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada. Essa 
é a proposta da Diretoria. São Paulo, 19 de 
março de 1971. 	Aos. Alexandre Moinar, 
Francisco Moinar, Aldyr Wolff, Juliana 
Moinar e Gyori Jane Moinar. 

Parecer do Conselho Fiscal: - Os abai-
xo assinados, membros do Conselho Fiscal 
da Famor S.A. Industrio, e Consorcio, tendo 
procedido ao exame da Proposta da Direto-
ria, com alusão ao aumento do Capital So-
cial da Empresa, pela correção do Ativo 
Imobilizado, conforme as normas da Lei De-
creto 58400-66, aproveitados Cr$ 331.820,24 - 
(trezentos e trinta e um mil, oitocentos e 
vinte cruzeiros e vinte e quatro centavos), 
mais as reservas isentas de tributação quais 
sejam: Reserva para Manutenção do Capital 
de Giro PrOprio - Cr$ 39.400,12 (trinta e 
nove mil, quatrocentos cruzeiros e doze cen-
tavos); Lucras Suspensos - Cr$ 368.769,69 
(trezentos e sessenta e cato mil, setecentos e 
sessenta e nove cruzeiros e sessenta e qua-
tro centavos), completando assim o aumen-
ta proposto pela Diretoria de Cr$ 740.000,00 

Cr$ 1.260.000 00 (Um milhão duzentos e sessenta mil cruzeiros), para Cr$ 2.000.090,00 '(dois milhões de cruzeiros). 

(setecentos e quarenta mil cruze(ros), cote- grupo de 
forme quadro de subscrição, são de parecer passuidas 
que o mesmo atende perfeitamente os Mie- aprovada 
meses da sociedade, merecendo a aprovação Estatutos 
dos senhores acionistas na Assembléia Geral 	Artig 
Extraordinária já convocado.. S. Paulo, 21 de 2.000.000 
abril de 1971 - Asa: - Dr. Antonio Costa Manente 
Corrêa; Sr. Carlos Edmundo Brach; Dr. Es- 2.000.000 
Levam Dobay. 	 ou coma 

Após a leitura das peças citadas, o se- valor de 
nhor presidente pós em discussão o assunto. 	A se 
- O acionista Sr. João Reinholz pede a pa-
lavra para propor à Assembléia que o prazo 
para o exercicio de preferencia, de acordo 
com o que dispõe o artigo III 9 2.0, Decreto 
Lei 2627 de 26-9-40 poderia ser dispensado, 
uma vez que ali estavam presentes os acio-
nistas representando a totalidade do Capital 
Social, os quais, poderiam se manifestar ele 
Imediato. 

A unanimidade cios acionistas presentes 
decidiu abrir mão daquele prazo, proceden-
do a votação em seguida, ficando determina-
da a aceitação sena restrições da Proposta 
da Diretoria, deixando de votar os legalmen-
te impedidos. 

Após o resultado da votação, o senhor 
presidente com a palavra declarou estar as-
sim formalizado o aumento do Capital So-
cial da empresa para Cr$ 2.000.000,00 - 
(Dois milhões de cruzeirdS), ficando a admi-
nistração da sociedade de promover a emis-
são e distribuição das novas ações na pro-
porção de setenta e quatro (74) para cada 

FAMOR S/A - INDUSTRIA E COMERCIO 	. 

Quadro de Subscrição do aumento do Capital Social de Cr$ 740.000.00 (Sele tos e quarenta mil cruzeiros) passando da 
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Os abaixo assinados OLACYN 1241/CI3C0 DE YonAzs: 
e ODIWR TOSE,  DE MORAES, ambos bracileiroà, comerciantes, sol-
teiros, maid"res, residentes e domiciliados resta Capita/ de 

Sje Paulo, tcm justo e contratado uma sociedade por quotas de 
responsabilidade /imitada, regendo-se a mesma pelas clausulas 
e condições seguintes:. 

	

. 2 . 	. . 	. . 	. 	•. . 

. 	:A sociedade girard sob a denomindOde sdcial do • 
CONSTWÇOES E 12WW0R1'ES "COUS= .sTná". cuja •sdde serd d Rua 
llom2actor,....1515, nesta Capital de SóC Paulo e'_exp/orard o 'ramo 
de aplicaçao de mdo de obra na execaçjic de estradas, ruas mu ge- 
ral,i e serviços de transportes en geral. • 	''•::: 	. . 
H 	

- - .  

O capital social da Sociedade serd de • Cr, 	 - 
Cr.1200.000,00  (DUZEUTOS MIL. antrzEws) dívuudos 0,11 200 (duzen-
tas) 'quotas de Cr.I P1.000,00 (Hug MIL CRUZEMOS) cada uma assim 
distribuido:- 	..'' ' • : :,- 	

_ 

	

. 	 . 

0I4CY1? ERWCISCO DE MORAES  s 	loO quotaS:.*CrM 00.000,00  
ausma Jusz ,  DE MORAES 	'loo quotas..'.':Cr4,100.0:10,00' . 

Cr.200.000 00 

- 3 - 
A. Sociedade dra constituida deiresponsabllidade 

'limitada ou por quotas é cadd sdcio, de per st,'“issume a:respon-
sabilidade individual por todo o capital sociasubscrito,pela • 
firma constituida, isto: de acdrdo com a lei, em 	.H 

	

- 4 - 	_ 	_ , : 

A duraçóC da sociedade serd ,por tempotrdetermi- i,- 

	

. - 5 - 	
• . 

• 
A gerencia da sociedade serd exercida:  sanpre pelos 

doiá sdcios em conjunto, os • quais teráC direito ao 'uso da firma 
td"obo fazendo.sdmente en negdcios .que dizem respeito-aos inter. 
ressos , da.sociodade, ficando por conseguinte impedidos de mu 
nome da mesma, assinar, avais, endossos,  de favdr, fianças, ou • 
outros quaisquer documentos ou obrigagóes-alheios d'08 interesses 
da tociedade.. 

• Cada sdcio terd o direito de uma retirada mensal • 
de Orj5.000,00  (CINCO MIL CRUZEIROS) a tii;u10 die oro-Jabore 
que Constituindo uma despesa da sooiedade.serd lancado na Conta . 	, 	. 
de Despesas gerais... 	, 

. 	,.. 
, 	... 	.: 

nade. 

Sempre no fim de .cada ano civil, serd leb 
um balanço repartindo-se os lucros ou prejuizos entro o 
ou partes iguais. 

S 
As quotas da sociedade nde poderde serem 

ou transferidas seu o expresso consentimento da socied 
do em igualdade do condições o direito de preferncia 
odeio. Fica entendido que o sdcio que quiser retirar-s 
dado devord comunicar tal decisâe ao outro sdcio com 
cedencia de 60 lsessentó) dias. 

- 	- 

1M caso do falecimento de um dós sdcios a 	eda 

de no se dissolvera; .continuando a mesma com os herdeiros do 
odeio 'falecido, o qual serd admitido ra sociedade em substitui. 

qoué/è, 	~Os e o7)riga-6 ,1 conform 
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Todos os sdcios colaborara-o com as suas ativida-
des parati mai& desenvolvimento dos negdcios sociais; 

- - 

Em caso de divergísncia os sdcios nomeara-o um 
arbitro cada zon para resól ver a pendáiicia, a qual serd por maio-
ria de votos. Si n.do houver acdkdo, aqueles, nonieara-o z.on tercei-
ro, cuja decisa-o serd definitiva. 

- 12 - 
.• 

Os casos omissos no presepte instrumento, sera-o 
regidos pelo Decreto Lei n. 3703 cz e .1 071/.7 9/ 9 que ,regula as so-
ciedades por quotas de responsabilidade limitada.' 

E, por assim terem justo e contatado, oSsinam 
o presente instrumento lavrado em 3 vias de igual teo"r e para 

sd efeito, na presença de 2 testemunhas abaixo, destinando-se 
a primeira via para o arquivamento na Junta Comercial de 49..Pauio 

Scio Paulo, 16 de Agosto de 1957. 
• 

01,71-0=.2 41v 0:2'.51 00 . 	, 
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6.1.2. 'REGULARIDADE ISCAL" 

, 
a) 	Inscrição no Cadastro de Pessoal Júrídicas (CNPJ) 
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COa6;,drit Receita Federai do Brasil - 17/07/2007 

Uomprovante ae Inscnçao e ae JiLuaçao Lauatrai - unpressau 	 r U1d 1 lie 1 

deReceita Federal 
	 78 

Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
_........ 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
61.226.890/0001-49 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 
DATA DE ABERTURA 
25107/1966 

NOME EMPRESARIAL 
SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SCHAHIN 

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

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

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

LOGRADOURO 
R VERGUEIRO 

NÚMERO 
2009 

COMPLEMENTO 
4 ANDAR 

CEP 
04.101-000 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA 'MARIANA 

MUNICIPIO 
SA0 PAULO 

UF 
SP 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/102005 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
... 	 

• Aprovado pela Instrução rmativa RFB n° 568, de 8 de setembro de 2005. 

Emitido no dia 17/07/ 	7 às 09:01:38 (data e hora de Brasília). 

Voltar 
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Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

,21 . 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL n 
,- 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
61.156.568/0001-90 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 
DATA DE ABERTURA 
23/09/1971 

NOME EMPRESARIAL 
CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ar , 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

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

LOGRADOURO 
AV PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK 

NUMERO 
1830 

COMPLEMENTO 
TORRE II - 4. ANDAR 

CEP 
04.543-900 

BAIRRO/DISTRITO 
ITAIM BIBI 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	' 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
..***.* 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

Er.° no dia 13/08/2007 às 10:10:37 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/08/2007 
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6.1.2. REGULARIDADE FISCAL 

b) 	Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal 
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Schahin 'CONSTRAN 

ConstranSA,  Conawybesç Comer., • 
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CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN 

c 

SCHMIN 

• 



I, 

N 

I 

... 

I 



ELETitôNIC 

Ici 	GIM' E CNAE 	1 Descrisião do CNAE 

01 	1'I 007 _41204100 ,ConStruc.Op de edifícios 
Data CPR'/, CPR Normal CPR-ST 

01/01/200 1100 	— 
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83 
-SECRETARIA DA FAZENDA 

DE SÃO PAULO 
Simplificando a vida do Contribuinte 

Deca . Consulta . Contribuinte 

Estabelecimento 
Inscrição Estadual Situação Data da Situação 

104,885,95.118 CONTRIBUINTE ATIVO 05/09/1966 
Posto Fiscal 1 DRT 

PFC 10 - !PIRANGA DRT: C III - CAPITAL 
Nome ou Raião Sócia, - 

scHAON ENGENHARIA S.A. 
Nome Fantásle 	 l 

SCH,AMIN 

CNPJ NIRE Inicio Atividade 

61.226890/0001-49 35.300.,321,979 05/99/1966 
Capital Sócia' 	 TiPo de Estabelecimento Franquia 

202.1S0~00 	MATRIZ NENHUMA 
Tipo Jurídico 

Sociedade Anonima Fechada- Empresa Priv 

Inicio de Regime Regime de Apuração 
Substítuição 
Tributãria 

01/07/2000 NÃO NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE 
APURAÇÃO 

Endereço 
ipo Logradouro Número 

• A VERGUEIRO 2.009 
Co• ilemento 'Bairro CEP l 

4-A D LIBggpApg 04.101-000 
Munidipi • UF 

SA0 P ULO 	..----- 	----"N SP 

Cbrnuni 	s 

k. 

DDD .FO'ge,, V- e opa DDD Fax Fax 

4011 	o nt  68O80 (011) 55768084 
em—  » 	'0,, '-',,;',., 4- 

-bin.com.br  





Situação Data da Situação 

Ativo  21/08/2000  

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

PresidçntOiNtor SIM 
Nõmé 

miLtpN TAUFIC SCHAHIN 
Docurnento RG 

5.341.748-53 31762505 pil,  
Tipo Logradouro Número 

RUA OLIVE.Iikik PIMENTEL 271 
Comple 	jrito 	 ` ,Efairro CEP ! 

JAROINI PAULWA 04.504-010 
icipio UF 

.SAO, 	" ''k' IO SP 

DDD Fitit-,tne DDp Fax 	Fax 

e-rrfãii4„,  

:' 	.,..... • )..,,, .—ace4.''' ."'---- 

.' sce4.thfl' °, eari.t. 
'n7r..>
0  
, 	Q0,," 

?.gliger4 .'1(0<<,.N-,',[i Data da Situação 

62/02/2006 
. . 

Tiir-7.ole FV4icipação Assina pela Empresa 

PresidenfdfDiretor NÃO 
Nome 	 \ 

I 

• 

(0/  
16/7/2007 https://cert01.fazenda.sp.gov.br/contrib/PedConsulta  

Dçca . Consulta . Contribuinte 
	 Página 2 de 3 

84 Tipo CRC CRC I.Documentb 
Contabilista 1$P07641:0/0-9 484A2:0.118,-20 

Participante 1 
I Situação 	 Data da Situação 

Ativo 	 2110012000 

    

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

PNgisigntplOiNtor SIM 
Nome 

SALIM tftofip sg-JAH,IN 
Documento RG 

008.20548-53 2411680 SP : 

Tipo 	jj Logradouro Número 

ALAMEDA 	FRANCA 660 
Complemento Bairro CEP ; 
APTO 23 CEROUEIRA CESAR 01.40-000 
Municipio UF 

SAO PAULO SP 

DOO Fone Telefone DDD Fax Fax 

e-mail 

Participante 2 



r C.ADASTRD 
,c4 



Situação I Data da Situação 

ExOuido 02/02/2006 

f Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor NÃO 
Nome 

MTS pARTICIPAÇOÇS LTDA 
Doeurfientó 	 , 
04.202.902/0001-61 

Tipo 	 Logradouro 	 Número 

RUA 	VPIOUPRO 2009 
Complemento Bairro CEP ; 

100  ANDAR CONJ 02 ,L1SeRDADÇ 04.101-000 
Municipio UF 

SÃO PAU : SP 
k 

DDD Fone Ealone DOO Fax Fax 

(011) - 57-8080 
e-mail 

• 

; 

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

.» 

\cY 
16/7/2007 

Dpca,. Consulta . Contribuinte Página 3 de 3 

  

I sATÇti JARTICIAÇÕS  !OPA 
I DocutnéritO 

04.00k380PQ01-69  
Tipo Logradouro Número 

RUA vgRQ.VORP 2009 
Comeiernerito ¡Bairro CEP 	; 

100  ANDAR CONJ 03 _ 4iigRpApg 04.10 -oco 
MuriiCipià UF 

SÃO PAULO SP 

DOO Fone Telefone °DD Fax Fax 

(011)  55164080  
e-mail 

Participante 4 

85 
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. , 	Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 
Departamento de Arrecadação e Cobrança 

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

C.C.M. 	 : 1.086.770-8 
Contribuinte 	 : SCHAHIN ENGENHARIA S/A 
Pessoa Jurídica 	 : MATRIZ 
Endereço 	 : R VERGUEIRO 	2009 	4 ANDAR 
Bairro 	 : VILA MARIANA 
Cep 	 : 04101-000 
Telefone 	 : 576-8080 

1 	CNPJ / CPF 	 : 61.226.890/0001-49 
Início de Funcionamento 	 : 05/03/1966 
Data de Inscrição 	 : 02/08/1973 
CCM Centralizador 	 : Não Consta 
Nro. Ordem Endereço 	 : 003 / Endereço Comercial 
Código do Estabelecimento 	: 30406 
Data início Estab. 	 : 01/01/2003 
Taxa 	 : TFE 
Última Atualização Cadastral 	: 25/04/2005 

Código(s) de serviço(s) / Anúncio(s) 

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

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

01 20 01/03/2004 ISS 5,00 % 51-57 NFS 

01864 , 01/03/2004 ISS 5,00 % 53-57 NFFS 

02658,, , • 01/03/2004 ISS 5,00 °Á) 51-57 NFS 

•30900(  -0/  
5,00 % 51-57 NFS 

, 
• 
01 
 

.., ' .̀ r..`iii , .. 5,00% 51-57 NFS 

91491 e 5,00 °h 51-57 NFS 

, ' 06 	• 	01/e 

±::. 

, 5,00% 51-57 NFS 

'1  ,8 	'a '062' 	5 	' 93 M ISS 5,00 °h 57 DMS NFS 
() -, 

Atenção :?descrição  das at des continua na folha seguinte. 



[ 



Expedida em 16/07/2007 via Internet com base na Portaria SF no 018/2004, de 25 de 
março de 2004 

tnnssao cie r 	via internei 
,•• 	• 	• 

ragina h ue 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

87 

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

C.C.M. : 1.086.770-8 

Continuação das atividades 

Código(s) de serviço(s) / Anúncio(s) 

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

07285 01/03/2004 ISS 5,00 % 51-57 NFS 

51314 01/01/2003 TFA - - - 1 

As informações prestadas pelo sujeito passivo para fins de inscrição no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários - CCM são de sua exclusiva responsabilidacie, podendo se retificadas 
de ofício pelo Departamento de Arrecadação e Cobrança da Secretaria Municipal de Finanças. 
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CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN 

CONSTRAN 
Constran SA ;Conaruçóes e Comércio 
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28/06/2001 	10 
PrOtedelo Cetásb 

2810612001 

1 Licença Ceteáb  
1 O 

Nrà piptooto 
28/05/2001 

https://cert01.fazenda.sp.gov.br/contrib/P  22/08/2007 
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posm SECRETARIA DA FAZENDA 

FISCAL DE SÃO PAULO 
ELETRÔNICO Simplificando a vida do contribuinte 

IriscrOO,Eáladtiel 	 Situação I Data da eituàob 
103g00A75,1 19 	I CONTRIBUINTE ATIVO 114/08/1957 

Poto:F!sav,  - . 	 DRT 

PFC 10 - il3IRAPUERA 	 1DRT: C III - CAPITAL 

Nome OU Bagas, Social 

CONSTRAN SIA CDNSTRUCOES E COMERCIO 
Nertia Feritabie 	" 

CNPJ 	 NIRE 	 Início Atividade 

61.156.568/0001-90 	 135.901.519.340 	 114/08/1957 

Capital Social 	 Tipo de Estabelecimento 	 Franquia 

10,000,00 	 1MATRIZ 	 1 NENHUMA 

TO 1i.itídiçp 

Sociedade por Quotas de Responsabilidade 
Inície de Regirrie 	 Regime do Apuração I Substituição Tributária 

01/07/2000 	 'NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO NÃO 

erif, 
Tipo Logradouro I Número 

AVENIDA 1 PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 11.830 

Complemento Bairro CEP 

4ATIV 1VILA NOVA CONCEICAO 104.543-000 

Municípie UF 

SAO PAULO 1SP 

DDD Fone Telefone DDD Fax 	Fax ê 5- 

(011) 3708-8877 
,,,,  rSe 0  C 

e-meil -,..„,,,.  

Início CNAE 	I CNAE 	 1 	Descrição do CNAE 

ouplígOol I 421N3/00 1Construção de obras de arte especiais  

pote epR 	epR Nofitim 	 I CPR-ST 

01/01/2007 11100 
Dete-de pqaèaiaià 	Vigilância Sanitána 

0s3te.  
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Deca . Consulta. Contribuinte 

a PaP:e 

ati e 
SittÍàçã6 

'.  Ativb 129/06/2001  
P41.4:0kPiii40'ó 

' tíréritó 
980793SP •01 74046847 

Tipo - Lograddata 

TolOkihe PBC) Rine DDD Fax 	1 Fax 

ÇgP Bairro 

1JD PAULISTA 	 1  01.410-000 
ÇarnOlerrienta 

AP 71 
Município 

SAO PAULO 

e.mall 

Astiapipelà Empresa 

SIM 

RUA 	 ALM MIN R AZEVEDO 

Numero 

1 412 

'SILVO fp:NADES LOPES 

	  cOd 	I Documenta 

1 COlibâtá 	. 1 1SP074689/0.- 	1 075591.008-72 

SituaçãO • Data da Situação 

Ativo 1 28/06/2001 
Tipo de Participação I Assina pela Empresa 

..--5,..0 

Sócio 1 SIM 

Norne 

JORGE ALBERTO AUN 
Documento RG 

374.154.178-87 1 3804073 SP 

Tipo 	 1 Logradouro Número 

RUA 	 lAV LAVANDISCA 1 539 
I Complemento 	 Bairro CEP 

1 INDIANOPOLIS 1 04.515-011 
Muhicfpio UF 

SAO PAULO 1SP 

DDD Fone 	!Telefone 	 DDD Fax 1 Fax 

e-mail  

,,,, c 10 

e 020  

SliliaÇãP.  , 	 Data da Situação 

Ativo 	 128/06/2001  
Tipb,dii:REihiciPaçOo !Assina pela Empresa  

SÓCIO 1 NÃO 	
Velpi, 

Nome ,.., 

gi JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI  

, 	NiçObiO'fig)::-:, 	. I In 

219420.128,15 1 3890997 SP 

https://cert011azenda.sp.gov.br/contrib/PedConsulta  22/08/2007 
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Deca . Consulta. Contribuinte 

I 	8o, 	 tOgr.,ÉitIOUrp 	 

['RUA 	 1 Él:POMPEIA 
'ornpleinentã  

:DAIViPO':OFiANDg 

Página 3 de 3 

. I 

MS 

PiLia-ddsitygão 
28/06001 Ativo 

. 	„ 
Tino de PartiejOaçãO . MSifla pele Çrtipresa 

&SÓI° !NÃO 

Norne 

WALDEMAR REIS ALVES 
DoCurnentO RG 

289.03781842 13299833SP 

Tipo 	 Logradouro Numero 

RUA 	 IR MANOEL DA NOBÉREGA 1757 

Complemento 	 1 Bairro I CEP 

1 PARAISO 104.001-084 

NIunicipio UF 

SÃO PAULO 1SP 

DDD Fone 	I Telefone DDD Fax I Fax 

I 	 1 I 

b-mail 

,IrirsPçffl.ga, 
Tipo de Participação 1 Data de Validade 

Procurador 131/12/2002 

Nome 

KEIKO KAIYA 
Documento RG 

682.192.968-87 15913654sp 

Tipo Logradouro 1 Número 

Rua dr paol0 ribeiro Coelho 1519 

Complemento Bairro `, ,s_CEP 	 ,.2\ 
jd agitei' yOlanda 0374-000 

Municpf iri 1 UF 

sao paulo 

DDD Fax 	Fax 

ei•rnail 

Dout 
03,  

-i;- 

Esta Declaraçao corresponde a expressao da verdade sujeitando se o infrator em crime de falsidade ideológica OrstO.hOCOdige: 

https://cert01.fazenda.sp.gov.br/contrib/PedConsulta  22/08/2007 ov 
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Prefeitura do Município 
i 	 Secretaria Municipal de 

Departamento de Arrecadação 

FDC - Ficha de dados 
Cadastro de Contribuintes 

C.C.M. 	 : 1.016.210-0 
Contribuinte 	 : CONSTRAN S/A CONSTRUCOES 
Pessoa Jurídica 	: MATRIZ 
Endereço 	 : AV 	PRESIDENTE JUSCELINO 
Bairro 	 : ITAIM BIBI 
Cep 	 : 04543-000 
Telefone 	 : 3706-8875 
CNP) / CPF 	 : 61.156.568/0001-90 

Ø
Início de Funcionamento 	: 14/09/1957 

,Data de Inscrição 	: 23/05/1973 
CCM Centralizador 	: Não Consta 
Nro. Ordem Endereço 	: 005 / Endereço Comercial 
Código do Estabelecimento 	: 30406 
Data início Estab. 	: 01/01/2003 
Taxa 	 : TFE 
Última Atualização Cadastral : 30/05/2006 

f 
de São Paulo 	• 
Finanças 	 93 

e Cobrança 

cadastrais 
Mobiliários-CCM 

E COMERCIO 

KUBITSCHEK 	1830 	T.II.4 ANDAR 

Código(s) de serviço(s) / Anúncio(s) 

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

01015 01/03/2004 ISS 5,00 °A) 53-57 NFFS 

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

1 01384 01/03/2004 ISS 5,00 Wo 51-57 NFS 

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

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

02445 01/03/2004 ISS 5,00 % 51-57 NFS 

02461 01/03/2004 ISS 5,00 ok 51-57 NFS 

51314 01/01/2003 TFA -- - 1 

..9)U  

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

Expedida em 	20/08/2007 via Internet com base na Portaria SF no 018/2004, d  

( 

março de 2004. / ; 6-- e  
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•6.t2. REGULARIDADE FISCAL- 

c) 	Prova de Regularidade para com as,Fázendas Federal, Estadual 
e Municipal' 



f 

• 



 

• 

 

- 

 

Schahin 

 

CONSTRAN 

  

CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN 

 

'Constr. 9A- Conaruç cies e COrnêtCp 

 

  

9.5 

é" 



o 

\ 

/ 

1 , 
\ 	 è 

\ 

\ 

, 

.._ 



eção Judiciária de São Paulo. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

96 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À [ÁVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
CNPJ: 61.226.89010001-49 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nçt 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processos de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz 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 terceirós, 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 ri9- 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 13:34:36 do dia 15/05/2007 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/11/2007. 
Código de controle da certidão: AF3D.A45E.AC49.CAB7 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Observações PGFN: 	 • c.?  ' 
Liberação de certidão emitida em virtude de os débitos inscréid, 
Divida Ativa da União estarem com a sua exigibilidade . suspen \a? .ÇNs, 	,, • 
orça de penhoras realizadas nos autos das execuções fisca  
61.82.047669-1 e 2006.61.82.049930-7, em trâmite •e  .:: 10:0,,t,t, 
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LOCAL DE EMISSÃO: 
SA0 PAULO 

DATA DE EMISSÃO: 

EMITIDO POR: 

SECAO DE CO Fl  
O CY'C' 
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t
*r;::;),* 
,4 

rs' 
spo'' 

1038AK763671 

cP. 
go' 

ENFIA 

DSCF81-* 

97 
GOVERNO DO ESTADO DE SA0 PAULO )( 

	

1 
SECRETARIA DE ESTADO DOS'NEGOCIOS DA FAZENDA i N. CERT-IPA° 

- - 

COORDENACAO DA ADNINISTRACAO TRIBUTARIA 	1 0509/534 

DIRETORIA DE ARRECADACAO 
,* 	  

CERTIDÃO 

CONTRIBUINTE - SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
ENDERECO - RUA VERGUEIRO, 02009 - 4-AND 
BAIRRO - LIBERDADE 	MUNICIPIO - SA0 PAULO 
INSCRICAO ESTADUAL - 104.885.995.118 
C.G.C. - 61226890/0001-49 

CEP - 04.101-000 

C.N.A.E - 4120-4/00 

INEXISTEM DEBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICM / ICMS,IPVÃ,ITBI/CAU 
SA MORTIS/ITCMD E AIR INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA ATE A'DATA DE 
EMISSAO DESTE DOCUMENTO. 
•A• * * * * * * * * * 

• • 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 	• 

*. 

* * * * * * 
• • • • • 

*.*.*.*.* 

FINALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA 

1- A PRESENTE CERTIDÃO SO E VALIDA EM RELACAO AO INTERESSADO E 
DEMAIS DADOS INDICADOS. 

2- FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE EXIGIR, A 
QUALQUER TEMPO, CREDITOS TRIBUTARIOS QUE VENHAM A SER APURADOS. 

3- A TAXA DE FISCALIZACAO E SERVICOS DEVIDA FOI RECOLHIDA NOS 
TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. 

4- PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDAO: 06 (SEIS) MESES CONFORME PORTARIA 
CAT NR. 20 DE 01/04/98 (DOE DE 02/04/98) 

FOLHA UNICA 



• .._ 



TIPOOEESTABELEOMENTO 
ESTA GERTrDA0 RI PC. 	EXCLUSIVAMENTE 

iNECF,EÇA0 INICIL N! 
04#00~##~ 

PROTOCOLADA EM 	• 
M$21/ 20070ii 

6122M:390/0001-19  
Iniscn.ÃO NO cul 
*Mt41 OB6.770-~4# 

SIGLA 
#444fflOUORB 	•“?-4ff 

-xiNKL/CPF 
INÍCIO DE FUNCIONAMENTO EM 

440b/03/196~ 
ENCERRAMENTO ENF4 

440~00000#0 
• ' 

EMITIDA EM 
4.t#27,;3•/2ø7##   

PRAZO: DE VAL.IDADE:: 6(SEIS) MESES n PARTIR DA DATA :CONSTANTE DO CAMPO 
..°EMItIDA 	ACIMA, DECRETO N. "a.' Li 	DE láíéáid2, DOM 19/06/02. 
CONdULTE A AUTENTICIDADE'DAifiRTIDAR LiI WWW.PREFEITURA.SP.GOV.BR/SF  

DATA DA,INSCRIÇÃO-MO,CCM • • 
,Wn/(1$4wMt# 

AUTENT1CINH rà ,:ERTIPAC EM W,PREFEMPA,SP,CCV,SPfCERTINÍ'U.T_MENU,g,r,  

AUTENTIGAÇA0 MECÂNICA 
" • 

 

98 ,N PREFEITURA DA CIDADEOE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

  

  

—A
i  

g PIAR Ét.; 
507”814/2007 

'• 007479 
[1, 	CERTIDÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS N2  

Mi!s9P IlieORTAtiTe 

• ESTE DOCUMENTCSÕ E VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MEÇÃNICA.SEM EMENDA NEM RASURA. 

• PODERÁ SER SOLICITADA A RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DESTA OERtio4o, DESDE QUE CONSTATADOS ERROS COMETIDOS PELA REPARTO°, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA D.03 DE RgOONwci,  btsf& 

PENTIEICAÇAOIDOtCONTRIBUINTE 
Atimepowtstpdg 

:-.21,1AHIN —ENGENHARIA S/A 
Eni~onocALDEAlmowe 
R 	VERGUEIRO , 2009 	. ANDAR 

TIPO(S) ,E sE.~ 
2EXEC.P/ADM..EMPREIT. suBe'.Mr. CONSTR.CIVIL"ELET ...AUOMP . 	. 

TRIBÚTOSE PERÍODOS 

IMPOSTO DE INDÚSTRIAS E PROFISSÕES ATÉ 	i966 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZAATÉ 	FEVEREIRO DE 2id02 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO 0 LOCALIZAÇÃO.INSTALÁÇÁO.E,ELINCIONAMENTO ATE 	FEVEREIRO DE nO7 
TAXKDE 'FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS ATE 	#00444 

CERTIFICO. DE ORDEM DO SENHOR CHEFE DA 'SUBDIVISÃO DE CERTIDÕES DE TRIBUTOS 
CADASTRO MOBILIÁRIO FISCAL A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA E A VISTA DAS INFORM 
ACIMA IDENTIFICADO. EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS E PERIODOS INDICADOS. H A 

, 
MOBILIAIROS DA DIV,StiO no 

(5,S, QUE O CONTRIBUINTE 
/ DEVE A ESTA PREFEITURA 

C - • 

CERTIFICO, OUTROSSIM, QUE FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA 
DÉBITOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS QUE VENHAM A SER APURA 
QUALQUER TEMPO, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS E PERIODOS REFERIDOS NE 
CURTI AR E, PARA C jad. FOI A PRESENTE CERTIDÃO, NA DATA SURRA, CONFERIDA POR MIM. 

0141 	RIti• 23  
o 

GIJAÃUPE SAwrgs oupTA 
‘4 ,,laricAdelniStr2tiY0 	 , 

SUCE 
.7,MFENENTE 

cr  

PIO, NA COBRANÇA DE 
'LIE SE VERIFIQUEM A 

O ÉO OLIE CUMPRE 

F.Y:SW 



• 



0 

'Aí 
.t.3' ft,S, 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.go  

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 
99 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte 
Nome do Contribuinte 
Local do Imóvel 

Cep 
Codlog 

: 038.069.0330-1 
: BANCO SCHAHIN S/A. 
: R VERGUEIRO, 02009 

PAVIMENTO 4 
: 04101-000 
: 19583-9 

f.1 O O I 
Ressalvado o direito de a Fazenda 
dividas provenientes de tributos 
qualquer tempo, inclusive em r 
de Finanças e Desenvolvimento 
contribuinte(s) suprarnencionado 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic 
Taxa de Combate a Sinistros e Cá4f 
identificado, é REGULAR até a prosê 

de São Paulo cobrar quaisquer 
siados ou que se verifiquem a 

do por esta certidão, a Secretaria 
ue a situação fiscal do(s) 

o do Imposto Predial e Territorial 
e Vias e Logradouros Públicos, 

a, incidentes sobre o imóvel acima 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de jan 	2004. 

Certidão emitida às 13:04:15 horas do dia 14/08/2007 (hora e dat de Br..sília). 

Código de controle da certidão: 8100.3839.5914.C376 
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PREPEITURA DO MUNICIPIO DE BÁO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO SOBRE TRIBUTOS,IMOBILIÁRIOS - DADOS CADASTRAIS 

CEFMDÁO 

~.070/07-9 

100 
SÃO PAULO, 07 DE AGOSTO DE 2007  

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte Interessada e à vista das informações 
contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA: 

QUE EM PESQUISA. NO ROL NOMINAL DOS CONTRIBUINTES DOS IMPOSTOS PRE—
DIAL E TERRITORIAL URBANO DO MUNICIPIO DE SA0 PAULO, DATADO DE 
02/07/2007, VERIFICOU—SE QUE: 
CONSTAM IMOVEIS CADASTRADOS EM NOME DE "SCHAHIN ENGENHARIA S/A" COMO 
PROPRIETARIO OS CONTRIBUINTES RELACIONADOS NA PAGINA 01. CUJA COPIA 
AUTENTICADA FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA CERTIDA0.******************** 
******************************************************************** 

CUSTO EXP. 

R$ 	23,05 

EM 02/05/07 

É o que cumpre certificar. 
Para constar, esta certidão, expedida pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, foi 
autenticada nesta data. 

AUTENTICAÇÃO 

• 4--"o*rj 

ESTE DOCUMENTO Só É VÁLIDO 
COM A AUTENTICAÇÃO 

FL. 

1/1 
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PREFErrunA DA aDADE DE 	Subsecretaria da Receita Municipal - SUREM 11 
' 	SAOPAULD . 	Departamento de Arrecadação e Cobrança 
—1111gee~-L''-  . •L''''''-- 

Usuário : d586136 ( Marcia Caetano Nogueira ) 

Opção utilizada na pesquisa: Nome parcial Prop. Compr. SCHAHIN ENGENHARIA

Número de ocorrências: 8 

Data da última atualização do ROL: 02/07/2007 

. 

0 ,04-9 
- 

/2007 

- DECAR 	

. 

4'''''' 	. 	\ , 
.. 

.. 
O P9061343- 

, 	 ,,:(:)),,‘c•P' 
ó- 

SQL 	 PROPRIETÁRIO 	 CPF 	 COMPROMISSÁRI 41 CPF 

03806901775 	SCHAHIN CURY ENG COM LTDA 	 00000000000000 	SCHAHIN ENGENHARIAS A 

Endereço: R VERGUEIRO 02009 AP 73 

61226890000149 

03217303997 	SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 	 61226890000149 

Endereço: R DIANOPOLIS 01189 VAGA 23 

00000000000000 

15028500291 	SCHAHIN ENGENHARIA S.A 	 61226890000149 
.. 	. 

Endereço: R ANDRE DE ALMEIDA 02621 2625 

00000000000000 

15028500303 	SCHAHIN ENGENHARIA S.A 	 61226890000149 

Endereço: R ANDRE DE ALMEIDA S/N LT 27 QD 01 

00000000000000 

03806907481 	SCHARIN ENGENHARIA SA 	 61226890000149 

Endereço: R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS 00406 VG 

00000000000000 
__. 	.. 	. 

03806908321 	SCHAHIN ENGENHARIA SA 	 61226890' .1149 

Endereço: R DR NICOLAU.DE SOUSA QUEIROS 00406 VG 
 

00000000000000 
 	... . 	_ 	. 	_ 	. 	. 

03806908729 	SCHAHIN ENGENHARIA SA -1,-;<<' v .»<SN ,,  	. 61 	6890000I49 
. 	_ 	. 

Endereço: R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS 00406 18 VAGAS ' 	. c).,, 	' 1:-e, / 
. 

00000000000000 
.. 	..... _. 	. 	. 

15028500508 	SCHAHIN ENGENHARIA SA 	 ; 4/ 
_ . ....... 
Endereço: R ANDRE DE ALMEIDA 02665 	 c.• 

**$‘0001-710T-3-000000---_.SCHAHIN ENG • HARIA SA 
. 

61226890000149 
._ 	. 	. 	.. !.'14.n.- 

.1,0 

Página 1 de 1 c) 
.—.1 
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página d 	de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

t-ziguid. i uc 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 	102 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Ecónômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte 
Nome do Contribuinte 
Local do Imóvel 

Cep 
Codlog 

: 038.069.0177-5 
SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 

: R VERGUEIRO, 02009 
AP 73 

: 04101-000 
: 19583-9 

Ressalvado o direito de a Fazenda 
dívidas provenientes de tributos 
qualquer tempo, inclusive em r 
de Finanças e Desenvolvimento 
contribuinte(s) supramencionad 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic 
Taxa de Comlbate a Sinistros e Co 
identificado, é REGULAR até a p 

de São Paulo cobrar quaisquer 
dos ou que se verifiquem a 
do por esta certidão, a Secretaria 
que a sitUação fiscal do(s) 
do Imposto Predial e Territorial 
e Vias e Logradouros Públicos, 

Oia, incidentes sobre o imóvel acima 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 12:54:17 horas do dia 14/08/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 1430.EA39.52D8.8802 
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Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 032.173.0399-7 
Nome do Contribuinte 	SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
Local do Imóvel 

Cep 
Codlog 

: R DIANOPOLIS, 01189 
VAGA 23 

: 03126-001 
: 05836-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda 
dívidas provenientes de tributos 
qualquer tempo, inclusive em r 
de Finanças e Desenvolvimento 
contribuinte(s) supramencionado 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic 
Taxa de Combate a Sinistros e Co 
identificado, é REGULAR até a p 

de São Paulo cobrar quaisquer 
dos ou clipe se verifiquem a 
do por esta certidão, a Secretaria 
que a situação fiscal do(s) 
do ImpoSto Predial e Territorial 
e Vias e Logradouros Públicos, 

, incidentes sobre o imóvel acima 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 12:57:08 horas do dia 14/08/2007 (hora e dat 

Código de controle da certidão: FF00.14D0.1A34.32A3 

IA autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

asília). 

inanças e 

(:),§2,% 
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 
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Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

 

Número do Contribuinte 
Nome do Contribuinte 
Local do Imóvel 

Cep 
Codlog 

: 150.285.0029-1 
SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
R ANDRE DE ALMEIDA, 02621 
2625 

: 03950-000 
: 01306-4 

Ressalvado o direito de a Fazenda 
dividas provenientes de tributos 
qualquer tempo, inclusive em r 
de Finanças e Desenvolvimento 
contribuinte(s) suprarnencionad 
Urbano, Taxa de Limpeza Pública 
Taxa de Combate a Sinistros e Co 
identificado, é REGULAR até a pi 

de São Paulo cobrar quaisquer 
dos ou que se verifiquem a 
do por esta certidão, a Secretaria 
que a situação fiscal do(s) 
do Imposto Predial e Territorial 
e Vias e Logradouros Públicos, 

a, incidentes sobre o imóvel acima 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 12:58:21 horas do dia 14/08/2007 (hora e data de Br"lkia). („Jas 

Código de controle da certidão: 55E0.2F57.31A6.2982 



• 



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página d 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

Secretari. .' 	.nçase 

Certidão emitida às 12:58:55 horas do dia 14/08/2007 (hora e data de asilia). 

Código de controle da certidão: 75E0.5F4D.56C5.802A 

• 
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Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte 
Nome do Contribuinte 
Local do Imóvel 

Cep 
Codlog 

: 150.285.0030-3 
: SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
: R ANDRE DE ALMEIDA, S/N 

LT 27 QD 01 
: 03950-000 
: 01306-4 

• Ressalvado o direito de a Fazenda 
dívidas provenientes de tributos 
qualquer tempo, inclusive em r 
de Finanças e Desenvolvimento 
contribuinte(s) supramencionad 
Urbano, Taxa de Limpeza Pública 
Taxa de Combate a Sinistros e Coehn, 
identificado, é REGULAR até a r 

de São Paulo cobrar quaisquer 
dos ou que se verifiquem a 
do por esta certidão, a Secretaria 
que a situação fiscal do(s) 
do Imposto Predial e Territorial 
e Vias e Logradouros Públicos, 
incidentes sobre o imóvel acima 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 





taria de IA autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secr 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeltura.sp.gov.br). 
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Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 038.069.0748-1 
Nome do Contribuinte : SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
Local do Imóvel 	R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 00406 

VG 
Cep 	 : 04105-001 
Codlog 	 : 14576-9 

Ressalvado o direito de a Fazenda 
dívidas provenientes de tributos 
qualquer tempo, inclusive em r 
de Finanças e Desenvolvimento 
contribuinte(s) suprarnencionad 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic 
Taxa de Combate a Sinistros e Co 
identificado, é REGULAR até a 

de São Paulo cobrar quaisquer 
dos ou que se verifiquem a 

ido por esta certidão, a Secretaria 
que a situação fiscal do(s) 
do Imposto Predial e Territorial 
e Vias e Logradouros Públicos, 

dna, incidentes sobre o imóvel acima 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 12:59:50 horas do dia 14/08/2007 (hora e data de Brasília 

Código de controle da certidão: 1D40.74F0.3338.74D3 



[ 
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,. 
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Certidão emitida às 13:01:38 horas do dia 14/08/2007 (hora e data de Brasília 

Código de controle da certidão: CD00.7CF9.746D.A066 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secr 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

cb.Q,0 
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Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 038.069.0832-1 
Nome do Contribuinte : SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
Local do Imóvel 	: R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 00406 

VG 
Cep 	 : 04105-001 
Codlog 	 : 14576-9 

• Ressalvado o direito de a Fazenda 
dívidas provenientes de tributos 
qualquer tempo, inclusive em r 
de Finanças e Desenvolvimento 
contribuinte(s) supramencionado 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic 
Taxa de Combate a Sinistros e Co 
identificado, é REGULAR até a p 

de São Paulo cobrar quaisquer 
dos ou que se verifiquem a 

Ido por esta certidão, a Secretaria 
que a situação fiscal do(s) 
do Imposto Predial e Territorial 
e Vias e Logradouros Públicos, 

ia, incidentes sobre o imóvel acima 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 



corg,  
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. 'A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secr taro de,  
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 
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Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 038.069.0872-9 
Nome do Contribuinte : SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
Local do Imóvel 	: R DR NICOLAU DE SOUSA QUEIROS, 00406 

18 VAGAS REMAN 
Cep 	 : 04105-001 
Codlog 	 : 14576-9 

Ressalvado o direito de a Fazenda 
dividas provenientes de tributos 
qualquer tempo, inclusive em r 
de Finanças e Desenvolvimento 
contribuinte(s) supramencionad 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic 
Taxa de Combate a Sinistros e Co 
identificado, é REGULAR até a p 

de São Paulo cobrar quaisquer 
dos ou que se verifiquem a 
do por eSta certidão, a Secretaria 
que a situação fiscal do(s) 
do imposto Predial e Territorial 
e Vias e Logradouros Públicos, 
incidentes sobre o imóvel acima 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 13:02:38 horas do dia 14/08/2007 (hora e data de Bras 

Código de controle da certidão: D100.3345.4689.C56A 
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da ecretaria de Finanças e 
'Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 
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Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte 
Nome do Contribuinte 
Local do Imóvel 
Cep 
Codlog 

: 150.285.0050-8 
: SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
: R ANDRE DE ALMEIDA, 02665 
: 03950-000 
: 01306-4 

Ressalvado o direito de a Fazenda 
dívidas provenientes de tributos 
qualquer tempo, inclusive em r 
de Finanças e Desenvolvimento 
contribuinte(s) suprarnentionad 
Urbano, Taxa de Limpeza 'Pública 
Taxa de Combate a Sinistros e C 
identificado, é REGULAR até a p 

de São Paulo cobrar quaisquer 
dos ou que se verifiquem a 
'do por esta certidão, a Secretaria 
que a sitUação fiscal do(s) 
do Imposto Predial e Territorial 
e Vias e Logradouros Públicos, 

, incidentes sobre o imóvel acima 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 13:03:22 horas do dia 14/08/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 2420.5891.60E5.20CE 
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¡Destaques do governo Mintstério da Fazenda 

CERTIDÃO CONJUNTA 
Receita Federal 11117 

1 1 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: CONSTRAN S/A - CONSTRUCOES E COMERCIO 
CNPJ: 61.156.568/0001-90 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. 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 n° 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 11:21:39 do dia 20/08/2007 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/02/2008. 
Código de controle da certidão: FF7D.CAF6.0A4B.F0A5 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Observações PGFN: 
Em cumprimento à liminar no MS 2007.61.00.023529-1 da 4' VF/SP,MM.Ju 
iza Mônica Autran M.Nobre,que determinou expedição de certidão posit 
iva c/efeitos de negativa desde que únicos óbices débitos apontados 
na inicial(inscrições no REFIS 80298013260-38,80298013261-19,8069802 
6683-14 e 80698033433-03,mais 7 inscr.c/exigib.susp.por decis.jud). 

Nova Consulta 
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COORDENACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 

DIRETORIA DE ARRECADACAO 

2108/526 

GOVERNO DO ESTADO DE SA0 PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA N • CERTIDAO. 

/1( FOLHA UNICA 
	* 

RESPONSAVEL: 

MARIA RAC 	ERNARDES - TAAT 

DSCF81- 

112 

CERTIDAO 

CONTRIBUINTE - CONSTRAN S/A-CONSTRUCOES E COM 
ENDERECO - AVN PRES JUSCELINO KUBIT, 01830 - 4ATIV 

BAIRRO - V N CONCEI 	MUNICIPIO - SA0 PAULO 

INSCRICAO ESTADUAL - 103.866.375.119 

C.G.C. - 61156568/0001-90 	C. 

CEP - 04.543-000 

N.A.E - 4212-0/00 

INEXISTEM DEBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICM / ICMS,IPVA,ITBI/ 
CAUSA MORTIS/ITCMD E AIR INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA ATE A DATA 

DE EMISSAO DESTE DOCUMENTO. 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

FINALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA 

1- A PRESENTE CERTIDAO SO E VALIDA EM RELACAO AO INTER 
DEMAIS DADOS INDICADOS. 

2- FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE E) 

QUALQUER QUALQUER TEMPO, CREDITOS TRIBUTARIOS QUE VENHAM A StR 

3- A TAXA DE FISCALIZACAO E SERVICOS DEVIDA FOI RECOLHIDA NO 
TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. 

4- PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDAO: 06 (SEIS) MESES CONFORME PORTARIA 

CAT NR. 20 DE 01/04/98 (DOE DE 02/04/98) 

LOCAL DE EMISSAO: 
SAO PAULO 

DATA DE EMISSAO: 
21/08/2007 

EMITIDO POR: 

SECAO DE COBRANCA - DA-9 
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AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

i JUL 	Íj O 15 8.3.3 
113 

CERTIDÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS N2  

INSCRIÇÃO INICIAL ng,  

WW,ErW,,W4 

DATA DA INSCRIÇÃO NO CCM 
'7:: 

INICIO DE FUNCIONAMENTO EM. 

PROTOCOLADA EM 

ENCERRAMENTO EM 

~MWEEE~ 
EMITIDA EM 

INSCRIÇÃO NO COM N,  

„ 

SIGLA 

" 
f:".••; 

„ 

WWW,. 

DO CAMP9 

   

TRIBUTOS E PERÍODOS 

CeNSULTE A AUTENTICIDADE DA CERTIDAB EM WW,PREFEITURA.SP,SOVAiRiu TInANCTM_MENU,HTM 

AVISOS IMPORTANTES 

• ESTE DOCUMENTO Só É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA, SEM EMENDA NEM RASURA. 

• PODERÁ SER SOLICITADA A RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DESTA CERTIDÃO, DESDE QUE CONSTATADOS ERROS COMETIDOS PELA REPARTIÇÃO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DESTA. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 

 

NOME / RAZÃO SOCIAL 

CONSTRAN SM Cal • r.;.:L jf.:•, 	 ' " 

ENDEREÇO/LOCALDEARVIDADE 

AV PRESIDENTE 
	

••C " 
	

ffiDffl 
TIPO(S) DE SERVIÇO 

„ 	• 

CNPJ 

CERT : 
	

j:J: •;. 

IMPOSTO DE INDÚSTRIAS E PROFISSÕES ATÉ 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ATÉ 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ATÉ 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS ATÉ 

CERTIFICO, DE ORDEM DO SENHOR CHEFE DA SUBDIVISÃO DE CERTIDÕES DA DIVISÃO DO CADASTRO DE PESSOAS 

A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES, QUE O CONTRIBUINTE 

ACIMA IDENTIFICADO, EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS E PERÍODOS INDICADOS, 	 DEVE A ESTA PREFEITURA 

2 

R 6:'600 
' COn 0,, 

4 oo,'Ve 

4 
%eo, 

4,74%  
c °°0 

CERTIFICO, OUTROSSIM, QUE FICA RESSALVADO O DIREITO DA FA 	 CA DO MUNICÍPIO, NA COBRANÇA DE 
DÉBITOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS 	 MULTAS QUE VENHAM 	SER PURADOS OU QUE SE VERIFIQUEM A 
QUA •. 	' - , CLUSIVE EM REL ÃO AOS RIBUTOS E PERÍODOS REFERIDO NESTA CERTIDÃO. É O QUE CU 

FOI A PR 

• 

DÃo, NA DATA SUPRA, CONFERIDA POR MIM. 

AIA FRANCISCA DOS SANTCS 
AuxiliAr Tsz, 9,deinistrativd 

SUBCE 

tce' 

RÃLDO SARTGRATC: 
,4itor FirRI  

SUE 

CONFERENTE CONFERENTE AUDITOR FISCAL 

VIAS:1.BRANCA-REOUERENTE/2.AMARELA-AUTO 
PRAZO FARA EMInA0 	10 PF2) PIAS - ART. 225 DO CTN, PRECO PU2L1CO - SFATUUla 
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111 

PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 	 11 4 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERT II) ik O N° 577/2007 —FISC G 

O Diretor do Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista que foram cumpridas as exigências do 
Decreto Municipal n° 38.976, de 24 de janeiro de 2000 e atendendo ao que foi 
requerido no Processo Administrativo n° 2007-0.109.394-0 por CONSTRAN 
S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
61.156.568/0001-90, e no Cadastro de Contribuintes Mobiliários — CCM n° 
1.016.210-0, CERTIFICA que sob esse número de inscrição no CCM, até a 
presente data, não consta inscrição na dívida ativa de débito relativo a tributos 
mobiliários. CERTIFICA, ainda, que referida empresa possui mais 05 (cinco) 
inscrições no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São 
Paulo, de n's 2.138.718-4, 8.678.154-5, 2.168.603-3, 2.445.288-2 e 9.454.261- 
9. Para a inscrição n° 2.168.603-3, CNPJ/MF sob n° 61.156.568/0091-47, 		 
constam débitos tributários mobiliários (ISS) formalizados através dos autos de 
infração n's 32.304.420 e 32.304.439, cobrados pela execução fiscal n° 
515.098.1/05-2; autos de infração n's 32.304.463 e 32.304.412, cobrados pela 
execução fiscal n° 571.243.2/05-6, as quais não contam com garantia. Fica, por 
fim, ressalvado que a presente certidão não abrange débitos de tributos 
mobiliários que porventura estejam sob gerenciamento da Subsecretaria da 
Receita Municipal, da Secretaria Municipal de Finanças do Município de São 
Paulo, bem como não atinge tributos imobiliários nem dívidas ativas não 
tributárias. A presente certidão tem prazo de validade de 06 (seis) meses 
contados a partir da sua emissão, conforme dispõe o Decreto Municipal n° 
34.369, de 28/07/94. Este documento não contém emendas ou 	rasuras. 
São 	Paulo, 	 de 	 abril 	de 
2007. 	 , Procurador Diretor do 

JOSÉ MAR IS SEQUE _t 	Á DE CERQUEI 
Departamento Fisca da P 	got 

o 
Paulo.XXXXXXXXXX X Nu,t-  •-• 

xxx*R5ãx XXXXXXXXXXXXXXX 
24 AGQ 2937 	 

j00  8  preSente cdtsk 

Sjas. 
STRAN CCM  

Município de São 
XXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

ESPACHO AUTORIZANDO EMISSÃO 
DA CERTIDÃO PUBLICADO NO DOC 

Rua Maria Paula, n° 136 	110  Andar. ' 	111 	CEP 01319-000 Fone 3241-0861/4797 	 04-0156 
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m.mvsi.vw 
03/2007 

0241,4~1 
14/04/2007 

A *SAIA A:21 1 .../1,1-11 1_0,0 17 • •-.0 I itti a, 

TAXA DE RECEPÇÃO DE REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PARA AUTUAÇÃO - RDA 

WTIM *. I- CPf 2- CGC 5- RG 2 

JUSCELINO KUSITSCHEK 

SP 

24,40MEÇO.RM,N1 
AV PRES 
ITAIM BIBI 
SAO PAULO 

1830 
CEP-04543-000 

8011.4 300307 3392 2007011854 8 8 
81670000000-2 25700000282-0 00704142007-1 01185400004-6 

DFSTA0IE Alplq 	ir 

20-TOTAL A PAGAI. 

R$ 25,70 

1,191419-,D1CAÇÃO11099091 10 
TAXA DE RECEPÇÃO DE REQUERIMENTOS E DOCUMENTOS PARA AUTUAÇÃO 

MA7M, 
2 

111,wemuntnm.n.w 

61156568000190 

14. 

25,70 

nurmwinunW. 
CERTíDA0 
1.016.210-0 

24- 
11,5 ICEM 

APÓS O VENCIMENTO, RETIRAR NOVO DOCUMENTO EM QUALQUER SUBPREFEITURA 

RIM 1-1,111,00N1F.CÁSIC 

19- 

li 

25170C PH DIN' 
25-11M4M VMMMDE 
14/04/2007  

VIA IX) CONTRIBUINTE 

04,11,M1W.W.M.M1,91(~,,E 
CONSTRAN S/A. CONSTRUCOES E COMERCIO 2007 - 011854 

tmcomx”,mnu 

339 

11Q1111, DE F01.099 
15 
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20 	São Paulo, 52 (70) 	terça-feira, 17 de abril de 2007  
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Diário Oficial da Cidade de São Paulo  

2007-0.109.394-0 CONSTRAN 	CONSTRUCOES E CO- 
MERCIO 
DEFERIDO . 
NO USO DA COMPETENCIA QUE ME CONFERE O ARTIGO 24, 
INCISO VI, DODECRETO MUNICIPAL 27.321/88 E A VISTA DA 
MANIFESTACAO DA ASSISTEN-CIA JURIDIC.A DESTE DEPARTA-
MENTO E DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOPRES TE E 
NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL 38.976/2000, 
RIZO AEXPEDICAO DE .CERTIDA0 NA FORMARET 
POSTA. 



• 



PREFEITURA DÓ MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ; 	 • 	 "=1",  Sc, Ppm 
SECRETARIA MÚNICIPAL, 'DE.FINAIVAS 	•-• • . 	. 

CERTIDÃO  SOBRETáirsiitUinióiáiliklib.'iiimádt-sóMiÁttitNiã",.  . 	 .„.„ 

., 	
• .. 

 

•• 
• 	

.•- .  • 
	

:•,. .... ,• ' ..  
 •.•-,- 

• ' ..',  .
• 

.. .:, 
• .e,. 

 ,.••,•..,•' •,-"••:  ,,
;r

•- - 

r.',,' ;

\

-,'•.c

•...„
' 
  ,,,,' ,

:. " •'„,.
•••...:: :',••.• 

- 
•,4„•„
:
;.-• .•" 

 '. 
••'..',' 

1 
'';c'';

:- 

 ''•.• "

••,

::,.••, 1:   "/  '  

";;;,%.

•.   

	

•
. .

A 

. •  
.
• 
.
•
.
' • 

•, 
•  •  .. "   

;- 

'   ..--
.;
•,.•1• 1 

;
A 
 
1..

•  
A

.,•  

• •,

' '-,"„  -
•
'   ,A   

.

^
, 
  .' s 

 

' '  ••- ' 	- 	• . •• '• •„ A,•/
.
,  , 	 , 1....- ., 	' ' 	. 

  , 	• 	.,. 	4 A ,4 1,4 :"W 7?14,£, 	
, 	

',,„„,,• 	 , 	.4„•"pmI. C4',4 áP 
 O

,o  r.r,:, 

	

 c
.  
' 
s
,,•!

" 
 
,.,

,: 
c••.( 	• 

	
.' 	

.-
;
.„,. . 	 --!.; 'PM SN'.' "PA:.,; 

' .5
"
á 

  M 
,I  , )/1 tri(  	 2AI"45C1='4 4

R
P
P

„ 
.
f   
:
7
I 

, .„..., ,,,,,,..„,....,.•..,,,, ri„ ,....-"ki. ' •A •4.44,'" . ' c ,,,t 	,4,-..-. ' 'zii ,i. 	 • , 
1'1./,'"..• -"A—  . .''',, - 	

ff4

,' 	

I 

,1”•P'..r•i.,11,FPC ,  • ' 
• ''',:i 'r A  ••.• 	'PH; 	. 	' 'AFFI,  .,,,,,, 	• . , . 	• '''' 	,. ; 	, .',' 	.' . 	' • 	C.1•..5,  .-f,„•.(•,yf-,„ • 5 	i., ,- ,i, ;•:....L -1. 	- 

	

:1 	:,.., 	-5'7- 

'1 	 r.-F7 1 • • • r Ar  
1,,1P, 

f 
• 

• „'. 	•• 

	

,r; 	— : • 	 ; 	: 
. 	„, 	• • 	, • 	 p;'' 4454,". "PM.: §i 

- 	•, cs..„ 	55,• 	Oc.: 5  0051, "4.1>4.4''', 	"1 	 0444 
: 	1 	 " 'P. 	!c" 	.• 	S PI d: • - 	PPM '1 44 "C 	-á "I! s,  "FP.A SPP.: á 71 ” 4' IC A PM,,  

• PPIA 	Pc IA C ,r,P: 	.0's ,4T'4 4.f1,  
• o” . 	4'. 	; ,; 	.."..1S "PM C” •""Al 'PáM AA P.f 4 

" 	Ac,  1 ; PP!,  A PÇ" A S."?' 	PPI). á PPM. 4,4"?''.S "»4 

	

''4' 	 1: 
' 	." 'A 5 	'A •-• 	•" . 	 4 45 /7 	'A .4" .4 4 4' 4.54. 

' 	rt 	' PPAA•  S• PPM á =PM PPM SPIc 2."! Cr  PPM • • A s. 	". 	• A-  "4 	cAti = PPM S.PPM 	' P"". S Pf 
' '1 "PM 	"='1 	"r' C =PM, á PPM S.P.PAC Acc ACC "PM.' , 
• "P"' -"AI :" PCP.' "'V 	' 	RI I,  3•PPtc1 ""m 	S.Pit' ...P. "- PPM s 	C. 	"PM AS FARIA:A. 1'PM S • á,. 73."=.41 "=",. , "P ." 	' , -0 • ' - 	"A' s =PAI 3 1.  FM PcM =PM S Rf • • 	PIAU á PP',  Ar ' 	c:f-Am.0 PPM c" 	'PM,' 

111-A'11,,,A; 	• 	 • 	e 	:- 	' 44 57 	`A ,  " 'I cm 1 	.4/M.5 • •5-' 44 •• 	' ‘i• 	"'MC. 
: 	cPr • 	=PA • "'• - "PCA PPM c c'" = PRI' 3 PF I 

, • 	 •"•,-A. 	 •":". 	 • 	F 	"• 	•A 	C , 	A ' 	c "PM 5 PPM A PrP 	"'M S' PF f t  

• 

SÃO PAULO, 

. 	 irP,; S D. 
• • 	FP',"A" 	Pc.',PP'•PP'1• 	 -PP' 'r 

: - 	." 	 .' ,^1 F' • • . 
, .• . •• ; 	,,..c.r 	pá", • c. 	r• 

. 	. 	• . 	 'r • 	•••••;:• ''.••• 	'C" 	tc1 	' 	' 	'", 	.PPM S.PP7,45.1", 	P"M S.P. • , 	A, c.. A "Sr, ác., 5 	 m•  : 	- 	.cc 	'cp.., ,3 ppm s pcm .,§pm A 
• p 	. 	c: " scá, S 	" C- 	• - 'M ".."1"PrI 5 PPM 5 =PM 5 =PM . 

:30 	 . : 	(;) 	 c' c' • .AA • ' c'. . 	Pc" 	P"M 4 .1 .„pc.kt pr 

	

r.P,',• 	PPM S.P. t7c1.5•PPM.S11 	r'j'. 
:AAA A-"M CERTIDA0 "Cem s.pPm ;FI2M 

o 	 S."P P 	• ' P.  ••• •1 : ""It " "PM P PP/ S PPV , RPM A,  
- •• • 	,t, 	PPM .P.Ppm 	s áp 

Pc 
sci ;C. "PM 5 PPM S 	004:1•174".  

"AI 	"4.ilFri S 'V C PPM o PP 
• ,c< A 	pr,/ c 4.444  

• ; 	; • •• P.A"' "MI,' c PP A., P" "" 	C --MS 	PPM S. P PM s' PPAP: 

.A Prefeitura do MuniçOi0 de São ,Paulo,'a,pedido-:daparte-.interessadao avista.d,as•rinformaçOea"; 
contidas Po cadastro de;:Sedretatiafilinidipal de firiadrças;CERTIFICk.n'':':;,.i:!;', 

-QuE:1 1  F,r  s Q 
Al.. 	1.3 R )).4i•-•..1 	) 	. 	111:;i1,1 	!..;',1 

II 	07/ 	O o •;.•) 	 1E Y  17 i 	• , 	, 	A 	' 	• 	""" 	AA "1 	"1 	.'"' • i 	' .• 	cl 	•"Ac. 	1"..P 	45C,  

	

1141:110 C OHS (ci 	11111'!!1 , 	 • EM' l'#)11E',!',D,E.'" 	 n...,:11:14.j:E1..j 01'.•:'S 

	

„ 	 '.* 4 .:°F;1,24* 	 

• • 	• 	' 	"'P". AP 	c 	 ""C• o 	-•••• c 4"'1 C SC'7": "", ;PS' c" rt s "P"A :PPM S. PPM Sr =PM. ; 

' 	• . • 	5" ' 	's ' 5 • - 	 -•;/". "'s 	°á"' ' 	"/""' 	•• c.' 	'" - 	PP,  S. 4545,5 	P 4 4.S.3 "71 

•1 "p/., , -"á '1 	PP.' , .04 , P"M , 

A 	' 	• 	'• 	• 	A P' -1,  C  ' 

• 

Cr c á 	" • ' " PáPi .4  PPM C PPM Ci PAP,  •o - 	5.4.1 14 
• '1' 	cc•C 	• 	:" "'A S F'4 51.4I PIAM 5 PP" .; "'PM.; "1 

, 
-  

SI' Sc•"PA, 

4 4 	

Ic-PV S "PM S PF 'PM 11 
r 	Rf 

'PM .11 
",,  

A c 'R, 	:#. 	 5 	c "PM 
I  • 	rs 	 P 1" á ' Ps" Pf NE;sil 

dt. C I- PI. s "P•tc 5 PT I 
5% 	• 	" • 	••F ", ;,,,••: 

r 	"RM .1 RPM P 1"1 - 	P "cs S RE I 

Para Constar, está certiqãq,:e0e.did-Opta 
Prefeitura do Municipio de São Pa4uIo, foi, 
autenticada neste data 

ESTE DOCUIVIENT6SO',;•"EV-41OC ' • 

COM A AUTENT-ICACÃO:',.',  
• c,, 	• ' PP'. 	'•' " á PPM,: , 	. 	• 

• 
É o que . cumpracertificen. 

	

P.., ..• 	• 

	

' 	•• 
• 

"•. 	 • • 
•-• .• 54. 

.:0 !" 
• - 	•°:•• 	• ", 	• , ••• •c• 	• 

	

'. • • A  ''' 3 15.1,1 S PP.. ' 	A. ' 'M 5.P1 7 m.  c 307.4 á "PIA - '' • . '''' ,, ••". c, 	 5541, -,"' -, °,0  - ----- 	, '' ••••,1 S.P. " 

	

(7"; 'A " 	 -J ,c 	1' S PRM.S.  

	

PAA - • •§CPCAS',' • : 	c. • 	- 'C 1 8 IR§ , /ao  ..„, 	......r,„,„,,,,, ,,,s• 4 	7'., ,,!r.,19.Ri•t 
."Cem 	. C9/•,'& 25.1 '.  

	

••••.:.'-0'E ' 	',. 

	

....../...1.:-..,' 	SR, I ••1 •• ° 	• 	• • 	- ••• 	,-. ° 244.° , 

P' A .5.417 • , -• 	ppm 	"á • 	?P.M.' 
•• "' 	'P.. P 	,: • . • • ',SR 

:• 	PA M, 	04. 	C ' 

1PRI4 11.215.003.008 80 . 



e 



Á CONSTRAN &P.OA 
Schahin Constran 5A-CondruçõeseCornércicy 

CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN 

118 

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL 

d) , Prova de Regularidade com a Previdência Social - CND 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 120 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÁS 

DE TERCEIROS 

N° 185662007-21004050 

Nome: SCHAHIN ENGENHARIA S.A. 
CNPJ: 61.226.890/0001-49 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a 

^ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos 
111,6m exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Divida Ativa do INSS, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Divida Ativa da União, 
administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os 
mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212, de 24 de 
Julho de 1991, e alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 
empresária ou simples; ir baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da 
Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade 
mi de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, 
fusão ou incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Conjunta PGFN/RFB n° 3, de Certidão emitida com base na Portaria 
02/05/2007. 

Emitida em 04/07/2007. 
Válida até 31/12/2007. 

Certidão emitida gratuitamente. 

, 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. ?ç  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 430652007-21003030 

Nome: CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
CNPJ: 61.156.568/0001-90 

Certidão emitida conforme determinação judicial: MS 2007.03.00.074781-0 23 V SP 

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 às inscritas 
em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n°8.212, de 24 de Julho de 1991, e 
alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n°. 10.406, de 10 de 
Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive 
a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007. 

Emitida em 11/07/2007. 
Válida até 07/01/2008. 

JA) 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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6.1.2. REGULARIDADE FISCAL 

e) 	Prova de Regularidade como FGTS 
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VOLTAR 

A utilização deste Certificad 
condicionada 	verificação 
www.caixa 

114 
5 	 
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ra os fins previstos em Lei está 
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CAIXA E IDNDMiCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	61226890/0001-49, 61226890/0001-49 

Razão Social: SCHAHIN ENGENHARIA SA 

Nome Fantasia:scHAHIN 
Endereço: 	RUA VERGUEIRO 2009 4 AND / VILA MARIANA / SAO PAULO / SP / 

4101-905 

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,ftlecorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 23/08/2007 a 21/09/2007 

Certificação Número: 2007082316481686477103 

Informação obtida em 23/08/2007, às 16:48:16. 
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IMPRIMIR  VOLTAR 

CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA IFEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

61156568/0001-90 
CONSTRAN S A CONSTRUCOES E COMERCIO 
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 TORRE IV 40 / VILA NOVA 
CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 4543-900 

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: 11/09/2007 a 10/10/2007 

Certificação Número: 2007091116012899995644 

Informação obtida em 13/09/2007, às 10:19:44. 

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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6.1.3. ,HABILITAÇÂO GERAL .7  

a) 	Carta de apresentação dos documentos de habilitação (Anexo I) 
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ANEXO I 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

São Paulo, 20 de setembro de 2007. 

À 
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado De Minas Gerais - CODEMIG 

Ref.: Concorrência Pública no 05/2007 

Prezados Senhores, 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamos-nos da presente para submeter à 
apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação 
referenciada: 

- Ato constitutivo, estatuto em vigor acompanhado de documentos de eleição dos 
administradores; 

- Inscrição no Cadastro de Pessoal Jurídicas (CNPJ); 
- Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal; 
- Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal; 
- Prova de Regularidade com a Previdência Social - CND; 
- Prova de Regularidade com o FGTS; 
- Carta de apresentação dos documentos de habilitação (Anexo I); 
- Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos seus 

Responsáveis Técnicos junto ao CREA; 
- Atestados de Capacidade Técnica Profissional acompanhado do vínculo empregatício do 

Responsáveis Técnicos; 
- Atestado de Capacidade Técnica Operacional; 

Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado; 
- Atestado de Visita; 
- Compromisso de Constituição de Consórcio; 
- Resumo de atestado Técnicos; 
- Curriculum Vitae dos Profissionais indicados para fins de comprovação de capacidade 

técnica; 
- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis; 
- Certidão Negativa de Falência; 
- Cálculo de índices Contábeis; 
- Comprovante de Recolhimento da Garantia de Proposta. 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e 
que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa/ 
plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos. 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) 'dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 
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Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) 
anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXIII do art. 70  da 
Constituição Federal (Lei no 9.854/99). 

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEMIG os Srs. Antonio Armando Alves 
Ferreira Filho, portador da Carteira de Identidade no 073865072-0 expedida pelo MEx./PE; 
Daniela Camara Maurer, portadora da Carteira de Identidade no 24.944.944-4 expedida 
pela SSP/SP; Carlos Eduardo Cyrillo de Castro, portador da Carteira de Identidade no 
20.499.508 expedida pela SSP/SP; Waldemir Gonçalves, portador da Carteira de 
Identidade no 10.985.508-5 expedida pela SSP/SP; Celso Morelli, portador da Carteira de 
Identidade no 4.672.060-1 expedida pela SSP/SP; Vinicius Schuinsekel Müller, portador 
da Carteira de Identidade no 14.781.677-4 expedida pela SSP/SP; Ronaldo José Alves, 
portador da Carteira de Identidade no 16.991.029 expedida pela SSP/SP; David de Jesus 
Silva, portador da Carteira de Identidade no 18.803.801-2 expedida pela SSP/SP; Paulo 
Rubens Fatte Filho, portador da Carteira de Identidade no 4.233.695 expedida pela 
SSP/SP; Valter Andrade Silva, portador da Carteira de Identidade no 7.385.179 expedida 
pela SSP/SP; Antonio Carlos Ferreira, portador da Carteira de Identidade no 6.366.562 
expedida pela SSP/SP, aos quais outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor 
recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os 
demais atos no presente processo licitatário. 

Atenciosamente, 

CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN 

SCHAHIN ENGENHARIA S.A:;_-\ 
CNPJ/MF: 61.226.890/0081-49 
Milton Taufic Schahin 
Diretor 

CONSTRAN S/A - ONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
CNPJ/MF: 61.156. 68/0001-90 
David de Jesus Silva 
Procurador 
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6.1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

• a) Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da 
empresa e dos seus Responsáveis Técnicos junto ao CREA 
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Conferido por: 

OBJETIVO SOCIAL: 1) A exploracao dq ramo de engenharia civil 	de 
construcoes por conta propria e d terceiros;II)a adMinistracao e 
fiscalizacao de construcoes por coA .sa de terceiros;III)o comercio 
de materiais de construcao em geral;IV) a compra e a venda de imo 
veia por conta propria e de terceiros; V) a organizaoao de lotea- 
mentos de terrenos, para venda, comcm sem construcaó;VI) a pres- 

:),„0,„  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMIA 

CERTIDA0 DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

Certidao NR.: 45841/07 	Valida ate: 31/12/2007 	Processo: F 00218/66 

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica abaixo citada se encontra registrada 
neste Conselho, para atividades tecnicas limitadas a coMpetencia legal de 
seus responsaveis tecnicos, nos termos da Lei n. 5194, de 24 de dezembro 
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no all-igo 68 da referi-
da Lei, que a pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis tecni-
coe nao se encontram em debito com o REA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que esta 
certidao nao conoede a empresa o direito de executar qUaisquer servicos 
tecnicos sem a participacao real, efetiva e insofismaveLdos responsaveis 
tecnicos abaixo citados e que perdera a sua validade se :ocorrer qualquer 
modificacao nos dados cadastrais nela contidos, apos a data da expedicao. 

Razao social: SCHAHIN ENGENHARIA S/A 
C.N.P.J.: 061.226.890/0001-49 

Endereco: R VERGUEIRO 
	

2009 
4 AND 	VL MARIANA 
04101 - 905 - SA0 PAULO 	- SP 

Registro no CREA-SP: 0132018 

Data do registro: 29/04/1966 

Capital social: R$ **********202.155.840,67 Reais 
Atualizado em : 16/08/2006 

Observacao: 
A 	presente 	certidao e 	lavrada para o exercicio das 
atividades tecnicas constantes do objetivo social, restritas 
as atribuicoes do (s) profissional (is) aqui anotados (s), 
EXCLUSIVAMENTE NAS AREAS DA GEOLOGIA, ENGENHARIA ELETRICA, EN-
GENHARIA CIVIL E ENGENHARIA MECANICA*00~~~bicf~~001~01( 

-e 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D 

e 

Continuacao da certidao 45841/07 Folha: 2 

tacao de servicos e a execucao de engenharia eletrica compreen-
dendo a geracao, tranomissao, distribuicao e utilizacao de ener-
gia eletrica, dos equipamentos, materiais e maquinas eletricas, 
sistemas de medicao e controle eletricos, construcao e montagem 
de instalacao que utilizam energia eletrica, usinas, estacoes, 
linhas de transmissoes e redes de distribuicao, bem como o comer-
cio de materiais relativos a esse ramo de atividade;VII)a elabo-
racao de projetos, a execucao e a operacao de gasodutos e oleodu-
tos;VIII)a execucao de servicos de prospeccao de jazidas,perfura-
cao, completacao e producao de pocos de petroleo, tanto em terra 
como na plataforma continental;IX)a prestacao de servicos de ana-
lises, levantamentos e pesquisas relacionadas com a eRploracao de 
petroleo e outros hidrocarbonetos;X) a compra e a venda dos equi-
pamentos e acessorios necessarios a execucao dos servicos de pros 
peccao e perfuracao de petroleo e outros hidrocarbonetos;XI)o es-
tudo, elaboracao de projetos,consultoria,direcao,fisCalizacao,ad-
ministracao,execucao,montagem e instalacoes na arca de telecomuni 
cacoes;XII)a elaboracao de projetos,construcao,adminístracao,fis-
calizacao, execucao, montagem e instalacao, para redes 
telefonicas e de telecomunicacoes; XIII) a coMercializacao 
zacao de terminais telefonicos e correlatos,bem comO o comercio 
de materiais relativos a area de telecomunicacoes e telefonia; 
XIV)a importacao e exportacao de equipamentos, pecas e 
acessorios relacionados com os objetos acima descritos; 
XV)a realizacao de pesquisas e desenvolvimentos de tecnologia 
correlata as arem de atuacao da sociedade:e XVI) a•prestacao de 
servicos complementares, auxiliares e correlatos as atividades 
acima descritas; XVII) participacao em outras sociedades como so- 
cia ou acionistas. -. 	 - 

RESPONSAVEIS TECNICOS 

Nome: SALIM TAUFIC SCHAHIN 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de 
dezembro de 1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 060018500 
Carteira(s):018500/D 	expedida r CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnic 29/04/1966 

Nome: MILTON TAUFIC SCHAHIN 
Titulo(s) e atribuicoes 

Conferido porWÇH 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

Continuacao da certidao 45841/07 Folha: 3 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 28, exceto alínea "g" e do artigo 29, exceto alineas 
"a","b"e "d", do Decreto Federal 23569. de 11 de dezembro de 1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600227297 
Carteira(s):022729/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 12/08/1974 

Nome: MONICA PERES MENEZES 
Titulo(s) e atribuicoes : 

GEOLOGA 
do artigo 06, da Lei 4076, de 23 de Junho de 1962. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601354665 
Carteira(s):135466/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 14/05/1986 

Nome: NILTON VIEIRA DE CAMARGO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO DE OPERACAO MODALIDADE MECANICA 
do artigo 22, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, 
circunscritas ao ambito da respectiva modalidade. 
Numero de registro no CREA-SP: 0500240330 
Carteira(s):024033/D 	expedida por CREA-RJ 

visada sob n. 165243 	no REA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 13/02/1998 

Nome: MARIO ROBERTO VASSALLO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO INDUSTRIAL-MODALIDADE ELETRICA-OPCAO PRODUCAO 
do artigo 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600680810 
Carteira(s):068081/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 10/09/2002 

Nome: RAMON NICOLAS OLMOS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, 	29 de Junho de 1973, do 
CONFEA.  
Numero de registro no CREA-SP: 060093.2789 

\\ 
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Conferido por:\\--9W1--' 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
da alinea "b" do artigo 28 e dos artigos 32 e 33, do Decreto Federal 
23569, de 11 de dezembro de 1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0400031 O 
Carteira(s):003116/D 	expedid r CREA-MG 

visada sob n. 0 718 	no REA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica. 13/06/2006 

\ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D 

Continuacao da certidao 45841/07 Folha: 4 

Carteira(s):093278/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 25/09/2002 

Nome: SERGIO BASSI 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, exceto Aeroportos, da Resolucao 218, de 29 de junho de 
1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600969361 
Carteira(s):096936/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 20/04/2004 

Nome: DIOGO ROCHA DE JESUS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO MECANICO 
do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5062343579 
Carteira(s):1841237D 	expedida por CREA-RJ 

visada sob n. 5062343579 no REA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 18/05/2006 

Nome: FRANCISCO CARLOS BARRETO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601391482 
Carteira(s):139148/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 31/05/2006 

Nome: PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA 
Titulo(s) e atribuicoes : 
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Conferido por: Sao Paulo, 22 de agosto de 2007. 

Noemi@ Aper ida da Silva 
Agente Administrativo 1 

Seccional Oeste - Reg. 2788 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D 

Continuacao da certidao 45841/07 Folha: 5 

Nome: RONALDO DE PAULO TONINI 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601687472 
Carteira(s):168747/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 31/08/2006 

Nome: ANTONIO ARMANDO ALVES FERREIRA FILHO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de Junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0200130007 
Carteira(s):013000/D 	expedida por CREA-PE/FN 

visada sob n. 191214 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 26/04/2007 
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EIBANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662232-2 

Recibo do Sacado 

 

SACKW: SCHAHIN ENGENHARIA S/A 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

CREASP:0000132018 
Centro de Resultado: 412501702 

SiAti 	de -$0.1Vito 7  
203-ANUID:PJ'.'EXERC.:2007 	 1.498,46 
617-CERT. P. JUR. 	 46,00 
TOTAL 	 1,542,46 

- Depósitos ou transferáncias entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemasi  
- A quitação do título ocorrerá soqente após a Informação do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor cont SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIO. PARIA LIMA,1059 L 	INHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11)3095-6513 

Autenticação Mecânica 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.036/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600185002 

Nome: 	SALIM TAUFIC SCHAHIN 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 018500/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho. nos termos da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessad 	se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo 	e ia -i 'de 2007. 

g:. 

á0 
rninistraflvo A 4 	ePtro - CREA-SP 
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Autenticação Mecânica 

d7Q/ 

140 

Recibo do Sacado e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencio/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662240-3 

SACAQQ: SALM TAUFIC SCHAHIN 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/3007 

ktitlidadeetTaxas de Serviço 
iol-ANIL)ID.P.F.EXERC.:2007 
616-CERT. P. FIS. 
TOTAL  

CREASP:0600185002 
Centro de Resultado: 412501702 

20,00 
46,00 
66,00 

- Depósitos ou transferéncjas entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do título °cornará somente após a informação do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. FARIA LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.037/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600227297 

Nome: 	MILTON TAUFIC SCHAHIN 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	022729/D 

• 
CERTIFICO que o orofissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei. que o inteçressado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 





CDBAR 	122006047MIMMI226,0p603012359 

Autenticação Mecanica 
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e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662248-9 

SACADO: MILTON TAUFIC SCHAHIN 
Data de-Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

Recibo do Sacado 

 

CREASP:0600227297 
Centro de Resultado: 412501702 

likpüldà-det Oxa:P de Serviço  180,00 
M U 1-ANID.P.F.EXERC.:2007  46,00 
816-CERT. P. FIS. 
TOTAL 	

226,00 

- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. FARIA LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 



• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOM 

• 
CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.038/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601354665 

Nome: 	MONICA PERES MENEZES 

Titulo(s): 
GEOLOGA 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 
	

: 135466/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei. que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 
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e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARO. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencie/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662257-8 

Recibo do Sacado 

 

SACADO: MONICA PERES MENEZES 	 CREASP:0601354665 
Centro de Resultado: 412501702 

     

     

knui ales/Taxas de Serviço 

   

   

101-ANUID.P.F.EXERC.:2007 
816-CERT. P. FIS. 
TOTAL 

180,00 
46,00 

22600 

 

- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. FARIA LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 

Data da,Ernissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONO 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.040/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de reaistro no CREA-SP: 0500240330 

Nome: 	NILTON VIEIRA DE CAMARGO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO DE OPERACAO MODALIDADE MECANICA 
********************************************************************** 

Carteira reaistrada no CREA-RO 	: 024033/D 

CERTIFICO oue o profissional acima mencionado se encontra reaistrado 

neste Conselho. nos termos da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966. 

conforme os dados acima. CERTIFICO. ainda, face ao estabelecido no artiao 

68 da referida Lei. que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao 	 de 2007. 



I 	11 



2232612200604914MUM1226,008603012365 

Autenticaçâo Mecânica 
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BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencia/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662262-4 

Recibo do Sacado 

 

 

SACADO: NILTON VIEIRA DE CAMARGO 	 CREASP:0500240330 
Data de.Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	, Centro de Resultado: 412501702 

knuidedesrràxas de Serviço 
101-ANUID.P.F.EXERC.:2007 
616-CERT. P. FIS. 
TOTAL 

  

  

  

180,00 
46,00 

228,00 

- Depósitos ou transferéncies entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do titulo ocorrerá somente após a Informação do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. FARIA LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 





neste Conselho. nos termos da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966. 

conforme os dados acima. CERTIFICO. ainda, face ao estabelecido no artiao 

68 da referida Lei. OU 	nteressado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo. 
02 o,  

.A 
17G 

amo 	âo 
mlnistrativol-3804 
Centro - CREA-SP 

de 2007. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONO 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.043/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600680810 

Nome: 	MARIO ROBERTO VASSALLO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO INDUSTRIAL-MODALIDADE ELETRICA-OPCAO PRODUCAO 
********************************************************************** 

Carteira reoistrada no CREA-SP 	: 068081/D 

CERTIFICO aue o profissional acima mencionado se encontra reaistrado 

• 



, 

• 

, 



-4- St$180,008603012369 

Autenticação Mecánica 

c"< -4'et 

S) , Ce.' 
C 
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e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencia/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662271-3 

SACADO: MARIO ROBERTO VASSALLO 
Data díEmissão:28/12/2008 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

Recibo do Sacado 

CREASP:0600680810 
Centro de Resultado: 412501702 

Si kri‘fidedene exas de Serviço  
101-ANUID.P.F.EXERC.:2007 	 180,00 
TOTAL 	 180,00 

- Depósitos ou transferáncias entre contas náo serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do titulo ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. FARIA LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11)3095-6513 



, 

• 

• 



68 da referida Lei. que o .nteressado nao se encontra em debito com o 
,p/;„ 

G 44, 
'4P/ 

de 2007. 

ão 
e Adrhini 	ivo 3804 

ionM Centro - C REA-S P 

CREA -SP. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONO 

 

• 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.046/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600932789 

Nome: RAMON NICOLAS OLMOS 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 093278/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos t mos da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acim 	CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 



• 



4DBAR022326122006051~$11$1226,0PR603012372 

Autenticação Mectinica 

_ 
'"9"srl  
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BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENM ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencia/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662290-X 

Recibo do Sacado 

 

SACADO: RAMON N1COLAS OLMOS 	 CREASP:0600932789 
Data de,Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501702 

kratidãdlorfãxas de Serviço 
101-ANUID.P.F.EXERC.:2007 
616-CERT. P. FIS. 
TOTAL 

  

  

  

180,00 
46,00 

226,00 

 

- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do titulo ocorrerá somente após a Informação do crádito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. FARIA LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11)3095-6513 



• 



neste Conselho., nos te m.s da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966, 

CERTIFICO que o orofissional acima mencionado se encontra registrado 

conforme os dados acima. 	ERTIFICO..ainda. face ao estabelecido no artigo 
i), 

68 da referidei: que o x teressado nao se encontra em debito com o 

de 2007. 

o 
te Administrat o1-3804 
Tonal Centro - CREA-SP 

SERVIÇO PÚBLICO FED:ERAL , 
, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONO 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.048/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 • 	Numero de registro no CREA-SP: 0600969361 

Nome: 	SERGIO BASSI 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 096936/D 



• 



2MMUU226,00R6p3,312.47  JÁ-7'1A, 
°‘ 	5"<2;r  

°4,,C. 
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EJBANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencia/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662287-X 

Recibo do Sacado 

 

SACADO: SERGIO BASSI 	 CREASP:0600969361 
Data derErnissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501702 

     

 

keilMieálYãxas de Serviço 
101-ANUID.P.F.EXERC.:2007 
816-CER.T. P. FIS. 
TOTAL 

   

• 

   

   

180,00 
46,00 

226,00.  

- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do título ocorrerá somente após a infonnaçáo do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 

AAB. BRIG. F RI LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11)3095-6513 

Autenticaçâo Mecânica 



, 

• 



CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos te os da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei!" que • 'nteressado nao se encontra em debito com o 

CREA -SP. 

lo. 02 de janeiro de 2007. 

111 	Ao 
te Admidis 	vo 

dona! Centro - C R Se 

153 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON 

 

 

  

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.050/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5062343579 

Nome: 	DIOGO ROCHA DE JESUS 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO NECANICO 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-RJ 	: 184123/D 

• 

• 



• 

• 



MMIM/226 0011603012380 

Autenticaçao Mecánica 
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EBANCO DO BRASIL 
CREASP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Nernero 49220662305-1 

Recibo do Sacado 

 

SACADO: DIOGO ROCHA DE JESUS 	 CREASP:5062343579 
Data degmissâo:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

	
Centro de Resultado: 412501702 

:MOS' exas de Serviço 
101-ANUID.P.F.EXERC.:2007 
616-CERT. P. FIS. 
TOTAL 

180;00 
46,00 

22600 

- Depósitos ou transferánclas entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do título rrerá somente após e Informação do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, or contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. FARIA LIM 059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 

(5.) 



• 



68 da referida Legue o int ressado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

de 2007. Sao PauloJ 

3 
mos 

te Administrat 1-3804 
dona, Centro - CR EA-SP 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.052/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601391482 

Nome: 	FRANCISCO CARLOS BARRETO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 139148/D 

CERTIFICO que o rofissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos t rm 	da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966. 

conforme os dados acima. C RTIFICO. ainda., face ao estabelecido no artigo 



• 



tAinülideOgraxaã de Serviço 
101-ANUID.P.F.EXERC.:2007 
616-CERT. P. FIS. 
TOTAL 

- Depósitos ou transferéncias ntre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do titulo ocorrerá 	ente após a informação do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor conta r SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. FARIA LIMA,1059 LOJ 1NHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 

	'.1•7,-,°<9..g, 
.5Ze- 42 o  

r 	x.m> 
•Qe,eo 

A 	7- rn....se non; 	  
é 

1M226100R603012384 

180,00 
46,00 

226,00 

Autenticação Mecânica 
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BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662317-5 

Recibo do Sacado 

 

SACADO: FRANCISCO CARLOS BARRETO 	 CREASP:0601391482 
Data de'Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501702 



• 

• 

c,k4A7--# 

• (C.P.DASTR 



Sao Paulo. 	G; de 2007. 

arrias 

te Adminí:stra ai-3804 

cr.lona$ Centro -- 
P 5.A-SP 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONO 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.055/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0400031160 

Nome: PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-MG : 003116/D 

 

CERTIFICO que o D ofissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termo da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os diàdffl,acima. C RTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da ref -i.4que  o in eressado nao se encontra em debito com o 
./ 

CREA-S. 

<%0, 
<9,,p<s 

N0,5;7'994,"%. 



. 

• 

, 



• Á" ' 

Recibo do Sacado e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencia/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662316-7 
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SACADO: PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA 
Data de,Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

CREASP:0400031160 
Centro de Resultado: 412501702 

exas de Serviço 
1i31-ANUID.P.P.EXERC.:2007 
616-CERT. P. FIS. 
TOTAL 

20,00 
46,00 
66;00 

- Depósitos o 	sferáncias entre contas não sargo reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação o lo ocorrerá somente apôs a informação do crédito bancário. 
- Em caso de dó • a, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. F RIA MA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11)3095-6513 

• 
UMM66102603012W 



h 

• 

• 



SERVIÇO PÚBLICO .FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. ARQUITETURA E AGRONOMI 

neste Conselho,<,ribs term 	da Lei nr. 5.194. de 24 de dezembro de 1966. 
,16V 

I 

SID

CERTIFICO que o • ofissional acima mencionado se encontra registrado 

0.› 
CREAtSP>N 

o,N  

ge5-'4 
NN,  

Saci Paulo. 	de 2007. 

RTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

interessado nao se encontra em debito com o 
-- 

conforme 

68 dar1nef 

a o ão 
te AdminIstrat vo 1-3804 

dona) Centro - CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 11.057/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601687472 

Nome: 
	

RONALDO DE PAULO TONINI 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
*********************************************** ********************** 

Carteira registrada no CREA-SP 
	

: 168747/D 



". , , 



e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencia/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662323-X 

Recibo do Sacado 

SACADO: RONALDO DE PAULO TONIN1 
Data deEmiss6o:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

CREASP:0601687472 
Centro de Resultado: 412501702 

,#),cas de '$erviço 
101-ANUID.P:F.EXERC.:2007 180,00 
616-CERT. P. FIS. 46,00 
TOTAL 226,00 

- Depósitos ou 
- A quitação do 
- Em caso de d 
AB. BRIG.,,FAR 

Õ )  

c••,&,)'<•• 

defendas entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
o ocorrerá somente apôs a informação do crédito bancário. 
, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 

A,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 

6,02603012400 

• 

160 

Autenticaçâo Mecânica 



• 

• 



161 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 43.905/2007 

Data de validade da. eertidao: 31/19/9007 

NI.miero de realetro no CREA-SP: 0200130007 

Nome: ANTONIO ARMANDO ALVES FERREIRA FILHO 

e 1 Titulo(): 
ENGENHEIRO CIVIL 
***********-,i,<*******Mr****,-*..*****,:***1;***-,0,•:4::*.-.0y***wo,-*****Az,l,-*********,  

Carteira registrada no CREA-PE/FN: 013000/D 

CERTIF1 
	

que o profissional acima mencionado Be encontra registrado 

• 

neste Conserio, nos termos da Lei nr, .'3,1.f?4, de 24 de ,....!ezembro de 1966, 

conforme os dados cima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da refereI, ae o ínteressado na' se encontra em debito com o 

CREA-SP 	
"çv oxs.  

;", • 
• a 

4`. 
47,8,-:4°) 
- 

• , 	á. 
0°0,9. 4 • r 

% 'Qsoo 
• • 	- 	70 

jo0 	't ,„sto 

Agente A;42111.,):•.,-t, A.1,,,r;11-Reg.58 3 
Seccionul 01.-_ST E 

ulc,, 08 de 	maio 	de 2007. 



* 

CADASTRO' 

R71 



31/242a. - BANCO DO BRASIL - 13:40:51 
)120270-652  

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 

CLIENTE: A.ARMANDO A.F.FILHO 
AGENCIA: 1189-4 	CONTA: 	60.777-0 

BANCO DO BRASIL 

201.949195000425033620007282416423462000.0020000 

2 
	DOCUMENTO 
	

13.101 
NOSSO NUMERO 
	

49195024250 • 
CONVENIO 
	

00004919 
CONS REG ENGENHAHIA AROUITETUR 
AGENCIA/COO âNTE 

--DATA DE V IME 'O 
DATA DO PAGAMENT9 

E-- VALOR DO DOCUMENTO 
CONTO/ABATIMENTO 

VALOR GADO ' 

NR. UTENTICACA05 	C.00A.9EC.290.511.AB5 
• 

:VA:74(0'1'Pb 
C  

")2p,  

3336/00070824 
02/04/2007 
31/01/2007 

200,00 -1 
20.00 
180.00 

tiO.e.ptgoo.)¡?.0- 

tat 

162 
Cobrança Integrada SB 

• 

113,~01-1013RASIL 
Cedente 

g CREA—SP CONSELHO REGIONAL ENG. AR E 
(- 	sconto abatimento 	• Outras ectup 

da documento 

';+•:.: 	27/12/2006 

Wome do e 
á ANTONIO ARMANDO ALVES FERREIRA FILHO 

' Endereço 
1 AV PROFA . DEA EHRHARDT CARVALHO 81 

Munlciplo 
CAMPINAS 

Instrupdes de responeabilldade do cedente 

	

ANUIDADE 2007 	Conforme vencimento abaixo: 
PGTO ate 31/01/2007 = R$ 180,00 
PGTO ate 28/02/2007 = R$ 190,00 
PGTO ate 31/03/2007 . R$ 200,00 
PGTO ate 31/01/2007 = R$ 67,00 PARCELA 1/3 

	

P 	ate 28/02/2007 = R$ 100,00 PARCELA 1/2 
BANCO — SR. A I X • 	NAO 

NAS ÂGENCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A. 

Data do documento 
0200130007 

Gaiteira 	g  Moeda 
16-035 	R$ 

'd 	 cd..,i  Tipo doc. q  Aceite .,., D a procee. ,?:: 
g RC 	N j. 02/01/2.007 
o Quantidade 
g 	

I  a ValOr 

CASA 7 

Noas° numero 

• 49.195.004.250-0 
g AOncle/C6digo Cedente 

3336-7 / 	70.824-0 

o DP 	o CEP 
g SP 	13094-764 



1 

• 



• 

4#44 ff#1 
Schahin 

• 

Á CONSTRAN 
CONSORCIO SCHAHIN-CONSTRAN 

Constre n Wk • Oo,hstruOes e Gpinért 

 

 

163 

CONSTRAN 

J 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D 

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

Certidao NR.: 44573/07 	Valida ate: 31/12/2007 	Processo: F-1404/57 

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica abaixo citada se encontra registrada 
neste Conselho, para atividades tecnicas limitadas a competencia legal de 
seus responsaveis tecnicos, nos termos da Lei n. 5194, de 24 de dezembro 
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referi-
da Lei, que a pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis tecni-
cos nao se encontram em debito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que esta 
certidao nao concede a empresa-o direito de executar quaisquer servicos 
tecnicos sem a participacao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis 
tecnicos abaixo citados e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer 
modificacao nos dados cadastrais nela contidos, apos a data da expedicao. 

Razao social: CONSTRAN S/A-CONSTRUCOES E COMERCIO 
C.G.C.: 061.156.568/0001-90 

Endereco: 	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 	1830 
TORRE II - 4 AND 	ITAIM BIBI 
04543 - 900 - SA0 PAULO 
	- SP 

Registro no CREA-SP: 0068303 

Data do registro: 15/04/1958 

Capital social: R$ **********610.000.000,00 Reais 
Atualizado em : 04/05/2006 

Observacao: 
Sem restricoes. 

OBJETIVO SOCIAL: a) A execucao, no Brasil ou Exterior, 
publicas ou particulares, administracao, supervisa°, 
projetos, planejamento, consultoria, servicos tecnicos 
tes nos diversos setores da Engenharia Civil tais como: nresidenciais, comerciais, industriais, conjuntos res 
urbanizacao de favelas, terraplanagem, drenagem, pav 
obras complementares de sistemas viarios, urb 
construcao de estradas de rodagem compreendendo 

Conferido por: 

"111P\ 	jk3  xx\,_  

de obras 
estudos, 
pertinen-
edificios 
qnciais, 
td• o, e 

.B; 





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

165 

Continuacao da certidao 44573/07 Folha: 2 

administracao, tanto por conta propria, como terceiros permissio - 
narios, assim como, participando de privatizacoes em geral e em 
todas suas modalidades tecnicas e economicas permitidas em lei; 
ferrovias; metrovias e aeroportos, incluindo terminais, estacoes, 
patios, edificacoes de apoio e sistemas de sinalizacao e controle 
operacionias; obras de arte em geral, pontes e viadutos; tuneis; 
poios petroquimicos e refinarias; usinas siderurgicas, hidrele - 
tricas, termoeletricas, nucleares e barragens; construcao, am-
pliacao ou recuperacao de obras portuarias e vias navegaveis 
apoio portuario e marítimo inclusive obras de protecao e 	tipo 
"off -shore", obras de drenagem, desassoreamento inclusive servi 
cos subaquaticos, para manutencao, retificacao e canalizacao de 
rios e canais, captacao, tratamento, reservacao e distribuicao de 
agua; interceptacao, conducao e tratamento de esgotos sanitarios 
e industriais; oleodutos, gasodutos e demais dutos especiais, ma - 
ritimos ou terrestres; b) implantacao de sistemas de telecomunica 
coes e telefonia; linhas de transmissao de energia e subestacoes; 
c) montagem de equipamentos, estruturas e sistemas eletromecani 
cos de controle de operacao; d) prestacao de servicos relativos a 
todos os setores de limpeza publica que abrangem execucao e expio 
racao de todas as suas variacoes, incluindo coleta, 	varricao, 
transbordo e destinacao final dos residuos Balidos, domiciliares, 
industriais e hospitalares, tanto em aterro sanitarios, incinera-
dores ou usinas de compostagem, ou outro qualquer sistema que vi 
se equacionar o problema de lixo, incluindo-se qualquer outro ser 
vico que possa ser caracterizado como limpeza ou que sejam consi 
derados similares, podendo operar e administrar qualquer das moda 
lidades existente ou que venham ser implantadas sendo sob o regi 
me de contratacao ou de privatizacao de tais servicos ou obras,re 
mocao, transporte e beneficiamento de lixo; e) exploracao de jazi 
das no territorio nacional, de acordo com as disposicoes do codi - 
go de mineracao e respectivo regulamento; f) prestacao de servi 
cos de transportes rodoviarios e ferroviarios por conta propria 
ou de terceiros; g) prestacao de servicos de transportes hidrovia 
rios vinculados a execucao de obras publicas ou particulares; h ) 
exploracao de servicos publicos relacionados com os itens anterio 
res, ainda que desvinculados de sua contratacao, mediante regime 
de concessao, permissao ou outro qualquer, i) elaboracao de proje 
tos de engenharia civil, mineracao e de arquitetura; j) constru 
cao, reparos, manutencao e operacao de equipamento navais; k ) 
usinagem de concreto asfaltico, fabricacao de ar 	s de concre 
to e produtos afins, para consumo proprio e v 	ceiros ; 
1) exploracao de pedreiras, britagem, rebrit 	amento 

/ o 
Conferido por: 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

Continuacao da certidao 44573/07 Folha: 3 

para consumo proprio e venda a terceiros; m) compra e venda de ma 
teriais de construcao em geral; n) importacao e exportacao de ma 
teriais, maquinas e equipamentos para uso proprio, 	pertinentes 
aos servicos que vier a executar e a mineracao em geral, o) loca 
cao de equipamentos e veiculos, e p) incorporacao, comercializa 
cao e administracao de imoveis proprios. 	. . . . . 
• . • • 	. • 	• . • • . • . . • . 	. • 	• 	. 	. 

RESPONSAVEIS TECNICOS 

Nome: JORGE ALBERTO AUN 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 28, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600316050 
Carteira(s):031605/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 02/10/1991 

Nome: FRANCISCO LOURENCO RAPUANO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 
1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600481636 
Carteira(s):048163/D 	expedida por CREA -SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 02/10/1991 

Nome: MARCOS DE VALENTE NICOLETTI 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO DE CONSTRUCAO NAVAL 
da Resolucao 49, de 25 de julho de 1946, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA -SP: 5060001683 
Carteira(s):013218/D 	expedida por CREA -RJ 

visada sob n. 5060001683 no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 13/06/1995 

Nome: CARLOS EDUARDO PATTI CLEAVER 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

1(9  

Conferido por: 
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dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, 
CONFEA. 
Numero de registro no CREA -SP: 0601034136 
Carteira(s):103413/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 11/11/1996 

Nome: LAERCIO CESAR PESTANA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218; de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601051283 
Carteira(s):105128/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 09/01/1997 

Nome: JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de 
dezembro de 1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600254677 
Carteira(s):025467/D 	expedida por CREA -SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 06/11/1997 

Nome: FABIO PIRES LEAL 
Titulo(s) e atribuicoes : 

do 

ENGENHEIRO DE MINAS 
do artigo 34, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600289758 
Carteira(s):028975/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 19/12/2002 

Nome: EMIR NAPOLEAO KABBACH 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 
1933. . °V 	Numero de registro no CREA -SP: 0600471042' 
Carteira(s):047104/D 	expedida por 	'çp 

Vek, 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 	'qNN,  1- 

(f 
Conferido por: 

o 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO 

Continuacao da certidao 44573/07 Folha: 5 

Nome: ANDRE TOLEDO DE CARVALHO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA -SP: 0600866707 
Carteira(s):086670/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 07/04/2003 

Nome: PAULO RUBENS FATTE FILHO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 

1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600551205 
Carteira(s):055120/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 08/03/2004 

Nome: MARIA CECILIA FAVA PESTANA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ARQUITETA 
do artigo 02, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601596075 
Carteira(s):159607/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 08/03/2004 

Nome: LUIS FERNANDO BISQUOLO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO MECANICO 
do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060217389 
Carteira(s):5060217389/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 08/03/2004 

Nome: LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN 
Titulo(s) e atribuicoes : .., 

ENGENHEIRO ÇIVIL 	 4i,-,.... ,,,,A 4N 
-4., 6, % 

doe artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 	de dtto 	e 

1933. 
umero de registro no CREA-SP: 0600605160 

Conferido por: 
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de 2007. 
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Conferido por: 

Continuacao da certidao 44573/07 Folha: 6 

Carteira(s):060516/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 09/01/2006 

Nome: DAVID DE JESUS SILVA 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

010 	

Numero de registro no CREA -SP: 5060151916 
Carteira(s):5060151916/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 14/06/2006 

Nome: LUIZ SERGIO NOGUEIRA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 28, exceto alinea "i" e do artigo 29, do Decreto Federal 
23569, de 11 de dezembro de 1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600605739 
Carteira(s):060573/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 30/08/2006 

Nome: ELISABETE COUCEIRO DE SOUSA 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRA CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de Junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no .REA-SP: 5060371836 
Carteira(s):5060371836/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 14/06/2007 



9 



tr,3391 102 273 271206C 	1.542,46R CB05 

Autenticação Mecânica 

BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220664700-7 

Recibo do Sacado 

SACADO: CONSTRAN S/A-CONSTRUCOES E COMERCIO 	 CREASP:0000068303 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501702 

Anuidades/Taxas de Serviço  
4203-ANUID.P.J.EXERC.:2007 	 1.496,46 

617-CERT. P. JUR. 	 46,00 

TOTAL 	 1.542,46 

- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do titulo ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
- Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
AB. BRIG. FARIA LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.682/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600316050 

Nome: JORGE ALBERTO AUN 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 031605/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que n interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



IP 

e 



knuidadegTexas de Serviço  
103-ANUID. ANTECIlf. PF:2007 	 180,00 

180,00 TOTAL 

c• 

„2. 

2 
-a 	-n 

d=" 	ED339i 102 277 271206C 20,00R CB05 

Autenticação Mecánica 

((gk,  

e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220661924-0 

Recibo do Sacado 

SACADO: JORGE ALBERTO AUN 	 CREASP:0600316050 
Data de Emissão:26/12/2006 	Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501402 

Boleto emitido via intemet 
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitaçãcdo título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 

	

rárE 	solde dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA CENTRO 

	

ARti 	TOR PESTANA,67 S/L CONSOLA ÇAO SÃO PAULO CEP:01303010 Fone: (11) 3095-6495 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE S 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.681/2006 

010 	
Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600481636 

Nome: FRANCISCO LOURENCO RAPUANO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 048163/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra .em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



• 

• 



         

         

         

         

E BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220661889-9 

  

Recibo do Sacado 

 

SACADO: FRANCISCO LOURENCO RAPUANO 
	

CREASP:0600481636 
Data de Emissão:26/12/2006 	Data de Vencimento: 31/01/2007 

	
Centro de Resultado: 412501702 

knuidadegraxas de Sprviço  
103-ANUID. ANTECiFf. PF:2007 	 180,00 

180,00,  

/ 	 Boleto emitido via intemet 
4, 	- copos/tos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 

quitação do titulo ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
so de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 

FARIA LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 

ç'ç-• 
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tp3351. 102 278 2712068 	180,00R CB05 

Autenticação Mecânica 

TOTAL 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃ 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.680/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060001683 

Nome: MARCOS DE VALENTE NICOLETTI 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO DE CONSTRUCAO NAVAL 
*****A4***************************************************************  

Carteira registrada no CREA-RJ : 013218/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito Com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



• 

• 



pqidadesTrexas 	de Serviço 
103-ANUID. ANTECIR. PF2007 

OTAL 
20,00 
20,00 

E BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220652006-0  

SACADO: MARCOS DE VALENTE NICOLETTI 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

Recibo do Sacado 

CREASP:5060001683 
Centro de Resultado: 412501402 

Boleto emitido via intemet 
s ou transfenIncias entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 

- A qIíodo titulo ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
- Em' ca 	úvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA CENTRO 
FKIA NEST ESTANA,87 S/L CONSOLA ÇAO SÃO PAULO CEP:01303010 Fone: (11) 3095-6495 

r .% 
2` s, 

o-4  
o  A.  
e 

E3391 102 279 271206C 	 20,00R CE05 

Autenticação Mecânica 
e• I 	  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao:• 37.707/2006 

411i 
	Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601034136 

Nome: CARLOS EDUARDO PATTI CLEAVER 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 103413/D 

CERTIFICO 'que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



• 



     

E BANCO DO BRASIL 

 

Recibo do Sacado 

 

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220661725-6 

 

-SACADO: CARLOS EDUARDO PATTI CLEAVER 	 CREASP:0601034136 
Data de Emissão:26/12/2006 	Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501702 

_  

lAnuidadestTexas çie Serviço  
ANTECIR. 4:2007 

TOYAL 

  

  

180,00 
180,00 

 

  

Boleto emitido via intemet ,94' J, 	 ft4 - Depósito 1&ransferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
,)1quitaçãb k; título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
- 	'de dWda, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 

RAR9A LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 

s4339J. i02 280 271.206C 	i80,00R CB05 

Autenticaçâo Mecânica 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE S 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.705/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601051283 

I 	Nome: 	LAERCIO CESAR PESTANA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 105128/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194 de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



e 
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F.D3391. i02 28i 271.206C 	1-80,00R C505 

Autenticação Mecânica 
- . 	------ . ------------------ 

e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220661963-1 

Recibo do Sacado 

SACADO: LAERCIO CESAR PESTANA 	 CREASP:0601051283 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501402 

knuidades/Taxas de Servi90  
103-ANUID. ANTECIP. PF:2007  

• 

	

	

4 	  
X 

	

coV 	 Boleto emitido via intemet 
--' 	D ejdO, 444 transferáncias entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. - . é 

- A Má •íl título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
"vida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA CENTRO 

srõR ESTANA,87 S/L CONSOLA ÇAO SÃO PAULO CEP:01303010 Fone: (11) 3095-6495 
o.,,,-;5.1 —,;• 
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180,00 
180,00,  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

• I 

Numero da certidao: 37.702/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600254677 

Nome: JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 

 

 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 025467/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



• 
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e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agêncm/Cbdigo do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número  4922066,1948-8  

Recibo do Sacado 

 

SACADO: JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI 	 CREASP:0600254677 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501402 

nuidadesfraxas 	de Serviço 
103-ANUID. ANTECIP:4PF:2007 
OTA  

11 1-14 
Boleto emitido via intemet 

s ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
o do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA CENTRO 
OR PESTANA,87 S/L CONSOLA ÇAO SÃO PAULO CEP:01303010 Fone: (11) 3095-6495 

OD3391 102 282 271206C 	 180,00R CB05 

180,00 
180,00 

Autenticação Mecânica 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.701/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600289758 

Nome: 	FABIO PIRES LEAL 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO DE MINAS 
*************************************************** ****************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 028975/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



1 

41 



SACADO: FABIO PIRES LEAL 
Data de Emissão:26/12/2006 Data de Vencimento: 31/01/2007 

CREASP:0600289758 
Centro de Resultado: 412501702 

lAnuis;lar4siTaxas de Serviço 
103-ANUID. ANTECIP. PP:2007 
TOT  

IS 	1:1 	 Boleto emitido via intemet 
--a 	cetil) ou transferéncias entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 

pufte o do titulo ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 

AB1AR!A LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 

- o , 
?: o 

rf, 

Bto3391, i02 283 27i206C 	 8ø'R CBC5 

Autenticação Mecânica 

180,00k 

e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220661868-6 

Recibo do Sacado 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE S 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certideo: 37.699/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600471042 

Nome: EMIR NAPOLEAO KABBACH 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 047104/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo • 

	

	
68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



• 

• 



e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220661837-6 

Recibo do Sacado 

SACADO: EMIR NAPOLEAO KABBACH 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

knuidedek4./Ta),(as de ServiRd 
;113_,Bt'ANWID - CIPAPF:M37 

niCTCFAL 

CREASP:0600471042 
Centro de Resultado: 412501402 

'I. 
G 

mr 	,a 	 Boleto emitido via intemet 
7,  - Dep 	s b transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 

3 a 	5,- A uitagP"66 título ocorrerá somente após .a informação do crédito bancário. 
- mcPaab dfaúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA CENTRO 

UAIXESTOMPESTANA,87 S.4_ CONSOLA ÇAO SÃO PAULO CEP:01303010 Fone: (11) 3095-6495 
: 	'- ''.\ 5 

E,3391 102 284 271206C 	180,00R CB05 

Autenticação Mecânica 
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Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

fr 

Numero da certidao: 37.696/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600866707 

Nome: ANDRE TOLEDO DE CARVALHO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 086670/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 





e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencia/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número  4940661680-2  

Recibo do Sacado 

CREASP:060086670 
Centro de Resultado: 41220100 

180,0 
180,0 

SACADO: ANDRE TOLEDO DE CARVALHO 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

NI 

,.s.'" • 
Boleto emitido via intemet 

- Depósito, k`au transferéncias entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
... 	,--.-..:. 	, 	, 	, - A guita çãrkrio título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 

—',- Em--Oasdade'çhivida, favor contatar SECCIONAL DE CAMPINAS 
— AV. M . KrÉESTEL0,368 JD. PROENÇA CAMPINAS CEP:13026241 Fone: (19) 3233-7544 Fax: (19) 32337544 
- 	'`‘. 	t5,..• 

k .  f 	t 
nuidades/Taxas de Serviço 

103-ANUID. ANTECIP. P :2007 
TOTAL 

BeD339i i02 295 271206r 	 20,00R CRO5 

Autenticaçâo Mecânica 



• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE S 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.694/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600551205 

Nome: PAULO RUBENS FATTE FILHO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 055120/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de aneiro de 2007. 



• 



e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencia/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número  49220662042-7  

Recibo do Sacado 

SACADO: PAULO RUBENS FATTE FILHO 	 CREASP:0600551205 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501402 

nuiclades/Taxas de Serviço  
103-ANUID. AN'TECIP. PF:2007 	 180,00 
TOTAL. 	 180,00 

Boleto emitido via intemet 
Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
401taçâo do titulo ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 

f- Eihtéso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA CENTRO 
(JA 	S TO R PES TA NA, 8 7 S/L CONSOLA ÇAO SÃO PAULO CEP:01303010 Fone: (11) 3095-6495 

D3391 102 286 271206C 	 180,008 CB05 

Autenticação Mecânica 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.692/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601596075 

Nome: MARIA CECILIA FAVA PESTANA 

Titulo(s): 
ARQUITETA 
**************************************************** m************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 159607/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra Rin debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



• 

_ 



, 

e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/000708244) 
Nosso Numero 49220662016-8 

Recibo do Sacado 

 

SACADO: MARIA CECILIA FAVA PESTANA 	 CREASP:0601596075 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501402 

lAnuidadesffaxas de Serviço  
103-ANUID. ANTECIP. PF:2.007 	 180,00 

180,00 

Boleto emitido via intemet 
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 

ção do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
E 	so de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA CENTRO 

AI1kSTOR PESTANA, 87 S/L CONSOLAÇAO SÃO PAULO CEP:01303010 Fone: (11) 3095-6495 

• 	.• 
-;":4 Ø• 
zS'Ãc2. 

TOTAL 

o 

B43391 102 287 271206C 	180,008 CDOS 

Autenticação Mecânica 



• 

• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.690/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060217389 

Nome: 	LUIS FERNANDO BISQUOLO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO MECANICO 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 5060217389/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



Ô 

e 



e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220661981-X 	 

SACADO: LUIS FERNANDO BISQUOLO 	 CREASP:5060217389 
Data de Emissão:26/12J2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501702 

knuidedes/Texas de Serviço 
103-ANUID. ANTECIP. PF:2007 	 18o,o0 
TOTAL . ... 	 180,00, 

Boleto emitido via intemet 
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- A quitação do fruto ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 

.....--Enr:purfoyi, vida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
ARIAtIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 

n'S 	§ 
s 	rj 

Recibo do Sacado 

— 
3395. ie2 268 27í2062 	180,006 CB05 

Autenticação Mecânica 
•.66. 	..1 	  





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D 
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pç 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da eertidao: 37.688/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600605160 

Nome: LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 060516/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 

Apar:,:c da da Silva 
-,WrtIcinis3trativot 
0,e~Reg.2738 



• 

e 



SACADO: LUIZ ROBERTO TEREM MENIN 
Data de Emissão:26/1212006 	Data de Vencimento: 31/01/2007 

CREASP:0600605160 
Centro de Resultado: 41250140 

nuidades/Taxas de Serviço  
03-ANUID. ANTECIP. PF:2007 
	

180,0 
TOTAL 
	

18O,0  

(2 

El BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662002-8  

Recibo do Sacado 

 

Boleto emitido via intemet 
- Depósitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 
- 	quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 

SÁ 	Em caso de dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA CENTRO 
6 	 UA NESTOR PESTANA,87 S/L CONSOLA ÇAO SÃO PAULO CEP:01303010 Fone: (11) 3095-6495 
o g 

BeD3391 102 289 271206C 	180,00R CB05 

Autenticação Mecânica 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.686/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no REA-SP: 5060151916 

Nome: 	DAVID DE JESUS SILVA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira .registrada no CREA-SP : 5060151916/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



• 

e 



Recibo do Sacado e BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agencia/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220661815-5 

Autenticaçâo Mecânica 

coD3391 102 29-0 271206C 	 180,00R CB05 

SACADO: DAVID DE JESUS SILVA 	 CREASP:5060151916 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 	Centro de Resultado: 412501702 

knuidadesrfaxas de Serviço  , 
103-ÁNUID./ANTECIP. i-f:2007 	 180,00 
iTOTAL 	 100,00 

Boleto emitido via intemet 
Oitos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 

açãp do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
case e dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 

s.. 	2. 
' RIGftARIA LJMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11)3095-6513 a 1.1 	 c e 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 37.684/2006 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600605739 

Nome: 	LUIZ SERGIO NOGUEIRA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 060573/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 02 de janeiro de 2007. 



• 

• 



 

al BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49220662173-3 \- 
SACADO: LUIZ SERGIO NOGUEIRA 
Data de Emissão:26/12/2006 	 Data de Vencimento: 31/01/2007 

Recibo do Sacado 

 

CREASP:0600605739 
Centro de Resultado: 412501702 

kpuiçiadçsfraxas de Serviço  
103-ANUiD; ANTECIP. PF:2007 	 180,00 

80,00, 

- . 	 Boleto emitido via intemet 
pósítos ou transferências entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas. 

A dite)ção do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancário. 
S'É h yea.),kvile dúvida, favor contatar SECCIONAL DA ZONA OESTE 
OláíRIG, FARIA LIMA,1059 LOJA PINHEIROS SÃO PAULO CEP:01452920 Fone: (11) 3095-6513 
z 	_ z „ o o 

à.. . 
3=-V,  
o' 

t3391 102 291 271206C 	120,00R CB05 

Autenticação Mecânica 

TOTAL_  



7 

O 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOM/V- 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 44.666/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060371836 

Nome: ELISABETE COUCEIRO DE SOUSA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRA CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP : 5060371836/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 19 de junho de 2007. 

Carlos Augusto 

Ame Ad 'ttistr vo 	S53 
IGOEF E 



• 

• 
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BANCO DO BRASIL 
k Cedente 

• CREA-SP CONSELHO REGIONAL ENG . , ARQ. E AGR .  
(-) desconto / abatimento 	(-) outras deduçoes 	 ••(+) mora / muda 

ft documento 	 Tipo doc. g, Aceite g Data priices. 	 Nosso numero 

5060371836 	I RC 	N 	02/01/2007 j 	 49.195.877.780-1  

Cadeira 	 g Moeda 	Quantidade 	 x Valor 	 Agencia/Código Cedente 

16-035 	E R$ 	 3336-7 / 	70.824-0 

, Nome do sacado 

iã ELISABETE COUCEIRO DE SOUSA 
::r• Endereço 

M AL R SUBTEN-AV. FRANCISCO HIERRO 168 P N MUNDO 
Município 

SAO PAULO 
Instruções de responsabilidade do cedente 

ANUIDADE 2007 	Conforme vencimento abaixo: 

BANCO 

e PGTO ate 31/01/2007 
PGTO ate 28/02/2007 
PGTO ate 31/03/2007 
PGTO ate 31/01/2007 
PGTO ate 28/02/2007 

- SR. CAIXA: NAO WERER.AROL,D.UNCIMENID—INCI.USIV. 
NAS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL S/A. 

= R$ 180,00 
= R$ 190,00 
= R$ 200,00 
= R$ 67,00 PARCELA 1/3 
= R$ 100,00 PARCELA 1/2 

ecibo do sacado 

0741.6035 

S I
M

-0
13

01
1
 -
 da

  

5: 

cIttit . 	an 

nellwen 
a00107 

""V>fteeiOdeN 
Sel. ANTONI 

ft, ,:fpnen Tavares, 95 
kUTENTI 

Autenticaçáo 
• 

17 AGO 
301 X3iX)1180,,013R38 
AUteetiO0 ti presente Cápia 
torce oc9Inti a Mo 

CO teloartie Teme 
1Xeria,Ae.'6omes de 

teeeteen - Valo! mt 

09 

‘L.3 

Cobrança Integrada BB 

ator cobrado ") 

k'a 

.4) outros empalme 

DMadodocumeMo 

27/12/2006 

.•• 

CEP 

• 02187-040 
UF 

SP  



Texto de responsabilidade do Cedente 

ANUIDADE - 2007 
Sr(a) Profissional, 
1. "Ano novo, novo Crea, Novo Confea. 

O Crea-SP recadastrara todos os profissionais registrados no Estado para 
a emissao da nova Carteira de Identidade Profissional. Aguarde sua 
convocacao. Fique atento aos prazos. A nova Carteira soara Nacional, com 
numero do RNP-Registro Nacional de Profissional, com elementos de seguranca 
para inibir sua falsificacao, e possibilitara que o profissional atue em 
todo o territorio nacional, eliminando a concessao de Vistos. 
Desejamos a todos os profissionais um excelente 2007." 
Eng. Jose Tadeu da Silva 
Presidente do Crea-SP 

2. A presente guia destina-se ao pagamento da Anuidade 2007 em Quota Unica. 
3. Optando por Parcelamento, as demais Parcelas serao enviadas posteriormente. 
4. MAIORES INFORMACOES: CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONICO das 8:30 as 17:00 hs 

Fones: 0800-171811 - (11) 3097-8766 - FAX: (11) 3095-6530 
site: www.creasp.org.br 	e-mail: atendimento@creasp.org.br  
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b)' Atestados de Capacidadel-écnica Profissional acompanhado do 
• vínculo empregatício dos Responsáveis' Técnicos 

( 	' 

WOO. 0A 
Schahin 	, 

CONSORCIO SCHAHIN-CONSTRAN 

6.1.4: HABILITAÇÃO TÉCNICA 
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SERVIO'PeiBLICO 'FEDERAL 
'oRMANDODA AERONÁUTICA 

DEff~i~dt.CONTROLE.DO  ESPAÇO AÉREO _ 
COMISSÃO PARA COORDENAÇA0 DO.  PROJETO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

i 0, representada pelo'Cornandb' dá AerOhátltica, através da COMISSÃO PARA „COORDENAÇÃO 
DO PROJETO DO SISTEMA DE-  VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA - CCSIVAM, atesta qiié a- SCHAHIN 
ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Vergueiro, 2.009, Vila Mariana, SãO Paulo ,S12, inscrita no 

,,I,/10F. :sob o .n.°  61 :22.890/0001-49 e Inscrição Estadual n.° 104.885.995.118, executou as obras 
etéaSÃo,Nojato..SiVAM; 'conforme Contrato CCSIVAM/SCHAHIN n.° 001/CCSIVAM/99, de acordo 
m as 	 édsticas',abaixo -discriminadas: , 

rei  
-co 

DOS C 
Tipo de contr 
Data delnicio 
Prazo de ex 

- 	Data deconcl 
Valpr dOcon 
'Data dá assi 
Condições rd, 
ÉUndaçãO G 
AditiVPS.cOn 
No. 	Esno 
01 kré 
.02 	Acréscimo de serviços:  
03 	Acréscimo de;serviços 
04 	Acréscimo de serviços 
05 	Desequilibrio,éconômico-financeiro 
06 	Desequilíbrio econômico-financeiro 
07 	• Acréscimo de serviço 

- 

.. 
reaj 	g 

.: ,..:.  e 
úljáVargas 
•tuais: 
•o 

MEAI 

o :Empijditad 
10/05/1 e Atest. d* 

eacli 'vos 
s o Scg-V 	460. 
tdi 	ase, deériibroi, 

:12 

.1 o • e 3 -J _i.3# 
" 	"í5,4.• eg 	..1 

Fls 

p dif2Ifiadi 

MEI 
g Z., 

Edificações - obras civis - p blicado pela - 

3E :•-121,',9 

i I 10/0,2 
10 DEZ 200? 

Este Documento e parte inZagrante 
da Certidão de Acervo faunioo 00 	expedida neata data. 

Data Base 
dez/1998 
dezn 

or R 
1 .49'1.982,67 
31.202.172,98 
7.577.446,13 

15.764.119,24 
31.548.329,90 
13.677.817,48 

5.491.132,8 Á:1 

Àkjg 

II- SERVIÇOS REALIZADOS: 
o Ç. 

«O- 

	

..,s1,..... 0.0 	.,,,5 
• 1 Sub-centro de vigilância Aérea ( ÇVA .), inclusive Linha(de)  ., 

substação 69/13 	Va; 	- ,8 KV, 5 M _  
, •  5,\ ) e, 	• CVA Manaus -AV. Túrismo, 6.909 - Manaus - AM  

. 	• 	3 Sub-céntros regionais de vigilância (CRV ) ' 	 %RO 
• CRV Belém -Entre as Av. Julio César.! Pedro Álvares Cabral, 

Belém - ÉA 
• CRV'Manaus :- AV. Turismo,.6.909 - Manaus - AM 

J 

.11.1- Relação de obrasIsítios do Prejeta.Sivam: 

o 
o o 

e 

t45) 5  
ROF.' •siP ,so-à 

O 	- 
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ATESfADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVANVSC HIN.-NdA001/CCSIVAW99 

, 

v "Poád veiho -  •Av. Jor.ge Teixeira, s/ n , esquina com AV. Lauro 
Sub-centro de Apoio Logístico ( CAL) 

CAL Manaus — AV. Turismo 6.909— Manaus - AM , 
:.1 'Depósito e Parque de Oficinas Técnicas ( DEPOT ) 

DEPOT Manaus — AV. Turismo, 6.909— Manaus - AM 
• 19 Unidades de vigilância ( UV) 

• UV Belém — Av. Pedro Álvares Cabral, s/ n°, prox. Av. Julio César — M 	galP iàã 

UV•Boa Vista — BR:174 -- Bairro Aeroporto ( dentro da Base Aérea Bo 
e)r. Unichimbo — BR.163, Km 798— Base Aérea Brig. Velosb —'Càôhimbo — Po3. ---- ,' 

uy_Cori3Oção do Araguaia —Aeroporto local, prox. ao  Pátio de Aeronaves, S/ n - nõtto — Conceição 
okagUaia — PA 	 • 	' 

Imperatriz —As margens do Rio Tocantins, Rodov. Belém-Brasilla BR.010 — Im 
V Jacareacanga — Travessa Amazonas, 49— Centro — Jacareacanga — PÁ 

152. 
UV IVIacapá — Rod. Duque de Caxias à 1.600 in da cabeceira do Aeroporto.— 	p.4.9pa—pNP 
UV Manaus Estrada do Frigornassa c/ Estrada do Paredão — Manaus — PA 	 á 
UV Manicoré — Estrada do Aeroporto, s/ n° - Bairro Mazzarelo — Manicoré — AM 
,uv, Porto Velho — Av. Jorge Teixeira, 6.320— Bairro Aeroporto— Porto Velho — 	% / 11V Rio Branco — BR.364 — Km 18— Novo Aeroporto — Rio Branco — AC 	 03..m:i.-2- 
UV Santarém —As margens do Rio Tapajós, prox. ao  Aeroporto local — Aeroporto — Sangrétm----13K' 
• UV SãO Félix do Araguaia — A margem do Rio Araguaia, leste do Estado, distante 800 km de Cuiabá — 
São Félix do Araguaia — MT 

• UV São Félix do Xingú •— Área do Aeroporto local, prox. ao  Pátio de Aeronaves s/ n° -"AeropOrto gk='' 
• Félix do Xingu — PA 

—Estrada do Aeroporto, s/ n° - Centro — São Gabriel da Cachoeira —AM • 
imo da B R.135, área interna do Ministério da Aeronáutica — Aeroporto:— São Luís — 

A 	 
Ecipt*teistfinder eshigtádizEtRadar, s/ n° - Tabatinga — AM 

°I.  í adeiro domes, s/ n°- Aeroporto — Vilhena — RO 	ea' effil° 	Ar'1:13 1k2.2C.  
i te 	 fiáV Bàose 	esligenao Tumucumaque s/ n° - Tidos — PA 	 CFZEA--Aikl  

" \eis ( 1.1VT ) 	 111( /02 

g 

` ExPe a do Aeroporto, s/ n° - Cruzeiro do Sul — AC. 	10 DEZ 2002 

• UV Vilhe 
; 

no 	 .•• 
• '3 9 

fikASSi0; 

PA 
O • UT Surucucu — Área Indígena Yanomani — Surucucu 

• 3 Sistemas de Pouso por Instrumentos ( ILS)
• 

 
• ILS Cuiabá — Av. Governador Ponce de krud 

 \-• 	„ 

tt,,,c\  • ILS Porto Velho --Av. Jorge Teixeira,‘32 
j • 	ILS Santarém — As margens do Rio Tapajtk 

• 8 Estações de Exploração de Comunicações/lonOsson 
• HF RX DF (Outeiro) —Av. Evandro Bona, s/ n°24. 

co-) 

do Palheta, s/ n° - Aeroporto — Comara — G 
aria Lebre, s/no  - Porto Esperidião — MT 

.237 — Jardim Botânico — Sino') — MT 
rto, s/ n° - Bairro Aeroporto — Tefé — AM 

6 Unidades de Telec 	 UT) 
UT Altamira — Pro o Aeroporto na cabeceira 25— Aeroporto — Altamira — PA 

• UT Barcelos — Av. Alexandre Ambrosio, s/ n° - Bairro São Francisco — Barcelos AM 
• UT Carauari — Rua Jacó, s/ n° - Carauari — AM 
• UT Marabá — Av. Transamazônica (BR.230) com Rua do Aeroporto — Marabá — PA 

UT Porto Trombetas — Área da Mineradora do Norte — Área Indunrial — OrixindREPA 

unica 

algrASikeitWpa.rte iritegrante 
da Certidáo de Acervo T.".cnico 
expedida neste data. 

AVERBAMOS 0 PRESENTE • 

	

ATESTADO ,COMO PARTE 	• 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

•Y3FIs, O 	A 5)7  

"icPlgratcre 
Agent-  

CREAMA 
Rpni 



Nor. 
Eng°. isfu Luc . no Sok da 	ceição 

Pre.sidente do. CREA - AP 

atestado de capacidade técnica inteAgraateti 

egsticitio de aclirvoWalco 
GESA/AP e Art. 19116 CAIU 



Este Dcnurnento e p 
WYátérfi expe• a nesta data. 

te.integrphie 
eHer1to. de•:,  

ATESTADO TÉCNICO-C TRATO CCSIVAIVISCH...),t1INA: 001/CCSIVAM/99 

.21f12131)); 
'Araguaia - MT 

• Vila Residencial de Sinop - Rua Inglaterra - Quadra 3 -Jardim Europa - Sinop - MT 
• Vila Residencial de Tefé - Estrada do Aeroporto, si n° - Bairro Aeroporto - Tefé - AM 

,Observação : .A UVT Eirunepé foi inic.iádaw, 	d •  e dos serviços preliminares e fornecidos alguns 
—equipamentos . Paralisada logo no seu 	 rmente canc 	 • , 

• 
AVERBAMOS O PRESENTE 	CERTIDAS 

.11.2.,Serviços execufados: 	 ATESTADO COMO PARTE 

• " Acesso aos sítios. 	 NIMPR3  Fls.  OL A WS( 	 10 DEZ ZOOZ 	I 
*arar° 9Plata de 

Limpeza, terraplenagem, drenagem, pavi 
ptõjetôsde detalhamento. . • 

TX lonossonda (Benevides) -Estrada Santa Emilia s/ n° - Ben ica - PA 
IF DF (Boa Vista) - BR.174 - Granja do Forte -- Bairro São Joaquim - Boa Vista 
HF lonossonda (Boa Vista) -. BR.174 - Granja do Forte - Bairro São Joaquim - Boa 
HF 'RX (Manais) - BR.174 .7. Ramal do Baiano -- Manaus - AM 
'HF TX (Manaus) - Av. Presidente Kennedy - Colônia Oliveira Machado - Boe, ére 

• • HF RX DF (Porto Velho) Fazenda Rio Candeias, s/ n°- Candeias d4mari 
• HÉ‘TX ionossoncla (Porto Velho) -. Estrada da Areia Branca, s/de._14)' ''O'Vélh"p""" 

• `.3 Estações Meteológicas de Superficie ( EMS ) 
• EMS Apui - Av. 13 de Novembro, s/n -3 Poderes- Apui - AM 

Humaitá - à rodovia BR 319- KM 9 - Humaitá - AM 
EMS laitt.113a -- Av. Abreu s/ n - Aeroporto -,Itaituba - PA; ' 

iláS',Residenciais 	, 	 . • 
Vila Residencial de Jacaeacanga - Travessa Amazonas, 49 

;,,Vila Residencial de Manicoré - Estrada do Aeroporto, s/ n°- Bal 
• Vila Residencial de São Félix do Araguaia - Rua Bocaiúva, s/ n 

INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

• 1 

5sra Roma 
' 	ização e i 

\ 	206 

Félix .do 

, Este ,' Atesta 

arytegrá,Nt6F°0.0ã9 
o \590_13 \ n,,,,,,,‘\ . 	,- , 	,.
xp  .

• 

,, 

tivo de instalação dos equipamentos, os equipamentos e materiais, seguro, 
nsporte, instai 	tegração, testes, garantia, sobressalentes, treinamento, operação assistida, 

• manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos até a sua entrega defiOva e documentação técnica 
- nos Sítios, para os Sistemas Eletrônicos Auxiliares.- 	-çí?--kioe,e,\\,. c.. - 00 

,00,,,c,  
' 	;!,:., Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamm ,  ' ,440me s e materiais, seguro, ,. 

,‘ transporte, instalação, integração, testes, garantia, ,sólopres 	, ,3t?ein 	operação assistida, ...... 
'.-•-';: manutenção corretiva e preventiva dos equipament,o.é al4 	clitrega 	 umentação técnic ' 
. ' nos Sítios, para os Sistema de Energia. 	Ai ,.,0 ,:o \ 	tc.';(‘' /11 

5305`.° 

eto 

de dutos elétricos e eletrônicos, da malha de terra , da passagem de cabos elétricos e ' 
icas entrp as edificações de cada Sítio, bem como das re, 	' 	elétrica e - _ a,InIspgo.entre Concessionana e subestaçao 

 
hiyarfr KF eP"  

0ÁI 

e 	L 
ãitèntagemkdas torres metálicas para os radares e seus r 

os diversos órgãos funcionais indicados em II 

ara Instalação dos Sistemas Autônomos de fomec 

.!:',-OctivosKoiptos executivos; 
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207. 
ATESTADO TÉCNICO-CONTRA O CCSIVAM/SCHAHII0o, 001/CCSIVAA"..,: 

mecimento do Projeto executivo de instalação dos equipamentos, parte dos equipamentos e materiais-,,..,; 
instalação dos equipamentos fornecidos pelo Cliente, seguro, transporte, instalação, integração, testes; 
garantia, sobressalentes, treinamento, operação assistida, manutenção corretiva e preventiva dos 

,-,eqUiparnentos até a sua entrega definitiva e documentação técnica nos Sítios, para o Sistema de 
Clirnatização. 

tividades de Projeto, Construção, Instalação/Montagem 

çki 

Expedida, em 
!. 

adora 69/13,8 Kv -5 MVa 
Este Atestá'd 	da -todos os sítios -26 MVa 

integrante da bep 
ot6n 

no 	41,1)/ol-i Cabos - 3.795 k 
2c1- 

Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em. 8 estados 'da Federação ( Acre; AmaPk , 
Maionas; Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima) , Uma área de apítxiMadamente 5,2 milhões 

. As edificações de todo o complexo totalizaram 96.302 m2  de' área construída, sendo 91.944,m2  em 
-'4Picf00, técnico-operacionais e 4.358 m2 em vilas resídenciais(185.579 m2 de acessos internos - rodoviários-  , 

pavimentados e 1.820.940 m2  urbanizados, Foram Conetrüldas 176 edificações, reformadas 5, executadas todas 
ae'redes de Utilidades, sistemas de energia e climatização e-sistemas eletrônicos complementares ( detecção e , 
,alarme de incêndio, sonorização, circuito fechado de televisão, controle de acesso e segurança patrimonial, 
relógios sincronizados, supervisão de ar condicionado, energia elétrica e supervisão e controle) 
Oe'„prójetos'eXeCIltiVOS foram fornecidos pelo SIVAM, veri i ados e compatibilizados pela SCHAHIN. Projetos de 
.detalharnento de estrutura metálica, esquadrias, estações d tratamento de água, sistemas de energia, sistemas: • 
eletrônicos, de climatização e ventilação foram desenvol 'dos pela SCHAHIN . Todos os projetos foram 
atualizados ao final das obras pela SCHAHIN, em função do " orno construido". ( " as built ) 
Outras características: 	 , 

• ' • Movimento de terra - 534253 m3 • Pavimentação em blocos articulados tipo,f)/aVfa 
Concreto estrutural - 55.393 m3 
Forma Para estruturas - 317.216 m2 1 
Aço para estruturas de concreto-
Estrutura metálica -3.581 t 
'Alvenaria -- 118.428 m2 
Cobertura -83.073 m2 
Pisos internos -148.143 m2 	`k 
Revestimento de paredes e tetos  
"Inátalações hidrossanitárias - tubulações - 77.1 " 
Instalações de combate a incêndio- tubulações -7.474 m 

, 	Clotoina3 elttrice3 - 

s e 
Fl 

ia instala4la Grupos geradores - todos os sítios - 22 MVa9larceroA(ata 
9 instala a-sistema ininterrupto energia - todos os sítios - 4 MVa 9" d  

R E A. 	ssão 69 Kv - 15 km e transm 
btàção rebai 

?)SU ervisionados/controlados .-15.876 pontosg, 
e alarme de incêndio - 4.294 pontõs:'s;;5',, 

• Sonorização - 999 pontos  
b 

• Telemática - 820 pontos 
• Sistema de circuito fechado de televisão - 333 pote 
• Sistema de Controle de acesso e segurança patrimoni 
• Relógios sincronizados - 186 pontos 

ade o 

s_a- 32 km 	 turia>, 
Rfri 	 • 	 /0,0 	#.„ 
subterrâneos -71 km _ 
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ATESTADO COMO PARTE 
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C R E.Akz-A 
CERTIOAC EiE ACERVO TEE'v:Cr,  

II) DEZ 2002 

Este Documento e parte integrante 
da Certidão de Acervo écnice 
expedicia nesta date 
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Atestado •de capacidade técnica integrantO 
da certidão de acdrvoaltécialeo N2.092/  
CalfaA/AP e Art. Ne 0'4 ti)  CAIA 

ataram! Teod 
CI 

. (Rabelo 
7 662 . 20 
- CIREA-Ar 

c, g' 
%011\.—u-te‘,Z0.,  
odes  3256-26' one 	me  o oh 

a 0 1̂:a  

DES 
RICARDO 	 ANI 

NDR 	
çk 1 

Ael e  `-zsasFmatvotio 

Eng°. Çii uciano Sole o da Conceição 
, Presidente do. CREA-AP 

• 



ATESTADO TÉCNlCO-CoNTRkTo CCSIVAtvVSCHAHIN No: 001/CCSIVANV99.,  

Sistema de supervisão de ar condicionado — 4.19 pontos 
• • 	Sistema de supervisão de energia elétrica —535 pontos 

• Sistema de supervisão e controle —708 pontos 
• Cabos — 299 km 

Climatização — 9.606 TR 
i;pgística de transporte 

• Terrestre — 39.448.850 t x km 
Fluvial.—• 	24.103.494 t x km 

• Aéreo - 	3.098.084 t x km 

CREEAAM  
CERTO)A0 DE ACERVO rÉr,N,co 

j(„110/02 
10 DEZ 20.02 

e.parte in áíínigt" da Cehidão 'Cie Acerva 
expedida nesta date. e -a 

1121.1— Projetos executivos: 
Análise de projeto de terceiros, fornecidos pelo Cliente: 
Após recebidos do Cliente todos projetos foram analisados, comentados e, todas as int erências 
ou anomalias, identificadas e informaas para revisão através de Relatóíio'Sdê Véri ação de:. 
Projeto Projeto ( VP ): 	. 

Docurnentos analisados — 11.790 form. A1 equiv. 
• Urbanização- 635 form. A1 equiv. 

Fundações e estruturas- 2.492 form. A1 equiv. 
Arquitetura —3.393 form. A1 equiv. 
Hidrosanitário — 630 form A1 equiv. 
Sistemas 

o Elétrica — 2.197 form A1 equiv. 
o Sistemas eletrônicos complementares — 1 
o Climatização — 681 form A1 equiv. 

Relaãrios de Verificação de projeto: 577 relatórios 

Projetos detalhados pela Schahin Engenharia Ltda ou por seus subcont 
Fundações e estruturas- 2.542 form. A1 equiv. 
Arquitetura —324 form. A1 equiv. 
Sistemas 

o Elétrica —7.720 form A1 equiv. 
o Sistemas eletrônicos complementares —460 form A1 equiv. 
o• Climatização — 945 form Al equiv. 

CREA- MA. 
AvERRAMOSO PRÇSENTE 
ArESTADO". COMO, ,'P.ARTE 
INTF.CRANTE CERTIDÃO AIL 

• A • 
tiveliu.ci(p.rna 

	Total de documentos gerados —11.991 form A1 equiv, 
A 	iriis .akiVa 

s 
A - A2611 eptcução da obras todos os projetos foram revisados, atualizando-os: 

1"u 	Urbalização- 635 form. A1 equiv. 
4. 2arFind•áçõ  -- ---------------- .287 form. A1 equiv. 	 /'<ro, 

Elétrico - 4.648 form A1 equiv 	-,-0:jxtPokàé,"Zt 
b 

k2,  • 

Este Atestado, e Arguitura — 3.618 form. A1 equiv. 5 " 
tntegrante, da Cedida) Hidro anitário — 790 form A1 equiv. — 	 15:0„ E A '5\ 

as 	 „ • , 

	

	, . 

Expedida, ern 	 Sistemas eletrônicos auxiliares -leig3,104:, 	°N3, 
exi,' 	 Climatização — 1.096 form A1 eclunis. ,,,,o •  

P1 • ss.: 	5\' 

mentos atualizados: 14.697 form A1 eqkii0" 



Atestado de capacidade técnica integrante 
da certidilo de acérvog,nico 1Ô032/ O 
CRICA/AP e Art. NO  io .1 6  CRIA 
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CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N "O -3/P,f  I s  Od Aj 

ra Roma 
Age 	e dm ir1trativo 

CREA-MA. 

farcero 2lata 

ATESTADO TÉCNICO- ONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAW99 e  

11.2.1.2. -Obras Civis 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

• Demolição 
• Cercas — 2.665,00 m 

• • 	Dispositivos de drenagem.- 1,76 m3 
• Meio-fio com sarjeta —35,20 m 
• Muro — 214 m 
• Piso de concreto, inclusive recompOsição — 508,75 
• Remoção de pavimento asfáltico -- 157,56 m2 

• . 	• 

• Terraplenaqem 

Limpeza e preparo da área 
ei 	Capina e roçado —2.781.482,33 m2 
• Destocamento de árvores —12.070 un 
• Remoção de camada vegetal - 562.329,53 m3 

Escavações 
4. 	Em material dela categoria - 419.147,00 m3 
• Em material de 2 categoria - 52.920,80 m3 
• Escavação em solo mole , brejoso ou encharcado— 22,374,20 m3 

ntegra n 

escavado (bota-fora), inclusive camada 

Ass.: 

o, Q 
sVAcessóri 

Cercas de segurança - 
• Cerca pátrimonial — 33.894,09 m 
• Portões externos (6,00 x 1,80 m) -56 un  
• Portões externos ( 3,00 x 1,80 m) — 101 un 	 ;,3.,:,55,. 
• Portões internos ( 1,00 x 1,80 m) - 2 uv, -,osev,Pe,„0,`.,, o .,,,,„1:-. • Muro divisório em alvenaria reboO.IArkr- , ft) ) 

Preparo do solo para plantio  * `& 
• Terra vegetal — 390.006,43  

Aterro 
• 
• 

Trans 
veget 

Equip 

, Pais ismo 

integrante da Certidão 	i offm lançamento e 	p lhamento de rpaterial 
I O'f r 	-,-----. .  

'51-i~i hiqa, a 6 Mil 	O 3/681d5iix .........._ 

ompactrion  
Manual1100149t13 	ft 
Mecan rretticisio, 	 ProctoritNormal — 250.437,81 m3 
ColchkikRar~di9,- :tú JOSt-jn3 

EA—A NI 
CERTIOÀ0 CE ACERO rÉPA"!;3 

'10
/( 110/0,Z 

:DEZ 200a 
Este DocuriientO e parte 
da Certidão de Acerv. 
expedida nesta 'da tá. 

Vegetação 
• Arbustos/ árvores — 87.825.un 
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210 
Revestimento vegetal - 

• Grama tipo esmeralda - 628.880,00 m2 
• Grama tipo batatais - 159.788,89 m2 
• Hidrosemeadura - 840.220 m2 

ATESTADO TÉCNICO-CONTl , TO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/09 

Diversos 
• Aterro experimental nas .dimensões 100 x 100 rn,J.  para acompanhamento' da evolução de ' 

recalque de aterro, monitorado, com os seguintes quantitativos: 
• Aterro compactado a.100% do PN - 28.400 m3 
• Confecção de piezômetros - 2 un 
• Confecção de bench-rnarck - 2 un 
• Placas de recalque -20 un 

CREA • Acompanhamento da evolução -6 meses. 	 - MA.  
• Pavimentação 

Serviços Preliminares 
• Preparo ou regularização do sub-leito -240813,35 
• Guias (meio-fio simples) - 13.900,00 m 

• escavação - 431,23 m3 
• forma - 9.383,61 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) -711,66 m3 

• Sarjetões (meio-fio conjugado com sarjeta, simples) - 25,500,00,m 
• escavação -2.574,92 m3 
• forma - 16.709,14 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) -3.769,05 m3 

• Sarjetões (meio-fio conjugado com sarjeta, duplo) - 1.500,00 m 
• escavação - 1.125,40 m3 
• forma - 1.908,16 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) -957,08 m3 

Tento de concreto - 7.900,00 m 
m3 r pt, pjk _RR. form - 3.861,67 m2 

- ‘.-= -....:-. .------9  lastro de concreto, fck = 10 Mpa -0,13 m3 

\\
Este  Atestado, e parto (fck > 15 MPa) -295,40 m3 

X, 	C 

reaterlo compactado- 191,28 m3 
integrante dar C§E,W4-2)  fundaçao•para apoio dos portões 

______t  

vss":  

Sffiarcelo 9tiata de 	a Roma 
'A 	. ietrati 

-G 
abana, 

9, , 	 "k• 

RE-- P̀  —--- .05  
'kV/ • pa. pi 4:çl;  

\*. 
• °O-N4 -.. 	• 	• 

• 

EA-AM 1 
CERTIÀ E ACERVO TECN-

1.•-• 

nr0/0.2 
EZ 2002 10 

Este Docurnen. e, pede In,  grante 
1 	. 	• 

da Certidão  d Acervo ecnic0 
expedida nests data. 

oivé~ 
\g. 50 A - 330,40 kg

cv 
Expedidas em 24 ol 	ção - 59,80 m3 

• 55,20 m2 

Ass.: y lastro e concreto, fck = 10 Mpa -1,32 m3 • 
to.(fck > 20 MPa) -7,60 m3 

errp compactado - 51,48 m3 
,nas eletrônicos - 219,00 m 

• escavação manual em terra até 2mo-e*, b. 
• formas -612,24 m2 o 
• concreto (fck > 20 MPa) - 49:95.9p,'S 
• aço CA50A - 11.912,15 kg 
• lastro de concreto fck=10 MPa -16,0Qz. 
• reaterro Manual - 169,11 m3 
• brita no 2- 14,80 m3 

V 

1. 
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Sub-bases e bases 

• Sub-bases de solo estabilizado granulometricamente -28.442,27 m3 
Sub-bases de solo melhorado 

• com 3% de cimento -1.638,14 m3 
• com 4% de cimento -.5.893,31 m3 
• com 5% de cimento - 1.476,63 m3 

• Sub-bases de solo melhorado com 4% de cimento .e 2% decai -7 
• Sub-bases em brita corrida 177,26 m3 
• Sub-bases de concreto rolado -378,00 m3 
• Camada de areia para.a0oib :Pavi-S 5.263,59 ma. 

Bases de solo estabilizado dranuiciinetricamenta' 3.966,03' 
Bases de casealho - 1.207,40 m3 

. 	•••JJ 
,t1  -4.• - Bases de solo melhorado 	 é:Á.= 

• com 2% de cimento -6.250,66 m3 	 "1"-)1'• .e• ' , • com 4% de cimento - 134,48 m3 
• Pisos cimentados 

• calçadas em concreto moldado IN LOCO (fck >15 MPa - 1.4492-irrr— 
• revestimento em cimentado áspero c/ junta plástica - 23.554,62 m2 

Revestimentos 
• Camada de rolamento em blocos de concreto articulados tipo 
• Concreto betuminoso usinado a quente- 71,76 m3 
• Imprimação com asfalto diluído CM30 - 157,56 m2 
• Pavimento rígido em concreto fctm> 4,5 MPa - 2.829,39 m3 
• Pintura de ligação - 157,56 m2 
• • Revestimento primário - 5.493,92 m3 

• Drenagem 

PAVI-S -128.739,35 m2 
R, EA -,A IV! - 

CE RTI O )E:ACERVO TÉC'.1;CO ?J` 

10.:. DEZ Z002 
Este. Docurnentit 4 parte integrante 
da Ceitfriilç: ciE! ,A.cer , 	Técnico 
expecikiu ristâ 

15:1•1,,...72,...1.11/0.0 

CR E ..A.• 	
concreto dfmado tipo BSTC ( Bueiro simples tubular de conC 

- • : 	 Esca ação - 13.462,77 m3 
. Éste Atestado, é • parkgu arização/ apiloamento -746,40 m2 	 O REA 

Reat ro Manual - 10.275,06 m3 

• Tubo pm concreto armado diam. 300•mm- :14,00 m , ASS.-: ---- 	 o ;m concreto armado diam. 400 mm 7 2.M.00 m 
!em concreto armado diam. 500 	.- 	U...  fri 

boiem concreto armado diam. ,0  
• i 	Lit5o em concreto armado disafrji ':,113W-rg09, 
• Tubo em concreto armadAliálfes• °O:4ÉM - ka4J5 
• Brita no. 2- 145,60  s 

• Valeta de proteção em concreto - 8.400;WM 	 •-y 

• escavação -7.971,04 m3 
• formas -11.713,59 m2 

1. 

ihtegrahte-1  da Ctidã® Conc eto - ( Fck= 10 MPa ) - 2.581,17 m3 Pa. 

/o4 

1.. oçft- ,c- 
Dispositivos de drenagem  

' 
_ 	,013 	.T4ConcEeto - ( Fck= 20 MPa ) -45,68 m3 	 • ,  	 o, „ 	

a
n porte;-lançamentore espalhamentadamaterial esdaádo-(bota-fora)05,520,44 

O'EttYSPI _ .4 	 743/ 
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AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INT G-  RANTE DA CERTIDÃO 
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integrante da Cedida 
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Expedida, em 

As. 	utS°.ík 

Boca de bueiro em Concreto simples - 80 un • CREA--/C\M,  • 

	

CEP.1.!er: 	 ..;nrà_;i' 	• 
41//0/04? 

- 111,16 m3 

• U 

	

	 • Escava ao manual em terra até 2 m 1.649,30 m;:i expede 	da. 

gaRefte Agua ia - 700,00 m da Cer •ão de Acervo 
Este Doournento rwte i 

EÉt 	Atestado, 	pairtiEeto (fck > 20 MPa) canaleta + tampa - 373,36‘.=—  e  

1. 

• aço CA50A - 	kg 
• lastro de brita - 10,86 m3  

9.818,19  
e<k0 e  k: ácrf-  CP '1 /4, 

• reaterro Manual -90,93 fQ 3 
• grades de aço assentadaWN°4 

• Dreno de pavimento -12.727,30 m 	 1.9 
• Escavação manual em terra até 20P-\753,46 i-R3 
• Formas - 291,50.m2  

• concreto (fck > 15 MPa) - 2.093,66 m3 
• • 	brita n° 2 - 816,61 m3 

Valeta de proteção em revestimento vegetal - 5.600,00 m 
• escavação - 11.002,93 m3 
• revestimento vegetal- 21.149,80 m2 

• Saída d'água em concreto simples.- 400 un 
• escavação - 790,25 m3 

formas - 2.464,72 m2 
concreto (fck > 15 MPa) -726,17 ma ' 
brita n° 2 - 321,46 m3 

ralo em alvenaria - 174 un 
aço CA 50.A .- 680,35,N 
escavação -891,73 m3 
bloco de cdnèreto 19X19x39 cm. -2.687 un 
tijolos (5% de perda) - 28.558 un 
concreto (fck > 15 MPa) -66,53 m3 
revestimento interno em argamassa 3:1 - 38,00-m3 

• grelha FoFo 135 ,tamanhos 0,34x0,70 me 0,30x0,90 m- Sorrino - 174 un 
Caixa de dissipação - 10 un 

• escavação - 440,27m3 
• lastro de concreto, fck = 10 Mpa -25,20 m3 
• formas -1.166,28 m2 
• grelha FoFo 135., tamanho 0,30x0,90 m- Sorrino -5 un 
• concreto (fck > 15 MPa) -138,45 m3 
• aço - 3.107,01 kg 

• escavação -675,34.m3 
• formas - 783,99 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) - 163,78 m3 • 10.  DEZ 2002 

Caixa de 

• 

,. . 

	

. 	...,.,....- .../. ..rquiki, 
c/ grapas em perfil de aço galvanizadqrnk‘iii -  

•,,. 	
, t , 

grelcle ferro para canaletas com aCessorios 17.2 	„ , ... , 
- 4.200,00 m 	, 	 ,,4' .,,,.,. ( 
manual em terra até. 2.rn-i- 1.335,p8i:h13 

ck > 15 MPa) - 530,-5-4-r-fia-  
formas - 148,85 m2 	 ,‘. 
lastro de concreto, fck = 10 Mpa :-.8,34ern3 :,,À?s,,,-J,i  

naleta + tampa - 3.393,36 m2 
A- 11.912,15 kg 

brita - 205,52 m3 
anual -545,31 m3 

9Karcefo 911it' d Roma 
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• Saída d'água parà`dreno em ...to simples- 50 un 

• concreto (fck > 15 MPa) —.152,61 m3 
• aço dA50A — 11,912,15 kg 
•• lastro de brita — 1.203,21 m3 
• tubo de PVC diam 100 mm — 12.727,30 m 
• reaterro Manual — 545,31 m3 
• brita 2 — 84,97 m3 
• bidin OP 30 — 857 m2 

Escada de descida d'água - 78 m 
• Escavação manual em terra até 2 m —.4,22 m3 

• • Formas —3,59 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) —56,94 m3 

• • 	aço CA50A -- 31,95 kg 
• meia cana de concreto pré-Moldado diam 20 •• 	, 

• escavação —52,80 m3 
• formas — 79,78 m2 

• integrante da Certidão 

iji
o 	01./c)./( • 

c:xpedida, em  70 
Ass.: 

1. 

Este.•Atesfacrte%5  

to (fck > 15 MPa) — 10,78 m3 
c5 	 -50 —8.391,62 kg 

e aço galvanizado a fogo (0,9x1,8x0,05) -4 un 
ra em perfil de aço 2 1/2" x 2 1/2" x 

°Manual — 12,.37.m3. 
	1/4" — 101,98411.4j: 

ata  d istra ivo 
tzte ra wpna: 

• revestimento interno em argamassa 3:1-8,26 m3. 

Galeria de drenagem em concreto 
• Seção retangular, dimensões diversas —135,00 m- 

• escavação manual em terra até 2 m. ::2.318 ,50Á 

• concreto (fck > 15 MPa) —41,26 m3 
• brita n° 2 — 43,65 m3 

Enrocamento com pedra-de-mão argamassada — 451 
POÇOS de Visita em blocos de concreto - 40 un 

• escavação — 1.138,25 m3 
• blocos de concreto — 20,714 un 

concreto (fck > 15 MPa) — 38,11 m3 
aço CA-50 —7.007,40 kg 
lastro de concreto, fck = 10 Mpa —9,68 m3 
revestimento interno em argamassa 3:1 — 107,83 m3 

• 1@strade  brita n°2 a 4 — 37,69 m3 
reaterro manual -330,24 m3 
tampáo em fo fo T175 — 32 un 
(tes !- 4 un 

escavação — 51,79 m3 
forma — 77,97 m2 
tijolos — 205 un 

• lastro de brita - 205,52 m3 

CREA•40A. 
s? _ 

• formas — 1.515,14 m2 •• / kf. 	 o 23' 
z:::00:::: .Jr o ,-s•-• ,z)..0 ,60. _,,ma „g,. ,, • 6e.. seP.,„5,2, 

o ,A. 

,_  
,,,5?" -j"-7'.  

..c 

 
e #:. 

• concreto magro ( fck > 10 Mpa) —52,67 rq:-;z`` 
• concreto (fck > 15 MPa) —280,22 m3 . 
• aço CA-50 — 12.555,96 kg 	 %. 
•• 	reaterro manual — 180,05 m3 
• guarda corpo com tela para proteção — 106,00 

• Ia tro e concreto, fck = 10 Mpa — 0,51 m3 
- 

• 
R 	EA—A NA 

CERTIDÂá 13E ACERVO •0 N^ 
///0/62 

10 DEZ .2002 

, Estenocumento a parte i itegrante:, 
cia Certidão d.e Ácerv' tenico 
expedida nesta data. 
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€ExspteedDidozet:  da certido do--;Parte 

CREA-MA • 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

Is. 

Fundações  

ATESTADO NICO-CONTRATO SCSIMISCHAHIN No 001/CCSIVAM/99 

• grelha de fechamento sob cérca de segurança, em aço — 103,32 kg 214 
• Redes tubuladas de drenagem em PVC 

• Tubo de PVC 100 mm —64,00 m 
• Tubo de PVC 200 mm —62,00 m 
• Tubo de PVC 300 mm —42,00 m 
• lastro de areia — 23,00 m3 

• • 	caixas de alvenaria, revestidas, dim. 
• escavação manual em terra até 2 m 
• reaterro manual — 395,87 m3 

Outros dispositivos 
• • 	Envelope de concreto, 1.200;00 rn 

• Areia — 234;57 m3 
• aço CA50A — 3.179,40 kg 
• lastro de concreto fck=10 MPa — 0,9 
• concreto (fck > 15 MPa) —105,58 m3 

•UNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

Om- 2 un 

— • CERTP;Al DEr:CE:A0 rik.:A;j"Dlt fi;P 

Escavação . e reaterro 
• Manual em terra, até 4m — 50.546,11 m3 
• Reaterro compactado com placa vibratória —36.433,99 m3 
• Carga, transporte, lançamento e espalham. de solo ( bota-fora) DMT até :5 km..- 112.7 1,$0 
• m3 x km 

Fundações diretas  

iragránte c;la Certidão • Formas em chapa compensada resinada 12mm ( útil. 3x)— 1.359,59 m2 
Este Atestado, 	Formas tábuas de Pinho (útil. 5x) —30.148,58 m2 

CREA -JFt  L ros de blta 3 e 4 — 2.148,05 m3 
âawl_04iolad as e corridas 

tros de *creta - Fck=10 MPa — 1.165,50 m3 

no 	 el3 	 
Expedida, em__ 	vi!O ...... 

Ass.:, 
txtg 

A. 

•Vi• s>e»,,06'ost's ° 

os 4-c,kk 

1. 

;ol? 
Q. 

Fundações profundas 	 o 
• Tipo pré-moldadas centrifugadas 

• Diam. 26 cm; cap 30 tf — 2.942,7M" 
• Diam. 40 cm; cap 70 tf —3.338,43 m 

eA_) 

• Radiers 

Ç99 
- Armadura CA 50 A — 1.300,00 kg 	 1).•°,,,0  
• Concreto - Controle A p/vibr... 63rfkl,ç0ó, 	-°20MPa — 

• 20 

04  g? 
Osi p, ..,,' '4":̀,0 %d.  R E. N 

,521frif Wata á 
Formas tábuas de Pinho (útil. 5x) — 4000 rg P:;-:52';3',2'r.\°`*AbgèQz'-44 -(2°1"a  e tra ' 

Ç,2Pv2os' 	CREA-mA.  

Armadura 
- CA-25A — 156,00 kg 
- CA-50A — 537.160,41 kg 
- CA-60B — 11.304,00 kg 

Concreto - Controle A pivibr. Brita 1 e 2 
- Fck= 15MPa — 54,52 m3 

I 	- Fck= 20MPa — 7.524,12 m3 ; 

„„har ia 
.5> 
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ATESTADO CNICO-CONTRATO CCSIVAMJSCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

215 

Blocos de fundação 
• Lastro 

• Tipo raiz 
• Diam. 20 cm; cap. até 50t, em solo — 18.178,65 m 
• Diam. 25 cm; cap. até 70t, em solo —8.033,00 m 
• Diam. 31 cm; cap. até 110t, em solo —6.844,36 m 

• Tubulões com / sem camisa de concreto 
• Escavação de fuste./ base a céu aberto — 4.392,43 m3 
• Concreto de fuste / base a céu aberto 

- Fck= 15MPa — 5.565,07 m3 
- Fck= 20N1Pa —497,25 m3 

• De concreto - Fck=10 MPa -- 1.122,54 m3 
• De brita —250,26 m3 

• Formas de tábuas de Pinho (útil. 5x) — 26,953,59 m2 
• Formas em chapa compensada resinada 12mm ( útil. 3x) — 3.635,00 
• Armadura 

• CA-25A — 14,00 kg 
• CA-50A — 416.874,09 kg 
• CA-60B — 1.520,00 kg 
• Tela soldada 061 -0,97 Kg / m2 — 1.006,00 kg , 

• Concreto.- Controle A p/vibr. Brita 1 e 2 Fck=20MPa — 4.954,31.m3 
• Grout — 21.208,31 dm3 

AVERBÀMOS O PRESENTE' 
ATESTADO COMO PARTE 
fp,ITEGRANTE DA CERTI.D.- 

Wpma 
Age 

(45 	 94.5. •R\  

C R EA—AM. 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N' 

DEZ 2002 

CREA - MA: - 

'en.%. • 
E I\ 

p,  a, 	• 7. 

• 

":'• 

• Diversos 
• Prova de carga.em estaca centrifugada 6 un 

Prova de carga em estaca raiz —28 un 

integrante da Ceriajelde piso 
n° 	 l 3/ d/ 
Expedida, em 
Ass.: 

o  
ç.,os 	 • 

• Concreto armado 
• Pilares / Paredes / Vigas / Lajes / Escadas 
•• 	Fc,rmas em chapa compensada resinada 12mm (útil. 3X)— 202. 

C REA-RR  • Ar:.h.la_dcurz5  
1 0A — 1.812.110,07 kg 

- CA-60B — 25.669,00 kg Este Atestado, é pate,,, --concreto - Controle A pivibr. Brita 1 e 2 Fck=201\RS:"-,--- 

• Fdrmas — 4.530,60 m2 
r'madura em malha — 10.217,42 kg, 
oncreto fctmk = 4,5 MPa — 136,50'rn3;L, 

COncrelo alto desempenho com ap(i ,délkfies" 
— 602,76 m3 
InSerts metálicos — 97j91,11fç,i140>,`,‘,2.`' 
Irierts em tubos de  

- Diam. 150mm — 4çjk 
- Diam. 300mm — 9,à0 m 

S. 

J.Ste Ddr.•Jr. ergo Idaúe inienrant.e. • • 
da Cortichã, de Ace(vc 	'co 
expedida (ie., a (tatá. 	 ) 

63,77 m2 

• Estruturas de concreto 

• Diversos 
• Cantoneiras de arremate 

1. 
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Esquadrias 

Porta em chapa de ferro ( de abrir, correr), diversos tarnanhos, inclusive fechaduras, dobradiças, 
fechos e puxadores - 1273.42 M2 

• Porta metálica .de enrolar,. diversos . tamanhos inclusive fechaduras, dobradiças. Fechos • e 
1)3,1x0Or0.'•-: 240,60 m2 

• , ;ártweilitor:iiefieÀ.40-4riè,01-Qjejet)'efne.tgo.:;Pgr:orne0Oniço de correri-ern-telp;értisticé,ondulada. ';: :e.;gaNari1Z- .(6',50.',:à:,2.5)..rá;Iriellígelfeçii",ad-úracjOb'eadiçae'Puxadores,-;2 un 

Cerca Metálica em tela artisticworiduladae galVani±. — 52,38 m2 	//O'''-%-;‘""ia'  
Porta Coda fogo'0,80x2,5d-M —4,00 m2 

	

, 	. 

Portão -delerro c/ cerca metal ,em tela artist 	 2,85) 	u -i' _ 	. 
Janela basculante de ferro (diversos tamanhos )iricloália:feCho 	 ?)à 

Box, em alumínio dê cái-r,err.le5 O-di',..ep..%.fêcham;ento em chapa acrílica 
Batentes e. guarniç4ds de'ferro:Pré.fabricado— 10 208 514if 

Caixilho de aluthírliO 	 diversos , inclusive fecho‘ttri4c1,,prieig.,04,98 - 
m2 	• 	' 
Caixilho de.. madeira maciça, tamanhos diversos, inclusive fecho e Pii‘XadO&-,378;81"ifi2 1.',:l 

• Venezianwem PVC cornUáritanteCle AÇO Pintado — 142,41 m2 	' 
• Porta em laminado melarninico estrutural, dim. 0,60 x 1,65 m -- 509,85 m2 

	

C.  EA - 	
• 

IVIA. e Portas de madeira compensada Venezianada de abrir medidas diversas - 676,62 m2 

	

AVERliAMOS, 	PRESENTiE Portas de madeira maciças, 	de abrir, 1 folha. Medidas diversas ,,79,,56 m2 	. 
ATESTAM C040:yri.À.Rif- .Portas ,cfp  .ri-lade¡ra',:comOnáa0;';',IreveStidas com laminado melaniiniCaN de ,:abrir tamanhos INTEGRANTE diversos, inclusive gciarniçOeS.;_,e.,',É'étéhlesYtibbiradiçaS, tarjetas e molas —ti.837,54 m2 

Portaside.-vidrà, com bandeira, tamanhos 	'inclusive fechaduras ;í, dobradiças, fechos; , 	 . 

	

‘„ 	 Elas puxadores e batentes de 	120,00"m2 

	

9iarcKw ffait.íz 	n?çzra 	 , 
e *vo • Veneziarié de Fibra tipo Cornoveht —430,65 m2 

C 
Vidros e plásticos 

• Vidro comum liso transparente ( 4 mm ) — 3.200 16 m2 
•o 	Vidro comum liso jateado ( 4 mm ) -- 610,94 m2 

V'd 	t frippi- 	'ateado' para caixa de hidrantes (10 mm ) —46,1 

      

ah' GRE.A.  

   

10 DEZ 2002 	I 

   

     

     

      

• tira e-rm•madeira para apoio cio telhado — 80.512,15 m2 ,ce 

	

Expedida ern))329. 	rp-É 	1  , 	 ros 5 x 6 cm — 54.990,37 m , 	_ ' .v• 	•vci- P. s  aibros 15 x 7,5 cm — 158,80 ni Ass.: 

	

Fis. 	 2 x 5 crn — 61.290 90 m 

integrante dloÇefteiÉáceckQharnenL lateral 
no 	s 0/-i Telhas dOzfrro amarradas com fio de cobre - 80.512,15 m2 

. Esta Atstatle,EspepiEgvtgct. etal; com Theildura-'260,13 
d.a ertidão de Acerv Técnicd 

• Este ocurnento.e parte i tegr,•Ite 
exp dica nesta data. 

1. 

• 

x,5 	 . 

x 5 cm 1.956,00.m 
• Telhas em aço galvanizado, compostas, termo-aás 
• Estrutura metálica para apoio das telhas errin,a0;\' _ e=1/8" —1.728,49 m2 	 (.3 • ço,N\,,," 

Telhas em aço galvanizado simples — 83200'''  
• Estrutura metálica para apoio das telhas Waço 
• e=1/8" — 832,34 m2 	 055  
• Estrutura de madeira para quiosque— 165 m2 

e• 	ifongta.ef perfis C 4"x2"x1' 

OSS  G.0.° 

/82 
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CREA - MA. 
AVERBÁMOS 0 I.PRESENTE 
ATESTADO 'CONla '1?Al2TE' 
•INTEGIUNTEliA CEIZTIDÀ 
NVO-3/0'is. 	A 

Siarceto!)Ylaía dé 
Agente 

O TÉCNICO-CONTRATO CCSIVANI/SCHAHINNPUI/CCSIVANV99 

„ .rnniX 	 , m 
=1.00 inÈrrx.'. 

•  1..1.,,OõPi,ene',.-.. espealgiráj-, ,..2Oni,-,  111,51 m2 
• Mastigue = 1:861 ,66'di-n3 
• Enchimento leve (densidade=12kN/m3)— 620,39 m3 
• Enchiniento cbm areia — 82,47 m3 
• Enchimento com brita,- 100,55 m3 

, Enchimento•Ccm,sein., 147,82 m2 
Filme plastico esp 0,2 mm —3 408,88 m2 
TarÍpa áa'earialeta.emthapa,Meãlica 
SÍante

,  
elun aài. e: õllürétainscitgeíaeãtre..30-,e,,50 

EstrUtáras Metálicas  
• Estrutura Metálica Completa de edificio, inclusive pintura de acabar-dento,- 2 479684,80 Kg 
• Estrutura Metálica Completa de tOrres, galvanizadas, inclusive pintura de acebamento 

1.100.885,80 kg 

1":0111.0e1.étrjds,,com troley,,para';.mOnpvia ,com corrente 
• H (içamento) 16 m - Capacidade 2,0 tf— 10 un - 

H'(içamentb).=1'8,rri'..,,Capácicláde.=:2,0 tf —7 un 
• H (içamento) = 29 m. -.--Capacidade 2,0 tf— 3 un 

H (içamento) = 16 m - Capacidade = 5,0 tf— 1 un 
• Talhas manuais com corrente, cap. diversas -- 7 un 
• Sistema de elevação Ijim "pau de 'carga", cap. Diversas — 3 un 

.Shelter, em estrutura metálica 
• 2 80 dix 7,50 m-12,un: 

00 mx. 12,90 m 

ARQUITETtákEELEMENTda.DEÚRBANISMT: 

ArqUitetura 

CERTIDÃO DE-ACERVO".'7r.7;'Pé 

10 DEZ 2002 

Es t.c Odr.LananID  
da Certidad de Acervo." 
expedida ne a clat. 

rwreae§, 	 
R h A • lilvidaria de tijollos furados de barro 
	  • 	1 vz, (?Q,cm.) 56.6.75,65,rn2 
Est 	 -t stadd; é prte2 

intpÈr4:nta,  da' e efilkgãa:•eri fl,ijpOs'refratailos,:maCi'ço0'1/3,:yez.   
. , vez-(10011.) -30 151,84 :  

vazedb.iipàNeorex 30X30k6;8 cm 2279,68 m2 • 
no 	o k3 v-1 . Elemento vaza o, tipo Neorex, com tela —46,00 m2 
Expedida, em  1,Z,  •tóJahilite (sanitários )— 213,02 m2 _  

• L)iórie grabito veneziano branco (sanitários.) — 603,91 Ass.: 'e 	IMO 2 da Dimoplac ou Divilux da Eucate 	; 
- .1 e Painel — 7.474,61 m2 	• 	 % 

1-,VEnel, Vidro 3 mm /Painel —4.804,87 m2 
NOP' Painel — 2.065,17 m2 

• Porta c/ Vidro — 366,40 m2 	 ° 
Painel de Vidro Temperado - 114,00 m2 

• Divisória de laminado melaminico estrutural (sanitário- 31 
• Divisória industrial com tela —59,36 m2 

Sept painéis placas de gesso acartonado, 2.636,70 m2 

grant.e 
ico 

1. 
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Atendo de capar:idade teca integrante 
dit certidão de acervotiS ateo 100.9Z/04 
canA/AP e Art. 119 él° 	CRIDA 
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• 
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primef-antkorroeiyo.) 16.432,54Án2 . • • 	• 	. 
tintákb,ase,--49.0ámait,e;:Sjp.t.etic-o-  -10.545,74 m2... • . 	• 
tinta a bae dê silicone hidrofuganteincolor (sobre as telhas ) -8 820,35 

. 	. 	„ 
tintá'àbaSe-delateX.IPVA-...císeiadOr:11B.299,77'rn2:'.... 
tintá....acritica.'OeMeelador 
VerniZ:sobre'inadeirámento dá cobertura 7 
PititUrá irnUnilante ( madeiramento, da 
-Selador MBT 429; -sobre piso —. 3.408,58-/  

• • 
ai dr., 

".".„ yr85.255,06 

ATESTADO ÉCNICO-CONTRATOCCSIVAM/SCI-OIN:NP:00CCSINWSS. 

êY,Os_tirri9ritos,  
Pisos 

MA. . 	 . AVERBAMOS,: PRESENTE " 
ATESTADfr?COMd PARTE 
I'EGR,ANE DA CERTIDÃO 

• 
Siárcetp géieci djezra Rona 

Meã - 	traiivo 
'CREA-MA. 

218 

is.os iÉrjer4p0:pá,,
à. AsperoL9.580,19m2 

 

) 	19.543,43 m2 „ 
COntrápieaseMiMpermeabilização è 5cm - 55.047,25 m2 , 

• ArgámOWtle regularizaçãO com impermeabilizante - 12.751,68 m2 , . 
• EM concreto armado corri junta plástica — 58,75 m2 

• Pisos cerâmicos 	7.303,332, 
Piso de edeálseiáiorá- 
Piso GranitoBranco 	 o'bp Levigado,702,84 m2  

ISOSe":'a 	 :fn - 	 6  • Joe,  e,  oiteOfe'Y 	a , 	cm — .209,47 m2 
. 19.806,03'm2 

Piso de carpete, placas 50x50 crn — 1.337,94 m2 
Pisos metáliCos elevados - 16.629,80 m2 
Piso 'em grelha de aço —30,36 m2 
Piso. em ardósia —'3.195,00 rn2 

• 

, 	. 

•  paredeP.e tet°chsap.  . isco  _ 207.`63,2..:,8_31122 
N.  • rn bbooc9cio:  +12, '25 90,4,969,023  Rir2  ' 11, 2 

Pintura 

CERP5J.trACEERIrTÉrdiC01"IV'' 

	

. 	

1 

• de 

Dçz .00:1::°•.: 

Este. DocIlrttnto 

	

massa corrida PVA —118.283,95 m2 	da Certidã6e e part 
ex 	.ata data. 

	

-.massa corridaacrilica 10.788 00 m2 	
Ace( pedida ne 

,r0fIc"rW• 

•,‘ 

egrante'.  
dnico 

inteàr'ãfité da C3Lão 
no 	 .  

93,00-02. - 
--•-. 	C - 	.. 

.Cerâniica'10.x.10.cm -24.766;66 M2 
Cerâmica 20 x 20 cm —:2.829,00 m2 

• Plaquetas cerâmiCas (240 x 54 mm - exterior) t > 

Expedida, em 21w,(10 
aé v- .„

s:r
,?fs  Ass • 

- cga0.1_ 
1 

	cirro térmico esp. 1"— 

• Forro de placas ou lâminas metálicas:-  
• fOrro pré-fabricado termO-acústicoi.04,e2,,g0AUL'à.7 

FOrrode gesso acartonadO —10.267,32 rn2  

Isolamento Térmico em placas delOgst 
Oncreto aparente tratado — 3.675;95 m 

s.c4,\O 

no exp..,  
,st 

Eis. 

'-' Impermeabilização 
• Argamassa com adição de hidrófugo 

I .5 .3 
8,37m2 



Mudado de capacidade técnIca integrante 
da certidão de aeérvo enleo N9O32, 
CRRA/AP e Art. Ne 	CRá 

Eng'.Civi Luciano Solei° da Cone içaa 
Presidente do.CREA-AP 

' 
	

' 
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, 

• 



C R.•Ei-•••\ 	.; 

UF.F:ntie.oft'ÈVO'TÉ.CNiCCI:e.  
„ 

Elastômeros sintéticoS 
• Em solirções - 7.697,20 rn2 
• ,Por cristalização 	m? 

TESTAppl",4, 

'PrOteção,rnecâniCe'de•cObeitrá e=•:5 	— 39.068,26 rn2 
• Proteção mecániCa corri 	— 8.926,64 m2 
• Com pintura Nieutrolin — 2.762,04 m2 
• De alvenaria de embasamento — 18.763,57 m2 xota, 

'•:IrriperriieébiljZáçãO ccirn'''Márite:ASfáltica -; 17:571;62 m2 
• Carbolastied 	proteãO•MedâniCe: 22 580,75 m2 	• 	 - 
• Mastigue elástico 32.797;97M 1441 	:k • 
• Mastkjue anti CompresSãoi- 7.986,66 m 
II Selante para esq • 

• ,AV.• • • 	• 
MA 

••• 	• 	•• 	• 	 . 
É543,50,rn • EjuiAmos,,,ÇkmogoE 

• • 
 • • 

uadrias; e caixilh,W,u•t079,51 	CR - " 	'de borracha para juntas 
• AtEstAb 

•• „De alt:0-resistencia 	167,35 m 
• De ar sia — 	 ma 

o 	H = 12 crn -- 591,00 m 	 cREA.mA  
	  o •  H = 30 cru — 828,00 m 

[1,  • De 4,erá'rnica h =10 cm —4.332,24 m 
Li 	• De madeira — 1016,00 ni 

i• • 	 , 	• De granito h =,7;5,crn'- 3.347,50 m Este 	 e p.a rtd2-u-Imentado tipo garrafa h = 10 cm 9.543,76 m . 	 . 
integrante 	Cerdao.--vinilicp,1.409;00 m 	• 
no 	ef3/0.9 	De borracha — 3.0,64,38 m 

eviflex — 25,00 m 
Expedida, em 

_ 
Elia adir 

. Ass 	 ,IDOCA,P,De ranito, externa L = 25 cm —900,47 m 
 : granito, interna 1.. = 15 cm — 674,39 m 

on reto — 7,40 m Fis.1G 	nilite — 7,72 m 

• • 	 • tes 	4 a 	 . 	• ••••••'• 	
'„ 

' 

Esie. Documento E parte integ. r.áii.té 
da QerfiOád::dé 	 dbido- 
expedid á nesta 'data. • 

• • 	• .0.• 	 , 'SR1?,,R.(...,..•••'• • 

Peitoris 	 -. • - • ,- 
• '':De-granitot = 28'cm —.4.112,26m 
• De granilite — 8,10 m 
• Argamassa armada — 67,60 ni 

• Juntas plásticas —43.986,69 m 
• Cantoneiras.( para azulejos e massa ) —.22.928,05 m 
• Rufo metálicos em chapa de alumínio — .,m2 

Calhas 3.058,51 m 
• Brises em alumínio anodizado natural —seção elíptica — 259,20 m2 
• Guarda-cOrpos em tubo de aço diam. 1,5" 	 sy.  

• Aço galvanizado— 12.166,01 m  
• Aço cromado —2.250,78 m 	 ç•eo?' ^ • " (-0\`' O'S  

59 	• Testeiras - Fechamento em chapa de alumínio)---t§eV002,,,9,',% ,9''' _ • ?c., ',„„cs • Corrimão ferro, pintado — 349,36 m  q51 • Corrimão de madeira ,envernizado — 178,50 No. 
• Septos - Painéis estrt. C/ placas de gesso acartona 
• Passadiços ( em chapa xadrez galvanizada ASr-f 

inclusive suportação — 372,12 m2 
• Placa plana de fibrocimento —23,14 m2 

" 	• 
• 

1. 
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Presidente. rin..CREA .AP 
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oberto F andes - Tabelião 
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9flarceto .911ata 
ns 

.cRÉIMÁA. U - 	EA—AM 
CERTIDÃO DE ACERVO rÉCNIC;N' 

• '1.1 (10/0 
10 DEZ 2002 

Es:o.docornento e Parte int grahte 
da Certidào de Acervo éc o 
expedida nest3 datá. 

ATESTADO T O-CONTRATO CCSIVAM/SCOARIN niii.opvccsivANvs9 

Moldürà de argamassa ria fachádá -3.791;20 'Én 

Equipamentos e Acessórios 
• De sanitários e vestiários 

Porta-papéis - 1196 un 
Porta-toalha de papel — 225 un 
Chapim 7 x 3 cm em granito ( box chuveiro 
Cabide simples -585 un 
Saboneteiras - 734 un 
Assentos para bacias sanitárias - 498 un 

• Bancada de granitoL= 50 cm— 550,43 m. 
• Armário de embutir —46,20 m2  

De cozinhas 
Bancada de granito L = 50 cm —141,90,rn 
Bancadas de aço inoxidável L = 60 cm 11 ,lg rn 
Armários sob bancada - revestidos COM Iam. IVIelarninico - 

• • 	Prateleira revestida com lam. Melarninicol=40 cm — 2.-,060'nf 
iltro derede - 84 nF 	pa 	u  

Diversos 
Escada de marinheiro — 280,80.m.  
Grade de proteção escada de marinheiro - 20,30 
Blindagem com metal expandido malha 6,2 13 m 
Novo elevador de carga -4 un 
Alçapão- 58 un 
Armário embutido — 1.118,00 m2 
Cancelas Automáticas - 8 un 
Conjunto de 3 mastros altura ( dimensão oficial ) com bandeira- 1 cj 
Tento de concreto — 283,67 m3 

eira ROItta Kit para esporte — vôlei — 1 cj 
° 	• 	Caixa para ar condicionado de janela de 7.500 a 12.000 B 

• 	Cabine para gás — 21 un 
Compartimento para botijão de gás — 12 un 

• Comunicação visual e interiores 

Aplicações e Equipamentos 
• Sinalização Externa ( placas 	tamanhos diversos, Itplusive 

correspondente a 341,60 m2 • , p-i 
Sinalização Interna ( placas com tamanhos çljgersOSselgt7nti`4,`torrespondenp>„409,4k,r12,  

• Sinalização de Segurança —1.050 unotr 0 
 Sp:trêT39';38 	 afie et‘t 	4, • 

(:)." 	\ 	cs‘.e 

COM 

• 6'." ' 04 	‘.‘1  \ •
Qp 

Arquivo para documento- 658 un 
Bancadas de trabalho e bancos — 333 un 

suportação ) — 395 un, 

Mobrio
márioaço- 167 un 	

•'¡.s‘. os' \ 2` 	
á': ..... 	N çr 	 x ',!: ci.. 

• Ar 	 , e.- 

• Armário alto 80 x54 x 160 cm- 32 un %.0,0'° 	 '6':'1:5 (.:., 
• Armário de madeira- 494 un 

-----5.; 
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ÈCNICO-CONTRATO CSIVANI/SdHAIlIN 001/CCSIVAM/99 

Banqueta•0=30crn —21 un 
Cadeiras polietileno —48 un 

a eiras, reyest. Couro —95 un 
adeirasfeyest. Tecido - 1.453 un 

Cadeiras revest, Vinil - 1.366 un 
'Claviculário 380 chaves — 17 un 

• Cama e colchão — 314 un 
Cofre para mídia eletrônica —3 un 
,Coletores de lixo - 1.975 un 

• Divisórias- 24,60 m2 
Estante metálica 5 prat —70 un 
-Estante metálica 6 prat — 914• un 
Extrator,cle suco — 6 un 
fogão — 27.un 
Freezer vertical — 17 un 

• Gaveteiro em madeira —759 un 
• Liquidificador — 9 un 

• Maquina de café —29 un 
Maquina de lavar— li un 
Mesa centro 120 x 60 x 35 cm — 9 un 

• Mesas de cabeceira — 69 un 
Mesas de canto— 71 un 
Mesa de concreto com bancos —5 

• Mesas de equipamento— 81 un 
• , Mesas de refeitório —48 un 

Mesas de reunião — 185 un 
Mesas de trabalho - 1.248 un 
Mesas de TV — 33 un 

• Palet em plástico — 195 un 
Persianas'- 2.977,89 m2 

• Quadro aviso 1,20x1,00 — 56 un 
• Quadro branco de 1,20x1,00 a 2,20x1,00 61 un 
• Refrigeradór —47 un 
• Sofás — 144 un 
• Televisor —25 un 

Tribuna —2 un 
Ventilador de teto —12 un 
Vídeo cassete.— 23 un 

221 

CREA - MA. 
• AVERBAMOS O PRESENTE 
• ATESTADO COMO PARTE 

INTE.GR,ANTE DA CERTIDÃO 
NVH___202FIs. 	ASli 

7:\ 

• "\.',.0 

t 	k: :rt I !IL!.. 	• 
19/02 I 

10 DEZ 2002 

Este Docvmentb e parte i 
da CertidzIo de Acer'v 
expedicfa nesta data. 

• Instalações de água fria 

• Tübulações e acessórios 
• Tubulações e conexões em aço carbono galvanizgd 

, eçoi Tubulações e conexões de PVQMewAy,e1',„,0,e 
• Diam. 25 mm — 8.899,30 
• Diam. 32 mm —4.031,10 rn''':•;;-0`,°02:9` 
• Diam. 40 mm —2.439,00 rri.;5"'z' 2' 
• Diam. 50 mm — 1.933,00 m 	\s‘. 
• Diam. 60 mm — 138,00 m 

1. 

-7 CREA-1-113 
Atestade.4.,.4á parte 

,i.ntrante ,.sernpstura Sch 40, diam 2 - 49,O0 m 

• f' 
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1. 

.1 .. 
Está OCcirrnentO e pr:i.  rte / da Certidão de Acer 

ek -.oda nesta datá. 

tegrante 
cnico 

ATESTADO TÉ NICO-CONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN.No: 001 /CCSIVAM/99 

Diam. 75 mm — 116,00 m 
Diam. 110 mm — 90,00 rn 

Tubulações e conexões de PVC rigido-:roscavell 
• Diarn. 32 mm — 45,00 m 
• Diam. 50 mm — 90,00 m 
Tubul. e conexões de PVC rígido -ponta-e bolsa c/ anel (PBA) 
• Diam. 50 mm —2.928,70 m 
• Diam. 60 mm —336,00 m 
• Diam. 75 mm — 162,00 m 

• • 	Diam. 85 mm — 36,00 m 
• • 	Diam. 110 mm — 1.316,00 rn 

Tubulações e conexões de aço carbono sch.40 -
Diam. 1" -- 8,00 m 
Diam. 3"— 300,00,m 

• Diam. 4" 158,00 m 

Aparelhos .e Acessórios Sanitários 
Lavatórios 
• De coluna —61 un 

Sem coluna —26 un 
• De embutir / sobrepor — 473 un,  
Baeta sifonada com caixa acoplada 
Mictório individual -76 un 	 ^ 

• Tanque — 80 un 
• Torneira 

• Lavatório — 549 un 
• Pia de bancada — 5 un 
• Pia de parede — 85 un 
• Tanque — 109 un 
• De lavagem —160 un 
• De boia —40 un 
Registro de pressão 'A"- 300 un 
Registrci de gaveta ( %"a 4") — 1.177,Un 

• Válvula de esfera 3/4" a 1"— 69 un 
Válvula de retenção com rosca ( 3/4" a 1 'A" ) 11 un 
Chuveiro elétrico - 226 un 

• Chuveiro tipo ducha — 12 un 
•• Caixa d'água pré-fabricada ( 250 a 1.000  
• Ducha manual -455 un  

2,,csó 	;00%05 
• Cuba de aço inoxidável simpt t4rtY,:,`:,0' 
• Caixa de registro -92 tjr? 

sto 
stt.° Equipamentos 

•• 	Automático de bóia - 77 un 
• Bebedouro elétrico -79 un • 

• Bomba de recalque 
• 1 CV — 37 un 
• 5 CV — 11 un 

Castelo Dágua 
• A reservação das vilas residenciais foi feita através de castelos dágua de distribuição tipo taça, e 

concreto armado capacidade 10.000 I — 3 un 
19/ 
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• . com diá etr 

;4/11 —tanque de-
?;- 

C 'RÉ:" 
CERTIDÃO •BE 1 

• /0 a? • 
1 	10 DEZ 2002 • 

Esle 1".)oeúrn'ent.o e parte itegronie• 
da Certidão de 	'cnico 
expedida nesta data'. 

•  ço inox , totaliz, es e 

, 

0;Ç'ONTRATO 
' • 

• • 	' . 	. 	. 

e 

Poço Artesiano 
• A captação de água nos sítios é feita através de poç 

Vazão mínima de 5m3/ h e o revestimento das par 
perfurados e revestidos, sendo: 	• 
• Diam. 6" - 1.738,50 m 
• Diam. 8" - 81,00 m 
• Diam 10" - 381 14 m 

Estação Compacta de Tratamento de Água 

carga.; filtro,  da:fluxo;ascendente - (com;funções,cornb 
dosagem com bombas dosadora •e agitador, bo 
reservatorio de captação da,agua.tratada;l:bombas de 
equipamentos e para lavagenfïdrenagenevmanobr 

' 

Diam 400 mm - 139,00 m 
• Ralo hemisférico AP* 

e..6" a10" com..'  
140,64.ri.'  

ot(0,9  	 
;de 

'a
- 

it 	e 
:v6kiNDaktiie 0. de AiIir. 'em, 

eca1,44, tub94192s1 
dos mesmo eicad 	, ,Wo2  , 

•integr 
no 

e 

CREAA. - M 

a a d 

• 0 tratamento da água:em.alguns.dos;sitios é feito.ate 'NrfsE~i , 

*,teção dos motores: 	 • 
Cap 5 m3/h; pressão de trabalho' - -2,00::kgkrn2'.7 2 bombas dosaias 
regeneração com 150 I - 20 conjuntos 

• Cap 15 m3/h; pressão de trabalho. 2;50 kg/cm2 - 2 bomb --'•100-4,for e 
regeneração 150 I - 3 conjuntos 	 12,  

Q.3 

registros e painel e elettsico,contenclo,:chayes..rriagne 	 ,- e e 

• Drenagem
ii  

. .,TuNlações e acessórios 	 ,„ 	 g 
• Tubos e Conexões de PVC rigidoídiarn 100 Min corrugadsS;:., 522 

Drenagem Pluvial 
• Tubo de PVC rígido PBV - série R, inclusive conexões 

• Diam. 75 mm - 138,00 m 
• Diam. 100 mm - 450,00 m 
• Diam. 150 mm -4.400,00 m 
Tubo de PVC rígido VINILFORT- área externa, inclusive conexões 

Diam. 100 mm - 1.011,00 m 
• Diam. 150 mm -738,00 m 

Diam. 200 mm - 1.507,00 m 
• Diam. 250 mm - 1.123,00 rn 

katie, 
*./ 

• Diam 300 mm - 1 032 00 m 	et 	• 
• Diam. 350 mm - 165,00 m 	 a 	ger 

• •Diam. 75 mm - 18 un  -.-. 
Diam. 100 mm - 59 un 

• Diam. 150 mm - 353 un 	 ' , 
• Diam. 200 mm - 24 un  

• Caixa de inspeção alvenaria 1x1 -345  
• Canaleta de águas pluviais em concretose.rrf4k ' 

• Concreto - 491,58 m3 	 As 2,0 
• Grelha de aço eletro-fundido tipo Orsometal $. 
• Grelha em aço -4.200,81 kg 	5.." 

: 	AVERBAMOS O PRESENTE 
ATADO COMO PARTE 

' • NTE DA CERTIDÃO 
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• e . 

Drenagem Oleosa 
/. 
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Esta 	 p;.-,•- e integrante 
cie f‘t.si,-v 

expedida r.est.a da:lá 

Tubo de PVC rígido PBS, inCluSive-conexóes;diaM 110 m —216,00 
Registro de gaveta, bruto, diam•110 mrp —6 un. 
Caixa sifonada com grelha —3 un. 

ATESTADO 7 Irl i  CNICO-CONT TO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

Tubo 	PVC rígido PBA, inclusive,conexões, diam,110 	— 24,00 m, 	 2.2 4 

• Esgoto 

• Tubulações e acessórios 
. 	Tübulações e conexões de PVC rígido, ponta e bolsa cOn'gliOli 

• Diam. 50 mm —7.906,00 m 
•• 	Diam. 75 mm — 1.839,00 m 

Diam. 100 mm —4.632,00 m 
• Diam. 150 mm —355,00 rn 
Tubulações e conexões de:PVCrigido,:ponta e bolsa sola"W' 	rnm 
Caixa sifonada com grelha - 716iun 
Ralo seco - 334 un 	 • 

Sisterna de Tratamento de Esgoto 
• Fossa séptica de câmara única de concreto pré 

• Até 25 usuários — 3 un 
Até 40 usuários— 2 un 

• Até 250 usuários - 31 un 
• Filtro anaeróbio de concreto pré - moldado 

• Até 25 usuários - 3 un 
• Até 40 usuários — 2 un 
• Até 250 usuários - 41 un 

• Caixa de inspeção em alvenaria - 880 un 
• Caixa de distribuição em alvenaria - 53 un 
• Caixa de gordura de concreto pré - moldado - 142 un 
• Caixa separadora de óleo de concreto pré - moldado - 54 un 
• Caixa neutralizadora — 6 un 
• Poço de visita ( concreto pré moldado) -113 un 

Serviços Diversos 	ci i•-• p,o cois tose,  o  ie 

• Berço de Areia — 2.009,9N1V°  

• Valas de infiltração, envolvendo escavaçã950524tplé 

Aterro compactado mecâhide&4 

9.457,20 m 	 Aes • ,52.5e;1  

• o2A°  (Se 

i•O)̀..tC:°  : 

'51;415' , . , rp3p1 

“,c0 

• Envelope de concreto - 134,04 
• Escavação mecânica de valÂ, alt r 

Gás 

Tubulações e acessórios 
• Tubulações e conexões e 	obre, solda, diam IA"— 62, 
• Tubulações de aço carbono e conexões, rosca — 

Tubulações e conexões de PVC rígido junt toor de esgoto), conforme NEiÉt 7352 
Diam. 75 mm — 241,00 m 	4,9 

Diam. 100 mm —2.599,50 m 
IQ E. Diam. 150 mm —3.255,00 m 	 CE,4TERBAMOS O PRESENTE . 	Diam. 200 mm — 1.432,00 m, 	pa. 	4,4' ESTADO COMO PARTE 

• Diam. 250 mm — 132,00 m 	'k u.; 	 /INTEGRANTE CERTIDAIO 
,9,'['y.z g 

larc4 Alam d" — moldado 
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ATESTADO TÉ CNICO-CONTRATO CCSIVAWSCHANIN No. 001/CCSIVAW99 

225 

1. 

. 	Diarn 1/2" — 288,00 M 	' 
• Diam 3/4" — 42,00 m 

• 
 

Válvulas de esfera, bloqueio diam 	—60 un 
• Válvula reguladora de pressão - 33 un 
• Manômetro — 20 un 

"811 
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

• Prevenção e combate a incêndio 

A 
ti'forjado 

Tubulações e válvulas 
• Tubulações e Conexões de Ferro Fu 

• Diam. 3" — 471,00 m 
• Diam. 4" — 1.788,00 rn 
Tubul. de aço carbono, sern costura,' 
• Diam. 3/4" — 6,00 m 
• Diam. 2.1/2" — 185,00 m 
• Diam. 3" — 521,00 m 
• Diam. 4" — 84,00 m 

&No , 

ç)  • 90\.°0? Equijpamentos e Acessórios  
• Mangueira para incêndio c/ enerpi  

Válvula de retenção F°F° 
• Diam. 3"— 2 un 	 s35°  
• Diam. 4"— 4 un 
Válvula de retenção aço carbono 
• Diam. 1" — 1 un 
• Diam. 4" — 2 un 
Válvula Globo Angular 450  2.1/2" 
Adaptador Storz 1.1/2" - 19 un 
Esguicho cônico Storz 1.1/2" c/ requinte 16 mm - 19 un 
Tampão Storz 1.1/2" - 19 un 
Hidrante de coluna - 9 un 
Hidrante de passeio — 16 un 
Abrigo para mangueira de parede - 119 un 
Abrigo para extintor sobre rodas -1 un 
Extintor portátil de água pressurizada (10L), completo, fixo 
Extintor portátil de CO2 (6 kg), completo, fixação na pared 
Extintor carreta de CO2 (10 kg), completo —8 un 
Extintor de pó químico de 12kg —3 un 

.• 

• 

Tubul. de aço carbono galvanizado, 
galvanizado, rosca BSP 
• Diam. 1" — 2,00 m 
• Diam. 1.1/2" — 30,00 m 
• Diam. 2.1/2" — 2.986,00m 
• Diam. 3" — 216,00 m 
• Diam. 4"— 362,00 m 
Tubul. de aço carbono galvanizado, sem costuf 
galvanizado, rosca BSP 	' 	.  

//,',-,\N• 
•  7. 
/ //,' s"  
r....., 	Os -Ç2%a e  . , 

3.,  -..... 	. 

• Diam. 1.1/4" — 2,00 m 
• Diam. 4"— 272,00 m 
• Diam. 6"— 38,00 m o 

ndido 

SCH •40 e conexões de aço E'â 

sem costura, SCH 4thtj?pSC, 
o 

4.12 

• • 

o.- 

-19 un 
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• Instalações Elétricas 

Equipamentos 

 

  

11.2.1.3 - Sistemas: 

\ 
Extintor de pó químico sq 	daa,   
Manômetro - 26 un g 
Pressostato -47 un 	 il 
Registro globo angular cAeRske r 	 -dip'nt-Z0/2" — 100 un 
Tanque de pressão — 8 urk  , 

• Válvula esfera • 
• Diam. 1.1/4" — 1 un 
• Diam. 1" —6 un 
Válvula gaveta Fo Fo, com flanges 
• Diam. 3" — 6 un 
• Diam. 4" — 6 un 
• Diam. 6" — 6 un 
Válvula gaveta em aço carbono com Unge 
• Diam. 3"— 1 un 

Diam. 4"— 2 un 
• Diam. 6" — 2 un 
Válvula gaveta, acabamento bruto - 200 un 
Válvula gaveta corpo bronze com rosca 
• Diam. 3/4" — 3 un 

Diam. 2.1/2" — 8 un 
Diam. 3" — 4 un 
•Diam. 4" —4 un 

Válvula retenção horizontal./ vertical'— 99 un 
Válvula retenção c/ rosca 
• Diam. 1" — 1 un 
• Diam. 2.1/2" —2 un 
Caixa de alvenaria para registro de.recalque — 5 un 
Caixa d'águapré fabricada em libra de vidro 50 Cit.r0,,e 3 un 
Bomba, motor diesel, potência acima de 5,QVxçj; 
Bomba, motor elétrico, potência enp- 
Bomba, motor elétrico, potênciá 110 	L936,un 
Bomba sobressalente subryoepOktiacim 
Bomba Jockey 2 CV — 5 un 	'°‘ 

• CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESF,NTE 
ATESTADO COMO.  PARTE 
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SISTEMA DE ENERGIA 
sot' 

Fornecimento ,  do projeto.executivo:d -nstalaçaados equipamentos;,. suainfra-estrutura;:os4equipamentos,e,:.. 
materiais, seguro, transporte; insta ação, integração, testes;•garantia; sobressalentes;.treinamento; operação"; 
assistida, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos até a sua entrega definitiva e documentação 
técnica nos Sítios. Principais itens fornecidos : painéis de medição em média tensão, Painéis de proteção em 
media tensão, painéis de distribuição ein mediartpr4o,i4farkfoitrifiOrin grupos geradores e seus 
componentes, painéis de distribuição em 13, ixa tens, nelitsAnteriptorbie energi estáticos ( UPS ), . 
quadros de distribuição de força, subas' ções rcm toe, olinIcrittçãu-- 	eterramento de equipamentos 
eletrônicos, instalações prediais, sistemas c eproteçEÊiptrAcies*Ifj.Catr&WEAR linha de transmissão 
69 KV, com 15 km ( Manaus ), redes aéreas e1sye3ráge„sqligt<ão elétfiaajebaixadora 69 KV/1 	V 
- 5 MVa ( Manaus) e aterramento externo ços si fio?' 

O t  4,11  

1 
No•o°4.  seFl 

•Exped'a,cw,\- 
enT . ' cR Ass.: 	G 
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I . Este 	 enr 	rafts! ;"tegiante e da Ce.ftdão: eu ..rce'vc,  T.,..... 1:z2L:f,-, :';e:sla.yata:  . 	. 
. ,..----,..,... 

• 4160V - 45 kVA — 2 conjuntos 	9_ Ji.• („-' 
Transformadores ( T ) 

Trafo Abaixador - 380 / 220V -45 kV,, 1 
Trafo Abaixador - 380 /220V - 150 kk,8, conjunto 
4160 - 380 / 220V- 45 kVA— 2.conjunto.°0b-M:‘ 
13800 -380 / 220V 225 kVA— 7 conjuntos 
13800- 380 L220V - 300 kVA —9 conjuntos 
13000 - 380/220V-: 1500.  kVA 6 conjuntos 
13800- 380/220V - 2000 kVA 2 conjuntos 

. 380- 2201.27V- 225 kVA 7. 3 'Conjuntos 

. 	380- 220/ 127V - 300.kVA 6conjuntos 
:Transformador de distribuição, ligação delta-estrela, de 30kVA - 13,8kV-220/127.1. conjunto 

• Transformador de corrente em epoxi 69 kVef, relação de medição e proteção 100/200 -.5k com. 
carga nominal C5OVA- e B200VA - tensão suportável 350,kVef — 3 Conjuntos:- 

• Transformador de força, trifásico MVA - 69/13,8 kV, imerso em liquidoisolante,.com buchas AT ao.  
.tempo e MT em caixa lateral flangeada, com comutador. sob carga em 17 posições, ligações no:.  
primário DELTA e no secundário em ESTRELA com neutro.acessiVe1.7- 1 conjunto 	. 

• Transformador de potência, tensão nominal 69 kVef, relação 69/03 kV - 115/03 — 3 conjuntos 
Grupos Geradores ( GMG ) com Acessórios ( baterias de partida, silencioso, segmento elástico). 
• 230 / 255 kVA — 22 conjuntos 

• • 	300 / 330 kVA — 18 conjuntos 
. 950 / 1045 kVA —6 conjuntos 
• 1375 / 1560 kVA — 2 conjuntos 

• Grupos Geradores ( GMG ) - ContainSil 
. 18 / 20 kVA — 2 conjust90,--,‘,"5 
• 30 / 33 kVA — 25or1jP,DtoOst50 ° 
• 46 / 50 kVA — MR114".  
• 72 / 80 kVA — 2 Cipluãtos 

• Tanque de armazenarnento Cliç) 
• 1.000 I— 13 conjune 
• 10.000 1— 2 conjuntos 
• 15.000 1— 16 conjunt 
• 20.000 1— 26 conjuntos--; 

1 ....,.,;=; .1' 
Painel de Medição em Média p.9spo 
. 15kV -225 Kva —7 cligiltos 
. 15kV - 300 kVA —9 cintos 

• . 	15kV - 1500 kVA — 1 afilkto 
. 15kV - 2000 kVA — 1 co re ' 
• 36kV - 225 kVA (Cubicu oSi\F6) —1 coja.  o  
Painel de Proteção em Média Tenã-KtM,R"-::::— ..."- 
.• 15kV - 225 Kva —7 conjuntos  

15kV - 300 kVA —9 conjuntos 
15kV- 1500 kVA — 3 conjuntos 
15kV - 2000 kVA —1 conjunto.• 
36kV - 225 kVA (Cubículo à Ar - SF6) — 1 conjunto:. 
30 KVA —2 conjuntos 

Painel de Distribuição e seccionamento em Médj 1" 	------, (a. 

• 
• 
• 

• 

15kV- 1500 kVA — 3 conjuntos 
15kV- 2000 kVA — 1 conjunto 	7..„?  

fs. 

cha 

frç, 
ks` 	ft/ 

o 

4(25nCNICO-CON \ TO CCSIV,Ats4ISCHA1IIN No. 001/CC.SIVAM/99 
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• \ 	• 
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• 30.000 1— 6 conjuntos y 
• Quadro de comando do co tfto motor - bomba -24 conjuntos 
• Conjunto motor bomba de abastecimento.( MBA ) - 50 conjuntos 

1. 
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228 Unidade de supervisão de Corrente alternada (USCA ) 
• 30 / 33 kVA — 4 conjuntos 

46 / 50 kVA — 8 conjuntos 
72 / 80 kVA — 2 conjuntos 
230 / 255 kVA — 20 conjuntos 

•300 / 330 kVA —19 conjuntos 
950 / 1045 kVA — 6 conjuntos 

• 1375 / 1563 kVA — 2 conjuntos 
Painel de Distribuição em baixa tensão gdrceto %lata 	ira Rota 
• 300 A <= DG < 600 A, até 66 saldas m a ono oug2 	 1 conjuillps3,----, 
• 300 A <= DG <600 A, até 69 Saldas mono ou -23 tR Sfáres —8 conjurflosN',"". 41,>\ 
• 3000 A<=DG<= 400$ A,até 108 saídas mono ou 36dripolares .,44/Opjúntos 
Sistema Ininterrupto de Energia 	ático até 10 kVA (Mini-UPS) 10.000'VA -6.colljuelos,; •-• 	t Sistema ininterrupto de energia está o acima dei O kVA'(UPSY. 
• 80 kVA — 8 conjuntos 
• 120 kVA — 11 conjuntos 

250 kVA — 6 conjuntos 
• 500 kVA — 2 conjuntos 
Baterias Chumbo - Ácidas (Seladas) reg 
• 10.000 VA —6 conjuntos 
• 80 kVA — 8 conjunto 
• 120 kVA — 11 co 
• 250 kVA — 3 co 
• 500 kVA — 1 c 
•,Estantespara Bateria 

10.000 VA — 
80 kVA — 8 co 
120 kVA — 11 Jjs  

• 250 kVA — 3 coájtil) 
• 500 kVA — 1 conjurN.  

Quadro de distribuição de força 0--equi:Panlerifo's 
• 150 A <= DG <300 A, até 18 saldas mono o 
• 150 A <= DG < 300 A, até 21 saídas mono o 
• 300 A <= DG <600 A, até 75 saídas mono o 
• 600 A<= DG<1000 A, até 75 saídas mono ou 

Subestações Remotas (SER) — simples 
• 4160 - 220 / 127V - 15 kVA — 9 conjuntos 

4160 - 380/ 220V -45 kVA — 1 conjunto 
4160 - 220 / 127V- 112,5 kVA 2 conjuntos 

have seccionadora tripolar, uso externo, coman 

2 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
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NtelDis. M A:1_7Z 

as por válvula - 10 p 

CERTIOÀ0 DE Ar:UM TÉCsig:0 	• , 
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10 DEZ , 2:002 

to de En0FrPg-nte e pane ir, 
Apervo, 

l
er.,:d,dzs nesta data: 

CR EA 

Pa. - • 	• 

&)& 

if2,3"-Mj  , 

sem lâmliFcb• 	(erra, 
horizontal, com isoladores, para 69 kV, corrente nominal Zb9 Aer - bUz —3 conjuntos 
Cpffieseccionadora tripolar, uso externo, comando manual, sem lâmina de terra, abertura vertical, 

Pprrf,'' OU' ores, para 69 kV, corrente nominal 1259 Aef - 60Hz — 1 conjunto 
mática de aterramento rápido, uso externo, coM 'isoladores TR 147, tensão para 69 kV, 

inal 1250 A — 1 conjunto 
olar a SF6, comando motorizado, acionamento simultâneo nas três fases - 69 kV 
nal 1250 A - capacidade de interrupção simétrica de 21 kAef — 1 conjunto 

gio unipoiar, tipo estação óxido de zinco, uso externo, 60 kVef - 10 kAef -60 Hz —3 conjuntos 
fsipdorsciamegador de baterias - 35A, tensão de entrada 30-220 Vca, tensão de saída 1225 Vcc 

.dUt 
baterias alcalina 75A/h, completa com estante metálica 125 Vcc - 1 conjunto sttog"° 	Conjunto de painéis para o sistema de proteção/medição e servi 

•CREA-RR  
6 tripolaWM06~0,Ó part3 
7  iii~ftePridt:doCertidão 
25 tgpolke — 3 or'uf 9tsf 	ta 
59-ipolar 
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Instalaçao de Medição de faturamento no CRV ManaiS n vôlvedõofõrnecimento e instalação de 3 
•TC's , 3 Tp's, 01 medidor de consumo e demanda tipo A1R-ABB, adequação do barramento e 
relocação das muflas. 
Substituição de plaquetas, disjuntores e condutores em quadros elétricos já instalados, conforme;.. 
solicitaçãodo Cliente - 31 cjs 
Adequação de no breaks conforme solicitação do Cliente, SITOP básica DO/DO, 600 V, 24 V/12 A;,:; 
SEP 1534-ISL01, Contactar 3TH20 22 OBB4, 24 Vcc, Diodo supressor A- 17 cjs 

' ça‘‘ 	fv• 
Materiais de Instalação 1.„ 
• Eletroduto em aço - carbono, galvanizado à quente, sem costuferosp‘kSe., incluály0..conexões - 

diâmetro 3/ 4" - 210 varas 

luva por vara e em vara de 3 metros, inclusive conexões í 
Eletroduto em PVC.rigidoíanti-chama, rosca paralela4B,SP)-conforffle~rneciciacorrpma, 

• Diam. 1" - 35 varas 
• Diam. 1.1/2" - 35 varas 
• Diam. 2-40 varas 
• Diam. 4"- 100 varas.  

Leito tipo leve em aço carbono, galvanizado à quente; L = 3.00 dm; pejiI  
chapa distanciada a cada 250 mm 	 CER1iL.. 
• A = 200 rnrn - 65 peças 
• A = 300 mm - 59 peças 
• A = 400 mm - 48 peças 
• A = 500 mm - 85 peças 
• A = 600 mm - 38 peças 

Tubo metálico flexível, rosca paralela (BSP), macho/macho, à p 
• Tubo de alumínio, 01/2" IPS, ASA SCH40 - 140,00 m 
• Isolador de..suspensão em vidro temperado, tipo convencional - conforme no mas•IEC 120-; 16A, IEC 

W3 	N R R 71 nR  816 NBR•5032 - 90 conjuntos 

0,,s-po„) Nt • • 

C. 

fie ti 	Coljahlalhal em a 2-carbono galvanizado à fogo - 15 conjuntos 
1.../ 	là 	naka-m em.aço $alvanizado afogo, com pino, arruelwe. contra-pino -.15 

• Exaustor axiajn-n 'motor monofásico de 220V - 1 conjunto 
Este AtetafeNetc9 idutár, reforçado nas laterais em alumínio fundido, refletor m 

tegranté da eritstâilikirierado, cbm uma lâmpada de vapor de sódio, completa 

et.91 	r-2 Oto integrado de 220V- 12 conjuntos 
tr 	coluna de concreto armado da subestação 6 

1,5 mm2 - 200,00 m 	 CREA 
2,5 mm2 - 3.814,00 m 
4,0 mm2 -2.046,00 m 
6,0 mm2 -886,00 m 
10,0 mm2 - 3.458,00 m 
16,0 mm2 -315,00 m 
25,0 mm2 •- 172,00 m 
35,0 mm2 - 1.449,00 m 
50,0 inm2 -440,00 m 

AVERBAMOS O _}) 
ATESTA P_OW 

WT.gkkjON 

Prfárcero Wega S.Ptakg te 
,cARD0LEAN,003.w8 

R -E, f A,;4;re - 

f• 	• 

• . 
FERNANu= 

tifacetado com lente de 
xle,2250 W, reator e 

2 

Expedida, em '1,/  o  Pa  s - 3 peças . 	. 	 • t. 
have se4onadora - 5 peças 

r ga • tr. 
rn or potencial-6 peças 

ador de corrente -6 peças 
 

,.„..,•;,, 	 Pí. .  
igaçao *e Força 	 ,,,,,, 

• Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole isolação e.cOíláRftmiÈéreyC,.anti.--ÃV a, 115V, 79° 
C, classe 2 
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ATESTADO TÉCNI O-CONTRATO CCSIVAWSCHAHIN NciP0011CCSIVAM/99 

CERIIDAtiOr- 	T.04e 

Á {102 

10 DEZ 2002 
Este Docunierrt6 e parte integrante 
da Certidão de Acervo T ¡enjoo expeciida ng.ssta•data. 

70,0-mm2- 1.141-,00 m 
• •95,0 mrn2 - 83.3,00 m 
• 120,0 mm2 - 24,00 m 
• 150,0 mm2 - 6.145,00 m 
• 185,0 mm2 -4,735,00 m 
• 240,0 mm2 -8.051,00 m 
• 300,0 rnm2 - 1.620,00 m 

• Cabo unipoler 'de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação,EPR, cobertura ern PVC anti-..charna." 
blindado, 6 kV, 70 °C,. classe 2- 10,0 mm2 - 1.14,00 m 

• Cabo unipolar de cobre eletrônico, têmpera mole, isolação EPR, cobertura 9 	Qt_i.JcharnO, 
blindado, 15kV, 70°C, classe 2 -185,0 mm2 - 47P,00.5p 	 //:= 

• Cabo.  unipolar de cobre': életrolitico, têmperazmole.,,i'SPIçãpEPR;:cobé 
blindado 20kV 700  C classe 2 	 g  

c, 
Or% erfi-PVC anti- -aa; 

&,oh  

1kV, . 

• Cabo tetrapolar de cobre eletrolítico,'têmpera mole, isolação e cobertura ermPVC anti-chama, 1kV, 
70°C, classe 2- 10,0 mrn2 - 20,00 m . 

• 'Cabo de alumínio com alma de aço e seção 1/0 AWG, conf. norma NBR 727110000 m 
• Cabo de alumínio sem alma de aço, CA 336,4 MCM, conf. norma NBR 7271 -,,,,200,00 m 

__________•-gia-Pifege-ereper150/750V BWF Ahtiflam, seção de 2,5 mm2, encordoamento classe 1, conforme - 
C 11 E A colga fiR 6880 e'NBR 6149‘- 1.700,00 m. 

CoAel`cer'terminal de alumínio, para . cabo CA-  336;4 MCM, .m 4 fios padrão NEMA, mais 4 

, t A ' 	e s 

	

' • 	- onktgrierminal expansão em alumínio, parà tubo 0 2.1/2" IPS, birra com 4 furos padrãO NEMA,, , 

	

9pnf 	N 

	

imigrante da 	gigtigãi-gusos M12, conforme norma NBR 5370 - 6 peças 21 
_tt 	fustgl?t 	orme norma BR 5370 - 54 peças Es  

nlep i 01, /dl  Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre, completo - 
' 	•• T 	nai un po 	ç 	la tensão 8,7/15V, para cabo de seção 185 • e 

Expedida, ern .:.:4.:1; .., .„,! ,iti '" a pre -fabricada ( Bus Way ), completa - duto 
W. Ass.. 	et  e@c;%Dt40 60,00 m 	 ,?-..-- ' 

bre eletrolítico, isolação e cobe 
700  C , classe 2- 2,5 mm2  , sem blindagem 
• 2 condutores -2.368,00 m 

4 condutores - 1.300,00 m 
• 5 condutores - 1.700,00 m 

6 condutores -810,00 m 
• Cabo multipolar de cobre eletrolitico, classe 2; 

com blindagem - 2,5 mm2  
• 24 condutores -738,00 m 	Mkx,s, 

1 V 

1,  • 32 condutores - 140,00 m 
• Terminal à compressão em cobre, para cabos deb&Tore, comp 

J-ks 

70°C, classe 2 
1,5 mm2 - 20,00 m 

• 2,5 mm2 - 350,00 m 
• 6,0 rnm2 - 100,00 m 
• 25,0 mm2 - 100,00 m 

Cabo tripolar de cobre eletrolítico, têmpera rnAlp€51Wwdoeow e 
AVERBAMOS,t 

INTEGRANTE DA CERTID O 
N°G2312F1s. 
24.arceío Wata de 	ira Wpirld 

25,0 mm2 - 4312,001ri 
• 95,0 mm2 324 00 m. 	. 

Cabo unipolar de cobre életrolitico4èMPera mole, isolayão .EPR, cobe 
blindado, 34,5 kV, 70 °C, classe 2- 25,0 mm2 - 27,0CRt A.- 'MA 

,5 a 300,0 mm2 - 6.546 peças 
mm2 - uso interno -86 peças 
e barra trifásico + neutro, In = 
e tu, 

ma SWb¡
.1
ndagem 1kV 

• 

et  ma, 1 kV, 700 

e 
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ATESTADO TÉCN O-CONTRATO CCSIVAMISCHAHIN,No.,001/CCÉIVAW99 

• Sistema de Combustível; 
• , Tubo .de aço carbonO preto, ASTM-Cet EtritAchedule 40 

conexões 
• 1/2"-6,00m 

3/4" H 53,00 m . 
1" - 293,00m 
1.1/4" - 31,90 m - 
1.1/2" H 246,00 m . 

• 2" - 375,0Qm • : 
,C 	 .ápio'ecireffiVálvulaá de esferaom:feCharentod, me,  classe 10, ros 

0-041'ções-dd'Átéáâit.iáitõ • , 	 . 
• C.abc.) de.cobre:ejetrofitiqo 	 2,,k,25,0 mm2 - 10,00M , 	. 	 .„ 	,• ,•, . 	. 	, 

:Ciább de-6bre,eletrólitiçO inu; tern"pira•rnetà diJi'à,éjae 2. 
. 25,0 Mrri2 H 106,00 rn.‘. 
• 35;0 rnm2 - 2.680,00 m'  , 
. 50;0 miTn2 - 320,00.m  
• 95,0 rrim2 2.500,00 m: 	 o 

• 
• Conector para aterrêniento gni bronze, para urn,cabottp cobTe.-às-uperficieéplêna, completo - 35,0 

50,0 mrn2 - 329:peças 	 • '1 	 jf/I  
• COhectór para atérránlento 	 sPli,t bOlt ), d'a%,,,,i,..jrn ou dois ggo,g' de CObre.  à .superfície-  , 

plana, coMpleto...35,0;e,50,0. rnm?,..,,á5•peças:, 	 • • 	• 	• 	: 
Conector de aterramento em bronze estanhado, paracabodecobré: nü, completo95,0m?n225Q:r' 

. peças 	, 	 , 
•• 	Ç.Ordbálhá.flexiVelineni:.0breeletr,OlfticoeStanhada '7dOrrenteipornipál te 600 .4,268•;peteS).¡,, 
• Terminal a cOmpressãO.e,CObre,e0ribad,0,Rare seção de 95,0 mrn2 - 120 peças 
• Conexão exotérmiee 

AVERBAMOS 'O' ;PRESENTE' 
• ATESTADO COMO PARTE 

INTEGRANTE DA 'CERTIDÃO 
4673/93E1s. 	 
*i.arcelo .911ata,de 	zra Rpmà 

	 1A/4"-22 peças 
Este Atestado, é2p-234peças 

integrante •cfg  tyílpdq103o, em 'bronze; rosca BSP, classe 150, haste ascendente, pora de travamento do 
vo ari é em RIU, volante em aturninio, reerigaxetável sobre pressão quando tóta mente aberta fechó 

(01./ .cônico  
eças 
2 peças 

eçàs 
, instalação vertical, em bronze, rosca BSP, classe 150, fecho c'à 

g 
ópileno, protegida com arame de aço galvanizado, completa com 

bronze - DN = 2 1/2", completa com acoplador em bronze - 250,00 m 
• Mangueira de borracha sintética com reforço têxtil, adequada para combustive 

terminal macho e abraçadeira em ambas as extremidades, rosca BSP de diênnetrg 
Filtro separador/ coalescedor - 50 peças 	 s 	„ 

g Pâen , 

Sistema de Escape 
 

• Tubo de aço carbono preto, AST‘ Sth 
Diam. 3"- 198,00 m  

• Diam. 4"- 162,00 m 	05" 
Diam. 6"- 72,00 m 

• 114 - 184 Ipeças 
EA-R r - 65  Peças 

ExOedida, em 2"3  
K 	-D P Asar' 

'co, guia - 1" - 

copiador em 

ompleta com 
,46,0 m 

• Filtro tipo Y, corpo e tampão em bronze; elemen 
• Placa de neoprene, espessura 10 mm, dureZ9 

• 

1 sA5* 
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ATESTADO TÉCNICO 

00 de aseape.deigOas do raddor, 
• ,.'teolamentOacúetiO•ern..potjuratano expandido —2 012,00 m2 

integrante da, Cert.Qaqi erfigaçao de Força'. 
no.. > 	et3/ 	Cabo de cobLe tern 

NTRATO CCSIVAMISCHAHIN No,001/CCSIVAM/99 

011 ,1'. 	• 

Testes em Campo 
Testes e colocação em operação — 1 unidade 

CREA - MA 
AVERBAMOS o PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N°06»,93F'Is. 	A 	5))/ Rede Concessionária  

Equipamentos 	 *arado tteamctie£:',i pina 1.g3  çers...dão 	" 

	

-Ect•b`6`r.ztiià•kt6 e 	 te  

• Disjuntor de média tensão, tipo extraivel a vacuctFuttaittk45.kW800k1 
Caixa de medição para kWh•e•kVAR,;-'pas:IrkConcessionária — 2 conjuntos 
Chave seccionadora de,.15,10;.40,9Mrip,Olar — 2 conjuntos 

Matáriais de Instalação 

	

- Condulete do tipo LL de alumínio injetável :de 1 1/2", com tampa aparafusava' 	peças 
Condulete do tipo T de,alurniniainjetaVeLda.1. 1/2", com tampaaparafusáveL,...2: 

	

Chapa de fenrchatarparasuporte da bucha depassagem-,-,padrão2CONCE, 	RlAfd, 

C ÉZ,EA —A 
CERTi040 DE 'ACERVO TÉCCO 	; 

10 DEZ 2002/ °/°' 

. 	 GUAlt.;SIONARIt — 2 peças C 	 0  

• C RE A "C411°Mira para fix ção dos pára-raios ( 13 x 38 x 5 m ) — 12,00 m 
• Icolador de pedestAl padrão CONCESSIONÁRIA para 15kV com conect0;lpara-f1xgão de sí'çaio 50 

,EStia 	 ..é2P2Çá 

Estrutura:de cantoneira de,ferro.gatyarlizado 	
/ 

(13 x 38 x 5 m) para supir'tã ckÃT.C1  eA".P14ád 
e k 

era mole,isolaçãoe cobertura-em:PVC;,anti-chamaT750V,7classe:2-naseçãwde;':,,. 
Expedida, em eletrolítico — diam. 3/8" —100,00 m 

a tipo "L" para vergalhão fabricado em bronze 

tipo "r para conexão da vergalhão de cobre fa 
6 	 

Conectar terminal a pressão para Conexão de vergalhãO corri parafu 
• Conector para emenda reta para vergalha° de bronza.-L diarri. 3/8" 
Interligação de Aterrarnento 
• Cabo de cobre nu, duro classe 2 seção de 25 mm2 — 120,09/ 

Alimentação 	e Aterramento de Equipamentos Eletrânicos"v,  

ara fixação a pressão — diam. 

ricado em bronze — diam. 3/5;  

arn. 3/8" —5i peças - 

Equipamentos de Energia 	 g g 
• Sist. Ininterrupto de Energia Estático até 10 kVA (ivtiQi;  

• 3.000 VA —2 conjuntos 
4.500 VA — 7 conjuntos 

• 10.000 VA -- 1 conjunto 
• Sist. Ininterrupto de Energia Estático acimatie 10 
• Baterias Chumbo-ácidas Seladas reguladaswyt 

• 3.000 VA —2 conjuntos 
• 4.500 VA —7 conjuntos 

• 

29/82 
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1. 

ATESTADO TÉP‘11 ONTRATO'CÇO6rsiy-p041". )0,N0,,poliçOiy,099:,', . 	, 	.•. 
0,• "7 ',."" 

iligrahted Certid-ãoam.v. 
no 	aLsio • 	Diam. 1 1 

. • 
Expedida em 

411,  Ass.: 

• 

• . 	r 	.• 	 • 	• 	 • 

• 

- 	•-- 	- 10.000 VA -1 conjunto - 	. 	- 
• 24 KVA -3 conjuntos 	• 	' . 	, 

Estantes para Baterias assoCiada.s.aq,Sist. !pint. de Energiá(EPS) . 	. 
•  3.000 VA-2 conjuntos • 

4.500 VA -6 conjuntos 
24 KVA -.3 conjuntos, 	- . 	, 

; 'Gabinetes para Baterias asscipiadaS'á'O.SiSt.,Inint: de Energial(GPS) - 4.500 VÁ - 1 conjunto 
Quadro de Distribuição de Força de,gobiparnentos ( QDFE ) 

DG <50 A, até 15 saídas nicirib ou 5 .triOblareS 1 cOnjunto 
DG <50 A, áté 24 saídas mono ou 8 tripolares -1. conjunto 
DG <50 A, até 30 S?IdaS U101:10 ou 10 tripolares,,m11'...conjuntos 	CfREA-,AM: 
DG <50 A; 	•saldas 11:1_01:10. PU 
DG <50 Ai  at042:.paídaS.,MOnO'4 :14,:,tripOláres-itônjürit6;''J 
50< DG < 	 "D:E7' 
50< Dg < 150 A,-.até...'30SálOAS.JMOn:fifoti,...16.trirádláre.s.-- 
50 < DG < 150 A, até 33'Sádas'mono Ou .11 triPolareS:- 2 Córijd 
50< DG < 150 A, ate 48 SaldáSirán6 Ou 16 tripolares -6 conjU'. 	 '" 

• 50 <DG < 150 A, até 54 saídas mono ou 18 tripolares 1 conju 
50 < DG < 150 A, até 60 saídas rnOnO ou 20 tripolares- 3 conjuntos' 
50 < DG < 150 A, até 96.saídasMono ou 32 tripolares -6 conjuntos 

Perfilado perfurado em aço carbono, galvanizado à quoante 91 - 3 t  • 

Cabos, terminais e suportes para aterramento gtGAR  
soo, 

iam. 

„ 

	

. 	(a 

Leitos, perfilados e acessórios 
• Leito tipo leve em aço carbono, galvanizado à q 	te 	pe 	r+1 

' 	 ° 200 mm - 249 peças 	 ppl 

„ 

I e r. „ 

4,00á 

• .• 

50 < DG < 150 A, até126 saiclá ,morio ou...42:tripolares —3 conjUntos-CREA''' . 	150 < DG <300 A, até 96 saídas mono ou 32 tripolares -6 conjuntos 	 M ,. . ' 	" 	' 
'•,' , 150 < DG <300 A, ate 186 :saídas mono ou 62 tripolares - 1 cohjy0E'Z' ..4,Ni05, ,'.9,-.NtÉkiE • .' ' 600 < DG < 1.000 A, ate4&:Saídas MOnO ou 16 tripolares -4 conjtigfSTXDO.'0Md éiX,WIí 
QAT (Quadro paraAutotransformador) 	 , 	 INT CRANTE DA.CERTIDA0 

Trifásico - 23 corijuntos 	 i-,  44, 	N' ‘t,,k".  

	

.: --. '----.'- 	V 
Trifásico até 10.KVA -18 conjuntos 	 .• 5;„ Rtarc Trifásico até .15 KVA -24 conjuntos 	ts, "-t'..,,,N 

o com uma luva por vara e eriiwâra de 3 ,metroS7= inclusivedone ões 	• 
93 varas 	• 	 - 

57 varas 
' - 54 varas 

64 varas 
rígido anti-chama, rosca paralela (BSP), 
em vara de 3m.- inclusive conexões 
" - 30 varas 
50-varas 

alumínio injetado, rosçaparalela (BS 
4" - 19 peças 

Diam. 1" - 39 peças 
Diam. 1 1/2"-42 peças 

. coneXõ 
em aç 

as' Fls. OL= -A,211 
7,Trit  te.  ao, defâe e ra Rp 

ge 	 Ivo CREA-MA 
s e conduletes 
-carbono, galvanizado. à' que

quere?a. " 
• .. s 	costura r.bsca paralela',  BSP); coriforme. 

'4 2 
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1. 

ATEStADO CNICO NTRATO CCSIVAMIàCHAFíN.i.i.),...OplicésiyAw99 

Cabo unipolar de cobre,eletrblítico, têmpera mole, isolação e 
79 9C, classe 2 

2,5 mm2 — 8,160,00 m 
4,0 mm2 —494,00 m 
6,0 mm2 —794,00 m 
10,0 mm2 — 2.069,00 m 
16,0 mm2 —294,00 m 
25,0 mm2 —282,00 m 
35,0 mm2 — 156,00 m 
50,0 mm2 —440,00 m 
70,0 mm2 — 1.141,00 ra, 
95,0 mm2 — 80,00 m 

. -Cabo de cobre eletrolitico nu, térriP'e 
Cabo de cobre eletrolitico,nu, têmpera 

25,0 mm2 — 118;00 m• 
35,0 mm2— 1.234,00 

Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera 
70° C, classe 2 

25,0 mm2 —36,00 m 
• 35,0 mm2 —3.544,00 m 

_ •• Conector para: aterramentoem 1?ronze; esplit bolt 
• completo - 35 mm2 — 6.612 peças 

Conector parafuso fendido etwbronze, para cabos 
peças 
Terminal à pressão em liga de cobre, para cabos de 

• Suporte de aterramento elétrico .e eletrônico -440 conjun 

• Instalações Prediais  

Qáadros 

2.34 
bbertura em PVC ariti-chama, 750 Vi ' 

Nia.SSP.2 
urarcla s 

A RttAtgi§t mole, i olção 	r 	 , 
integrant9'.,dã ,'Ç -r 

r.. 

n°  

C r"---k:JE.A.:Arvi 
CERT!C4 E CR  TECII;CO:N' 

1:0 DEZ 2002 

ff.strf. DettiÁntentt:: .e. pede egrente • Quadros de Distribuição de Força e Luz ( QDFL ) 
• DG<50 A, até 6 saídas mohO ou 2 tripólares -2 conjuntos 

t.ta Cert.tddo de Ace 
„xpedida nesta datá. e 

D 
DG<50 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares - 6 conjuntos

G<50 A, até 18 saídas mono ou 6 tripolares - 7 conjuntos 

DG<50 A, até 12 saídas mono ou 4 tripolares - 5 conjuntos 

CREA - MA 
DG<50 A, até 24 saídas mono ou 8 tripolares 39 conjuntos 	AM°S  ° -WSENITE 
DG<50 A, até 39 saídas mono ou 13 tripolares -5 conjun4,,,,N 	 DÃO: 
50 A < DG < 150 A, até 6 saldas mono ou 2 tripolares-4 çoni!!kg°,toco,,, 
50 A < DG < 150 A, até 9 saídas mono ou 3 tripolares - 2:0MOtâèe4, 
50 A < DG < 150 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares -1,tbnjunto 
50 A < DG < 150 A, até 18 saídas mono ou 6 tripolares ---13 014 
50 A < DG < 150 A, até 21 saídas mono ou 7 tripolares - 1kconju 
50 A < DG < 150 A, até 24 saldas mono ou 8 tripola'reS'€ 13 
50 A < DG < 150 A, até 27 saídas mono ou 9 tripolares - 2 con 
50 A < DG < 150 A, até 30 saídas mono ou 10 tripolares - 
50 A < DG < 150 A, até 33 saídas mono ou 11 tripolares - 13 conjuntos 
50 A < DG < 150 A, até 39 saldas mono ou 13 tripolares - 6 conjuntos 

.• 

	

	50 A < DG < 150 katé 42 saldas mono ou 14 tripolares -8 conjuntos 
50 A < DG < 150 A, até 48 saídas mono ou 16 tripolares - 1 conjunto 

N,‘ 

DG<50 A, até 21 saídas mono OU 7 tripolares - 8 conjuntos 	AVERB 
ATES TADostg,  DG<50 A, até 27:saidasinono ou.9.kipolares»-3.-conjuntos:... 	 tARTE 
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• 

ATESTADO TEC ICO-CONTRATO CCSIVAMISCHAIIIN No. 001/CCSIVAM199 

• 50-A < DG< 150 	até 45-:saidas.rnono1ou -15 :tripolares - 15 conjuntos 
• 50 A < DG < 150 A, até 60 saidas'monó °É! 20 ti-iodares -5 conjuntos 

50 A < DG < 150 A, até 66 saldas mono ou 22 tripolares- 1 conjunto 
• 150 A <= DG <300 A, até 6 saídas mono ou 2 tripolares —8 conjuntos 

150 A <= DG <300 A, até 9 saídas mono ou 3 tripolares — 12 conjunto 
150 A <= DG < 300 A, até 12 saldas mono ou 4 tripolares — 1 conjunto 

• 150 A <= DG < 300'A, até 15 saldas mono ou 5 tripolares — 2.conjuntos 
• 150 A <= DG < 300 A, até 18 saldas mono ou 6 tripolares —7 conjuntos 
• 150 A <= DG < 300 A, até 24 saldas mono ou 8 tripolares —3 conjuntos 

150 A <= DG < 300 A, até 36 saídas mono ou 12 tripolares —4 conjuntos 
150 A <= DG < 300 A, até 72.saidas mono ou 24 tripolares —3 conjuntos 
150 A <= DG <300 A, até 93 saldas mono oU 31 tripolares —1 
150 A <= DG <300 A, até 96 saldas mono ou 32 tripolares 
150 A <= DG< 300 A, até 267 saídas mono og89,tripol 
450 A <= DG < 600 A, até 393 saldas mono ou 131,tri 214f 
600 A <= DG < 1.000 A, 4 72 saldas mono bu 24 irOo 
1.000 A <= DG < 1:500 A, até 60'Saidas mono ou 201dïares 

• Quadros de Distribuição de Luz( QDL ) 

2 3 5 

47 conjuntos 
- 4 conjuntos 
- 6 conjuntos 
- 10 con.  
I 17( Ága' 

• De 6 a 10 circuitos de saída—
De 11 a 15 circuitos de salda 

• De 16 a 20 circuitos de salda 
• De 21 a 25 circuitos de salda 
• De 26 a 30 circuitos de salda 

eéoPergRutotransformador (QAT R.  
integrante da cèdidãbonofásiK até 5 kVA - 96 conjuntds,, 

I, • 	Trifásico,laté 10 kVA -71 conjuntos 
no 	 Trifásino,  até 15kVA - 14 conjuntos 
Expédida, em 2(iXpeC.:;,C!'"g; .n"ests. datá 

CREA—AIVI 
CERTIDÃO Cf ACERVO' TÉCMCO 

d//010,e 
10 bEZ 2002 

rr -de 
ijo I 

E A - 	RDe 36 a LO circuitos de salda - idnjujicoa N 
;. 

u42 

./ 	. 

=e" "3 -1 "a" 5 circuitos de salda -1 biljlinto  

e Ar Condicionado ( QFAC ) 
até 6 TR com umidificação e/ou desumidificação - 14 conjuntos 

If até 10 TR sem umidificação e/ou desumidificação - 10 conjuntos 
If até 10 TR sem umidificação e/ou desumidificação - 11 conjuntos 

150 A <= DG < 300 A, até 18 saldas mono ou 6 tripolares -3 conjuntos 
300 A <= DG < 600 A, até 24 saldas mono ou 8 tripolares - 3 conjuntos 
300 A <= DG < 600 A, até 30 saídas mono ou 10 tripolares -2 conjuntos 

• 	QFCB (Quadro de Força e Comando de Bombas) 	f. 
	CREA - MA. 

• Para 1 bomba até 0,5 cv - 14 conjuntos .sç' 	. A \\ 1 

: , • Quadro para medidores de energia  
e- 	até 50 A, trifásico —18 oj Po e,,,?"-;>,̀:o° 1.  

• 

• 

• 

• 
• 

Caixas, Conduletes, Eletrodb,t04@,à0teres 
Caixa estampada em aço gàlktdélo ' 
Caixa em PVC rígido, com akel des1 
Caixa octogonal em PVC rígido ,00 anel 

AVERBAMOS O PRESENTE 
- ATESTADO COMO PARTE 

_INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N190.3/03Fis.  OJ A 
MiarcefiztáRAtyfe. Rpma 

st 	• • 

'r ( retogular e quadrada) - 142 peças 
feefo*Ida)— 1668 peças 

ças 

1: 
) 
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ATESTADO CNICO-CONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAMI99 

236 
ixade-passagem-em aço galvanizado-à,quentei  cor lampa aparafusada, Dimensões 

);15.é 0,20 x 0,20 x 0,10) rr“ 27 peç'as 
Caixa de ligação em alumínio fundido, com chassis removível, à prova e tempo —38 peças , 
Cábá"cie ligação em alumínio fundido, com tampa anticlerrapante para o p' .o -19 peças 
•Condulete simples em alumínio injetado, rosca paralela BSP, tampa apara sada - diâmetros 3/4".a:.  
2.1/2" -24.075 peças 
Condulete duplo em alumínio injetado, rosca paralela (• BSP ) - diâmetro 3/4"- 64 peças 

• Condulete simples em alumínio fundido, rosca cônica (NPT), tampa ap afusada, à prova de.' 
• explosão - diâmetro 3/4"- 209 peças 
Eletroduto em aço carbono, galvanizado à quente, sem 9,o_stura~,á par 
uma luva por vara e em vara de 3 m, inclusive conexp,e'g:;„1?-s4wte' 
• Diam. 3/4" — 17351 varas 
• Diam. 1"— 2.035 varas 
• Diam. 1.1/2" — 923 varas 

Diam. 2" —65 varas 
Diam. 2.1/2" —218 varas 
Diam. 3"— 108 varas 

• Diam. 4"— 206 varáS 
• Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quenteNerWstgrá,~1 

5597 (à prova de explosão), fornecido com uma luvi'.5%ae eni4árá 
Piam. 3/4" — 298 varas: 

omecido com urnaluva por vara de 3 m 

ecido com urna luva por vara de 3 m', 

pt R Diam. 3k4"— 2.013 varas 
	 ps 

• Diam. 1 Y2" — 278 varas 

É t 	AtOStd&beff1§WI,iGP3flexível, rosca paralela ( Bsp'1?,à-Pfçhva'0-,:émpo, comprimentade 1,5 m 

integrante da Cel.ticido, - uiam. 1", — 8,00 m 
no 	03104/ 	Diam. 1.1/2" — 28,00 m 

$ 
e pede inte ranté 

completa da C*rlidão de Ar;ervc T enico • 
'ida nesta gata, 

m lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 1 
m lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 2 x 11W — 14 'conjuntos 

CREA - MA 
ATESTADO
A V ERBAMOScoOlviPoR EpSAEINíTTE • com lâmpada incandescente 100W —96 conjunto: 
Nilo,  ,,,.. TE DA CERTIDÃO Arandela 90° blindada, à prova de explosão, complea, 9  o 

• com lâmpada incandescente 100W — 6M101-410- n'-4" Fis.-2.‘,,__Al2. 

. 	com lâmpada mista 160W— 569 conjunt;,,oze,;n1;0 	 E 

•  

1NTEGRAN 

a 2,tarce4) Alata de Arandela colonial blindada, completa, corcp( Age • com lâmpada incandeScerite> 	,,.1  . '5' othju 
• Autônoma para iluminação de,ertkROPd'acta,,ço 

• com lâmpada fluoresce04tKigg conwn ‘ 
.., \ S,  -. 0‘ 	h • :', • ' ' • Blindada, à prova de tempo, corwièta 	1, 

• com lâmpada. fluorescente, 2....4' VV (reator 
conju Is  

• á 	‘. ..), 

ela BSP, fornecido com 

NPT)pc9jirdrilri0 NBR- 
ffi';'irrállisiVe;COneões.. , 

Diam. 1"— 25 varas• 
EletrodUtó em PVCrigido anti chama,;) 
diârnetro 4"; inclusive conexões.- 679karas 
Eletroduto ern-PVC rígido anti charná;psctpákalWaitSPeo 

• Diam. 3/4" — 6 217,00 m 
1  CERTINOW ACERVO "-TÉCNICO N°: • 	í 

• 10 DEZ 2002 , 

• Arandela.45° blindada, 'à provade.explosão;completa-,-., 
• • 	com lâmpada incandescente-100W-- 6 conjuntos:- 
• Arandela 90° blindada, à prova de tempo, completa 

ores e Tomadas 

1. 
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CREA - MA. 
AVERBAMOS 0 PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTEDA CERTIDÃO 
N0p6g3/01,. 	A 	 

%zrceto Wata cf 	ezra Rprna 
o 

CREA-MA. 

^ com lâmpada fluorescente, 2 x 16W (reator de vRagtda;rápidiaisitepleg ,ato fp) - 147 
conjuntos 
com lâmpada 
conjuntos 
com lâmpada 
conjuntos 
com lâmpada 
conjuntos . 
com lâmpada 
conjuntos 
com lâmpada fluorescent 

fluorescgitel 	4,0gt& p 

fIuorescte3  

apida simples, alto fp) - 1 

raRida duplo, alto fp) 	1 

kg69da duplo, alto fp) - 

fluorescente, 2 x,16 V_V (reator de partida rapida duplo, alto fp) - 24 

fluorescente, 2 x -3-2°W10otorfedkilico alta frequencia) - 2.360 
NS o 

1. 

ATESTADO TÉC ICO-CONTRATO CCSIVANI/SCHAHIN Np. 001/CCSIVAM/99 

njüntos 

) 	
ir m forro'fibraroc, completa 

e e). c.un os 
Cita 	 • com lâmpada fluorescente, 4 x 16 •W (reator eletrõ 

•hntcis 
Teço ilâmpada fluorescente, 2 x 32 W (reator de partida rá 

jeintos. 
De 'embutir em forro, de gesso modulado; completa 

• com lâmpada fluorescente; . 	 eletrôn uattiik Ats0p.TÉ.tNica,t.it.,  conjuntos , 	• 	• di101021 	• com lâmpada fluorescente, 2 x 32W (reator de parAida 
conjuntos 	 • 

1.•••••••taVaa 

'
0111, Es 	DC;curnento e 'parte' inte.  
da Cerúdào 'de Acervo T 
eynedidz nesta data. 

237 
com lâMpada -flUorescerite, 2-  x 32 W (reetbr eletrônico alta fréqu'en-cia) - 517 
conjintos 

Comercial pendente, completa 
• com lâmpada fluorescente, 4 x 20 W (reator de partida rápida duplo, baixo fp) - 9 

conjuntos 
Comercial plafonier, completa 

• com lâmpada fluorescente, 2 x 32 W (reator eletrônico alta frequencia) - 
conjuntos 

Comercial plafonier tipo DROPS, completa 	 \vota, 4%  
• com vidro leitoso,soquete porcelana, 1 x 60 W - pe ítteát - 42 conj.  

Comercial plafonier tipo DROPS,,completa:-:.,-  
• com vidro leitoso,soquete porcelanaãW100W-tMédio~juotosiks1 

• com lâmpada fluorescente compacta'-( 	), 1 x ,11*11 eajuntos 
De embutir. Corpo e chapa de aço tratada e pintura 'eletk,s(átida trir refletor em 

N• aTunauoloiapodizado lllhante, com difusor em vidro temperado transparente ou ja eado, completa 
CREA-ti ti • com

in
, ámpada vápor_ rpetálico tubular 150 VV 23 conjuntos', 

Do  embutir m forro, completa 
; Este Atestado, é partem lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 2 x 11W. =;-360 conjúfilá-,  

integrante. da Cértiadmbutir em forro com abertura para retorno de ar-condicionado; completaï- 
j., 	• com lâmpada ..fluorescente compacta (iPL);.i2x-11 W.,-653ttonjúntosi' 

n?., 	, 	 • comi lâmpada fluorescente, 4 x 16 W (reator eletrônico alta frequencia) - 5.922. 
Ex`pedida, em  ez  

• com lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 
be embutir em forro sem abertura para retorno de 

• com lâmpada fluorescente, 4 x 16 W 
conjuntos 

Industrial pendente, completa 

Decorativa plafonier, completa 

c.5".  • com lâmpada:mista:160W 240 conjuntos: 
•-. com:lâmpada Mista 250W-- 355 conjuntõs 	 2nE0: 

ico alta frequencia) - 671 

ida simples, alto fp)-.. 32 

-sdpes, alto fp 
. 1  

njuntria,, 
OApleta 

Vreq 
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ATESTADO TÉ ICO-CONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

industrial plafonier, -completa 	- 
• com lâmpada fluorescente, 2 x 32 W (reator eletrônico alta frequendia 

conjuntos 
Pendente blindada, à prova de tem 	completa 
•• 	com lâmpada incandescente 1 W - 12 conjuntos 

Projetor à prova de umidade 
• para lâmpada mista, 160 W -- 6 

Projetor fechado, corpo e 
externo na cor cinza alumínio, r 

• vedação em guarnições de sili 
• para lâmpada' 

• Conjunto de,interruptores 
Tomadas - 13.984 conjunto 

Leitos 
1_eit0 tipo leve em aço carbontS,taf 'YádO'kquen 
inclUSive conexões 

A = 200 mm - 204 peças 
• A = 400 mm - 45 peças 
Leito' perfurado ( tipo eletrocalha ) em aço carbono galvanizado a quente L = 3000 ,mm,..inclusi 

Fios;  Cabos ,ç Terminais  

conexões 
• Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 100 mm -3.094 peças 
• Perfil "U" com altura-50 mm e largura A = 200 mm -213 peças 	AMOS O PRESEN 
• Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 300 mm -282 peças 	fAmaTESTADO_C.OM RPTAIR;  
•  

• Perfil "U" com altura 100 mm e largura A = 500 mm -252 peças 	_ 
Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 500 mm - 168 peças 	 t vA 

_O 
AVERB 

,ceroAwata~ra  4  

CREA - MA 

.. Fio de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC anti chama, 750-V706  C, 
classe 1 

2,5 mm2 -54335100 m 
4,0 mm2 - 96.083,00 m 
6,0 mm2 - 13.745,00 m 

Fio Fl - 2 pares, para vilas residenciais --1.800,00 m 
Cabo ynipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC anti-chama, 750 V, 
70 °Ci classe 2 

2,5 mm2 - 17.644,00 m 
4,0 mm2 - 2.891,00 m 

. 6,0 mm2 - 3.298,00 m 

. 10,0 mm2 -4.058,00 m 

cre-• 5à° 	o °" 

	

th?kát%ynNt' 	, 

15 O mm-2 85,00 

juntos 
' o, com aletas para refrigeração, acabamento
?ri Lzado e vidro de pro 	mperado, com 

" 

untos 

\o 	1?,,fort.e.pã 'Ata 	!c°  
integrante da 	mm2 2-45,00 m 

têmpera mole, 

- m 

n° 	 unipolar de cobre eletrolítico, 

iga Este Atest 

	

	 o ado, goptfippN- 60,00 m 

C R E A- R fio  mm2 .11 540,00 m 
j)  mm2 - po,00 m 

• 

4=08 °I,c039  

ç EA-AM 
TECN+CO 

10 DEZ 10Q: / 10141 

E 

Ass:  
• 

Z:Y4r 
.•25 	11.610,00 m 
4,0 mm2 - 15.936,00 m 

2 - 11.241,00 m 
MciL 16.079,00 m 

	—4 
35/8 
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Olaia, 41,-9, 
f( - 7" g 	°?, RO 	tt, 

ATESTADO TÉCN O-CONTRATO CCSIVAM/SCRAHIN No. 001/CCSIVAM/99 h'.''' 	,r.• e Px 	:0 	 , :- 
• ,se 

16,0 rrin — EIttflOTri-  . z;,.t' l,  
25,0W.236,00:m  

4A , 35,0 mm 	8 /' !r8 	,-." AVERBAMOS O PRESENTE 
50,0 mm2 — 560,00 i'n 	ATESTADO COMO PARTE 
70,0 mm2 — 1.236,00 m 	INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
95,0 mm2 — 3.308,00 m 	NV673/63Fts. OL  
120,0 mm2 .— 480,00 m 	2darcelo Wata et 150,0 mm2 — 1.836,00 m 	 Agente 	

.,ezra Wpma 
tivo 

185,0 mrn2 84;00 m 
-240,0 mm2 —672,00 m  

Cabo Multipolar de cobre eletrolitico,claSse 2,.isolação;e- collç  , . 
•P.,.•.,741 ,* J i7 Sem blindagem - 1,5 mm2 - norid.Utores. 5,00.rn 	'' 	 4"  

Cabo tripolar de cobre eletrolítico, OrriPera mole, isolaçãõ i 
.C, classe 2- 2,5 mm2-5.5060,,,,m, .•.,...,i.;  
Cabo de cobre eletrolitico nu,térnPera,.-4.10',:ClaSSe 2.  35;0 
Terminal à compressão em cobre, Pára 'Cãhb's de cobre, comp 
peças 
Terminal à pressão em liga de cobre;  para cabos.de  cobre; cornple 

• Diversos 
• Relê fotoelétrico (fotoresistor), completo— 109 peças 

Chave de nível, tipo,bôia, com contatos reversíveis 5A / 220V —45 conjuntos 
• Quadro,  distribuição,- a.  prova de tempo, e caixa retangular de Iluminewgr,kcsnmsjullIttres 

acionados poralavancas externas.à.tarnpa 	 ; 	- 
r 3 A O DE ACESO TE C : .*J !!) • 2 disjuntores tripolares de 10A— 5 Conjuntos 

• 3 disjuntores tripolares:de 15A e 10A — 7 conjuntos 
• 4 disjuntores tripolareà de 20ke 15A 7 6 conjuntos 	 10 DEZ 2002  
• 5 disjuntores tripolares d&40A e 20A — 4 conjurítos -3:$2 Cu.c..Árnento e parte eégcrna • 6 disjuntores tripolares de 50A e 30A —.2 conjuntos 	da Certie'lao de Acervo 

a nest • 7 disjuntores tripolares de 80A e 50A —1 conjunto 	experi;d 	datz-,t  
• Caixa de ligação em alumínio fundido, com chassis removível, à prova de tempo, com "e.,ua de 

Bornes para 15 ligações de cabo de seção 2,5 mm2, Dimensões (0,275 x 0,220 x 0,165) 63 
conjuntos 

• Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas ( SPDA )  
O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas consiste de captores :tipo Franklin, suas 
respectivas descidas e o devido aterramento conjugado ao aterramento.  solidário das estruturas 
metálicas não condutoras de corrente ( torres ou estrut 

Captores e Terminais 
• Captor tipo Franklin em latão maciço, cromado, h: 1 30 m- , :iitt§sAtmÉcm" f511QMas 
• Captor tipo Franklin em aço inoxidável, h : 0,30m, 'pontas, rosca:9 3/4:4-2 99  , 
• Captor tipo Franklin em aço inoxidável, h: 0,35 m, 4 pcISIWERDP 3/05 
• Terminal aéreo em aço galvanizado, h : 0,60m, dia e3/8't -341 e a 	01,1 * 

Terminal aéreo em latão cromado, h: 0,60m - diâm reÊ2n"-aá 
h J• Jq - 

j/ to/c2, 

. 

a.. os Isoladores  
• Isolador de aço galvanizado, com chapa de encost ç'iã£,AN e  

05.4 • simples — 1.470 peças 
• reforçado — 1.070 peças 

• Isolador de aço galvanizado com calha para telha ondulada — 
• Isolador de aço galvanizado para mastro 

1. 
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ATESTADOTÉCNIC 

, e 

• Diam. 1.1/2". - simples &peças . 
. 	• 	Diam. 	simbies.:-, 191 peças„ 

. 	Diam. 21.1: - reforçad9 382 peças 
Isolador de aço galyanizadoPara pdaikSimples e-reforçado -48 peças 

NlastrOs, Postes e Torres 	. 
Mastro Simples de aço galvanizadodiânietro 
• h = 4,0 rn - 18 peças 
. h = 5,0 rn - 24 peças 

• Mastro telescópico de aço galvanizado, d= 2" 

A 

. h = 10,0 m - 1 

• Base de aço galvanizado para mastro - 147 peças 
Conector para aterramento em bronze ( split:bolt •), para um ou dois cabos de CO 

plana completo - 50,0 mni2 - 1.779 peças 
• Conector para aterrarnento..em bronze, para um cabo . de . cobre à _superfície pia a,, cornpleto.  - 

50,Ornm2.- 422 peças, 	• 	• 	 • 
• 'Conector parafuso fendido em bronze, para cabos de cobre nu; completo,-10Oga 	1 919 peças 	, 
• Haste'de terra corp:Ocleo'.de',aço,; revestida com uma camad dcob?dgOtrbli . 'om espessura 

mínima:de 0,254 Mm - 3/4 x: 30 rn--'352'peças 

. h = 6,0 m 22-peças 	• 	ATÇST-4D,W!,C.,"éMW:PA411„t,  
•• 	h = 7,0 ip -10:15e0 '": 
• h = 9,0 m -63 PeOS 	• „ N•vbf 	0)P1s. 	 

Poste telescópico de, açãjtátVa:niiatlól!,,)...i,,,,lik•;-.. 	„.„„•,; „,. 	„„ • •..„ 
• A e 	• 	tiviá 

pn 

h = 15,0 m - 13 peças 	• 	 CREA-MA 

2, com luva de redução diâmetro 3/4" 

CREA - MA. 
AvERmíOs'; PitáiikiTÉ 

, 
ONTRATOCCSIVAM/SCHAHIN Nal '001/CCSIVAIMS 

- 

e à• superfície 

240 .  

k 

. ...EletrOdutos,'Conduletes.  SUportes. e.Braçadeiras • 	• . 	. 	. 	. 
'.Eletroduto :einaçO'„,..,darbono,'• galVartiladó• ktitiente;• Se fornecido 

- com uma luva por varam ernvara da:3'n r‘diâmetro 2".- 1 

• Diâm. 1'- 9 varas 	
,..., ,. -------- ....,__,..,c. 

--,,,........,--' • Diâm. 2'- 426 varas 

	

	 --.,0,2..' 
" ,-„etA,, ,.....1-k_u'z's.;:.0-- 

• • 	Condulete simples em alumínio injetado, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada- - diâmetro 3/4" 
" 	- 150 peças  

• Sunéde •ié aço galvnizado para eletrociuto de PVC - diâmetro 1 %" com rosca soberba - 3 peças 
.CR Easuirou fi, e 	aço galvanizado para eletroduto de PVC diâmetro com chapa de encosto.- 736 peças 

. 	Cetro Je L,obre eletrdjitico nu, tempera meio dura, classe 2 A -50,0 mm2 - 23.156,00 m 	 , 
Este‘Atwstatile,utápdáobrezeletroliticotempera mole;:isolaçãoe,coberturaem,PVCI,anti-chama•,-,7505V,-,:-:..„!: 

,-kwg 2, 2,5 rhm2 - 3.732;00 rn :. 	' 	 , 	, 	•, , 
_ 	• 	 . 

• • 
• Eletroduto em PVC rígido anti-charna, rosca paralela (B‘P)6sonf 	`it1 	offletido,corn.:. 

c.) 	, uma luva por varae erri vara:de 30, 	„ 	, 	 , 	_ 	:0 E...,  

5554_1n • Diâm. 3/4' - 10 varas 	 •- 

integran, 	. 	1 te da "e °  

( N . 	,:¡\0 	NO 00 0,e' exPecii 	a data. 	qnsco 
aixa 	inspeçao 'e terra em tijolos maciços, cornbi,età"-;q1'8',otnuntos 

Caixa de inspeção de terra em concreto armado, cotapiéta 

• Rede Aérea  

,,,:,'Ç. 1 ..Ë.,______A:-L 'Ak'm • . 	 CER UNO DE AGEM Tfr7f..n.  te — 
e obstáculo duplo, completo -82 peças 	, 	 .j.//0/0z, 
,galvanizado,-  a 3/4", para sinalizador de obstáculo . , 	DEZ  zooz 	•:¡• 

-- 	_ ‘..,Ne  ,, .,  
n, \...\-Ny -.,Ç,, 	WIcs:er-:grOtrie to e parte Átegrapte .' 

---. 	_„W?",, o 
:25, 4, 

	

1 ' 	: - 13 peças 
peças 	 o  „ozex-0,,,e%06e, cx.00no. ,-,;t.ogue tida° de Acer  8 peças 

1. 
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ATESTA 	Ç 	ôoft 	e iIVAM/CIiAHINNo. 001/CCSIVAM/99 

PeOtes-e-Pontaletes • 
. Poste pré- moldado em concreto, seção circular tip 

h = 8,0 m, rn = 300,0 kg .J4.peçaS ' 
• h = 10,0 m, rn = 150,0 kg — 76 peças 
• h = 10,0 m, rn = 200,0 kg 4 peças 

• h = 10,0 m, m = 300,0 kg — 73 peças 
, h = 11,0 m, rn = 200,015gH 381 peças 

h = 11,0 m, rn 30.0;01<g.,-....51,0eçae 

h= 11,0 m, rn 6000 .L15.615eças 
h = 11;0 rn, rri= 400,9-Jc§--;,.21'peçaS 

	,A.'"yRtjAmos o P4SO.T.,È 
11511E. 	 g-C'Éktail- 
ATESTADO COMO PA1T 

CREA - MA. 

h = 12,0 m, rn =800;0.lkg 	
Pitri:GOMita 

'Agente- 

c R ÉA,-;ikkl 
CERTiDÃO 3E • CEVO 

f 102'. 
10 DEZ 2002 

ument.O.e.,0,Árt.0 integran.te 
T .he âià 

DA _coo 
oso- or automa ico, 

ÃSS.: 
ev,‘\ ostàg 

affl.35' gg'e 
	 .a.r.agaz  sor,  inciária .0m aço, galvanizada à quente, completa, sem isoladores, de um 

peças 

JA) 	• Armação secundária em aço, galvanizada à quente, completa, sem isoladores, de quatro estribo 
42 peças 

• Cruzeta de madeira de lei, perfil de 0,11 x 0,09 m, tratada adequada 	m — 1.013 peças 

incg5.Ç 

• h =12,0 m,:rruz,400Alsg 5;peças 
Poste pré-moldado em cól-leei'd'ilifld",r 

h = 9,0 m, rn = i6o,d•kg , 	. 	_ 	. , 	. 

Poste metálico poligonal tipO MY-13, hrri=22,00m para estrutura de :anco 
Tipo SS-1 —47 peças• 
Tipo AS-1 —31 peças 
Tipo AL-1 — 25 peças 
Tipo SD-1 —.3 peças 

• Tipo TD-1 — 4 peças 
Poste metálico:poligonahtipo.MY-II,'(fornecirrientotle'postesseáe 
• Poste metálico tipo SS-1.-15 metros —.1 peça' 

Poste metalicolipo AS-1 -:12 metros — 1 peça 
Poste metálico tipo AS-t- 13 metros— 1 peça 
Poste metálico tipo AS-1 - 14 metros —1 peça 
Poste metálico tipo AL-1 - 12 metros — 1 peça 
Poste metálico tipo AL-1 -14 metros — 1.peça 

E Ahavfio 	ircuito fu ivel de distribuiçãcPPeraç- 
. . 	O  kV — 5d A - 10,00 kA - 6 peçeço.o 

Esie Atestadc,-d519àybioo A - 10,00 kA- 177 peças 

' 
15,0 kV — 200 A - 10,00 kA - 15 pe integrante .a ç  

E 	lialub blvegue distribuição - 199 peças o 
no 	..(22.r,:g3 	e distribuição, tipo válvula, co 

Èxpedida em e  p 

Equipamentos 
• Transformadores de Distribuição 

• 13800 - 220 / 127V - 15 kVA - 2 peças 
• 13800 - 220 / 127V - 30 kVA - 2 peças 

13800- 220 / 127V - 45 kVA— 2 peças • 	xscrç 
13800 - 220 / 127V - 75kVA  

gobe' de, te `",,qt 13800 - 380 / 220V -45 kVA - 4'i5eças,°,4e wóra,Gbson.,Ç, çew°  
ao" 	pxasotoo  o G 

	300/ 20V— 112,5 Kva .z41£p• 

-4754  

kA, completo -.15,0 kV:— 90 

ão, tipo válvula, com desligador automático, 10 kA, completo.-415,0 kV - 114 
r  

1. 38/82 
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ATESTADO TÉCNIC ONTRATOCCSNAM./SCNAHIN No.01/CCSIVAW99 

• 

Isolador roldana em porcelana vitrificadà,-1',3'1(\t`l-x ^0, completo — 307 Peças 
Iscilador pino em porcelana vitrificada, 15 kV — 2.338 peças 
Isolador disco em porcelana vitrifiCada 15 kV — 1.332 peças 
Isoladores Polimétricos — 798 peças  
Mão francesa normal em aço galvanizado a quentre completa 0,710 ?fr.,0..,0.3'.2 x 0,006- 4.  peças 
Pino de aço, galvanizado à quente, para isolador, para cruzeta de 'madeira, 15 k\/,;  roscà M16 x 2, • 
completo —2.320 peças 	 --- 	g 	' 
Cintas para poste, selas para cruzeta de madeira, mão- francesa eggpo elprn a gaihnizado à 
quente —5.064 peças 
Alça preformada de serviço ou distribuição para condutor de,alurninio" 	 SDL1:' 

Cabos, Conectores, Grampos., - 
. 	• Fio de cobre eletrolitico nu; têmpera Mole - 16,0 mm2 = 320,00 m 
• Fio de cobre eletrolítico,nu; tefriPeraneio dura16, O mm2 - 18,0 

Cabo de cobre eletrolítico'nu;'térnperarnoler,'claSse 2 
16,0 mm2 -210,00 m 

• 25,0 mm2 -402,00 m 
35,0 mm2- 243,00 m 10 DEZ, MO 

Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera meio dura, clasáe 2 A 
35,0 mm2 — 1.545,00 m 
50,0 mm2.— 390,00 

•Cabo de alumínio nu, com alma de aço, ACSR - 2 AWG (SPARROW) — 65.'700,00 m • 
,Cabade alumínio nwserrralmwde;aço, ASC -2 AWG ( IRIS ) — 57.1 
Cabo'de.alumínio nu, sem alma de aço; ASC - 2 AWG ( ASTER ) - 
Cabo'cle'alumínio nu, sem alma de aço, ASC -4 AWG - 1.800,0 
Cabo de.aterramento de aço 'galvanizado de 3/8" (HS) com sis 
Cabo condutor. CAA 477MCM ( com:lançamento ) — 50.654,0 	rsJ Cabo para pára-raios CM 134,6MCM — 11.079,95 m 
Conector paralelo em liga de'alurníniufundido, para cabos A '  lAtSR.e'cri 
3 parafusos, completo -'357 peças 
Conector à compressão "C" com separador em liga de alumíniN,M40'6,' . ..ra cab.ps 	ACSR 
e cobre nu, completo —403 peças 
Grampo de aterramento ern bronze, para haste de diâmetro 3/4" e Cabatle~6 e0s 

U.VP:E.,ecidrrOnto e parte i 
de certidão de Acervo 
expedida nesta 6tii. 

Conector para aterramento em bronze, para um cabo de cobre •à superfície plana, completo — 57 

tt:  onefir Prafuso feldido com separador em bronze, para cabos de cobre nu, completo — 154 , 
soeçasr, TI  

pctiao 	 
Est3 AtestadetprEf)apalatem bronze,.para cabos de cobreeRfEWQ,ivirÁ OU 3,  parafusos, completo — 85 

integrante .dae( 	ti C) 	 11.1 Co 	r  ordãraielo em ixonze, para cabos de citi.D7 	'TI y .., gWinso, completo — 8 peças •t;,..- 	e a  com ritkleo de aço, revestida 	r,DE  :As -cüizEeRiaTiDrdeletrolítico com espessura 
Expedida;  em .."..,:d ;; 0,, 6, ,a 

2;4-m - :199 peças 	NU.d.  .63giFis. 	,,k_et 
niarc* Ift54,;W,., ,... ma  At  .., ,s :, c. : , ep,,o.8  ,, .,:6, tnorH,  'x 3,0 n: s- '3.  42 peças 'ir 

lS 
 e• -'‘.  

\ -No ,4 	• 7.,%,  -'' 	 o ,m., 	. 
cgesop  g 

_ Árkift 
 o irs,  Q.do 00 a . 
' 

. — a rbon o, g alva n dedgkOke m 
com uma luva por vara e em vara de 3 'In'tliiãm Eig)" k ' 
Eletroduto em PVC rígido anti chama, rosca 	leia BSP, var %. 	 , 

........„,0‹, 
Luminárias  

aralela ( BSP ), fornecido 

m - cji*etro 3/4"- 35 varas 

1. 39/82 
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A 	STADO TÉCNIC CONTRATO CCSIVAWSCHAHIN No. 001/CCSIVANI/99 

243.. 
ac250.W, completa Corn,:relO:fàfe1eliiCó, é fbraço.,., 

• '''',' ';.. ...', 	. 	 1,:.;;:.:.;:  
,. ... 

• 
 .. , 	..• 

	

1::,;:•"3.1 de c  i  CÉRTIOÁO Or ACEriVil TÉí.X.g if' 

, 	ndo» .' 

	

.. • ::•• .... 	•._. -33...,- 

./ itro/c? 
.„.... ,..R.z.l.r 2r,s,„vifi:-., 	 10 DEZ zoo.z 

„ 

. i 	. Banco de Dutos Sem Armação ( Terreno nfural ) 	• 	 ,.. , ,:,..,...- Tipo O - banco de dutos elétrico, consiste em Um elettpdúta.cW„.,SeérjiNg"..,40),Ai'ltiw.,0,., ..„,e4:1:! 
• ' 1" • . • 	4", envolvido por envelopamento de concreto de:climená,9?2, )f.1%R 1N+'» 

r
-;''g  

	

. 	Tipo 1 - banco de dutos.elétriCor consisteirdois eletrodutos de 	rid , ,, ' 	. 	‘ • ' 	‘ ' 'etro':-.Y ' 
.4", dispostos paralelamente COM distânoia'..de.ãpaamarito çie.e!.2,..,e,Rixo,gé,1grri:eny9.1y.nopor,.:., 
envelopamento de concreto de cliMensões,0;37.'X:0,22 m - 21 375,50 RI  
Tipo 1 - banco de dutos eletro-eletrônico, consiste em dois eletrodutos de PVC.rigido";:,ai2ti;Cárría - 	. 
diâmetro 4", dispostos paralelamente com distância de espaçamentO'dé"eixo-ac'èiÀo-'dbq.5?cm 
envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,22 m - 5.634,00 mi  

.. 	. • Tipo 2 - banco de dutos elétrico, consiste em quatro eletrodutos de PVC rígido, anti - chama -. 

	

os paralelamente com, distância 'de .espaçamenta.de,-;,:áiXo. 	i , 	15 átivn.,'.. -,-,, 
',-,•:' 	Aeivt4  por envelopamento de'..concreto de:dimensões::.0;37;x 0;37:krÁ:-.2'.0 PlifiNa-ri,44-,. , 

• .• : 	', ' - '- „Tipo 3 banco de ditos elétrico; .consista em seis 	de PVCrigideariir-/chama•- 	e  

	

dia ,,,- 	. , 
f 	

rw 	 .. 	". 
Este Atèstátiç4péstirt , :camadas, dispostos 2 a 2, paralelamente com distância,dkeixeaRb5.4 15 ..  

' 	• 	envolvidos ppr enveibpamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,52 m - 2e90 rrr---.-----, 
, integrante d? 5.0c1'5'."."-1:4.nco de dutos elétrico, consiste em doze eletrodutos de PV;'''âjgide,5411-;-26harp 
. no 	1  •0(5/(5',4( diâmetro, 4", dispostôs 4 em cima, 4. no centro e 4 em baixo paralelamente 	distância -de' r..,,' ./' ..'.', • 
EXT:Yedidai:~ . 	/,-0 	olVidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,67.,  . 	hi,os 	

• Ni' 	 Q it  ./ 

A•p:t... 	''' :.i0.-de,Dhf 4,Mf).) -: mação (Travessia e Pátios ) .,- 	. „ 
-,'.-.; .....,..,:,. 	d,,,  ' • in•, ,,.,.1t12.:wai - a tosfelétricb,,  consiste em dois,eletrodutos.de2PVC`.rigidwantir;•criama'--.tliámetrbá..0 ,-- • f.,1 e sp.é...4b,w,  aãlámente'com.distância ,cle' espaçamento:de-eixo-  weixo-del5 crn-envolvidOs-bor::'..'.. 

.0. G  -. 	.. 	 - d  ncreto de dimensões 0,37 x 0,22 m -2.260,00 m ...,....,.... C  

	

. 	Tipo 1 - 6anco de dutos eletro-eletrônico, consiste em dois eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - , 
deL 	 diâmetro 4", dispostos paralelamente com distância de espaçamento de eixo a eixo de 15 cm 

	

IfilREA - MA. 	envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,22 m - 154,00 m i 
rERBAMOS 0 PRESENTÉiP0  2 - banco de dutos elétrico, consiste em quatro eletrodutos de PVC rígido, anti - chame . 
CESTADO COMO PARidiâmetro 4", dispostos 2 em cima e 2 em baixo paralelamente com distância de eixo a eixo de 15 cm,.  
TEGRANtEDA CERTIDrkeinvolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,37 m - 1.105,00 m 
e63/p3F6:.  .. 6,:, 	A 	ipo 3.- banco, de dutos, elétrico, consiste erryseis.:eletrodutoKle-aPVCAgicio,lanti:- chama;diârnetro,':.;;',,..' 

4", dispostos em '3 camadas; dispostos 2a:2, paralelamente.com-distância de-eixo'a:-eixo'de 15;cm,'.:. '' ',. •. 
%trcerfi Wata 	wevfertiiêngos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,52 m J339,00 m 

trati"ti 	4 banco de dutos 	elétrico, consiste em nove eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - 

Aberta, para iluminação púbfsi3Oh lampad 
dá,fixação- 21 peças' 	 -, 

Caixa de inspeção 
Caixa de inspeção de tetraketi tijolos, irá; 
.completa - 183 conjuntosk 

tf. s 

• Rede Subterrânea 

e 4,4A.  po - 
diâmetro 4", dispostos em 3 camadas , paralelamente com -distância de eixo á eixo de 15 cm, 
envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,57 x 0,52 m 214,00 m 
Tipo 5 - banco de dutos elétrico, consiste em doze. eletrodutosscle/C. rígido, anti- chama - 	• 
diâmetro 4", dispostos 4 em cima, 4 no centro e 4 em babo. pArareOge com distancia de eixo á 
eixo de 15 cm, envolvidos por envelopamentbde,c_ondOçOrneeN 1°07 x 0,52 m -- 

Caixas de Passagem 
• Caixa de passagem elétrica - tipo leve ( tijolos•Mc'ços ),@ltu 

m - 738 conjuntos 
"3.0 \.°' 
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ATESTADO T NICO-CONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN,No 001/CCSIVAM/99 

---Caixa-cle passagem 'elétrica : tipo pesad-alcoricrato-arrnador(altura-rninirria:,de-ZIO  
3,10m) -2 conjuntos 

4,. 

r. _...,----kç  Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e 'caLPertn-eniAIC ank-ichama, 1 k V-,', 
70° C, classe 2  

2,5 mm2 - 88,00 m ,- 	 6,  

6,0 mm2 - 2.502,00 m 	. CREA -,MA.. 	' ' '-'-'----L-----''' 

\,..0.3,...3i.{...,(..,,,y 
4,0 mm2 - 120,00 m 

10,0 mm2 - 32.555,00 m AV.i1241'" if  '111.  OS O PRESENTE • 16,0 mm2 - 19.112;00 rá ATESTADO COMO PARTE 25,0 mm2 - 62820,00 m 
35,0 mm2 -271641,00 m INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
50,0 mm2 - 18.514,00 m "6  73/"Fle.M A,  TI  ICHTIri 

70,0 mm2 - 1.800,00 m tarcefo !Mataef~a  'p m• 
95,0 mm2 - 12.636,00 m 	Age2"d~" 
120,0 mm2 -7.300,00 m 	CREA-MA 

• 150,0 mm2 - 17.050,00 m 
• 185,0 mm2 - 16.030,00 m 
• 240,0 mm2 -3.850,00 m 

iult pulicll 	ltobre eletroliticcu, classe 2, isolação e cobertura em PVC antfch 

C R E A  - 2;5 mm2  
' condutores - 7.015;00 m 

ãtn. 	-Tstád,- 	1P:cotclutores -390,00 m 
CaDo unipolar de cobre,  eletrolitico;•têmpera mole, isolação EPR, cOlwrgW.gTm 

inte'grant'e- 

	

uundatroc kV, 70 °C, classe 2- 10,0 mm2 -63.343,00 	,4•0' 

no 	en / 0/71 Cabo uniÉolar de  cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação E-Pf‘ Áfçi-Jr-a e - 
dado, 2 	C, classe 2 Expedida, em 	

e ' 

- 4.280,00 m 
3,1)&41i's- 560,00 m 

"WIDIOr" ie - 240,00 m • •• e sit  - 200,00 m 
obre eletrolitico, têmpera mole, isolação 

blindado, 34,5 kV, 70 °C, classe 2- 25,0 mm2 -240,00 m 

Te rminais 

de 1,30 m - 140 conjuntos 

Fios e Cabos 

Caixa de passagem eletro-eletrônica - tipo leve ( tijolos maciços ),/7  altu,. -rn 	1,00 m e Máxima ,,ra 

(:) Of 
7IW92 

10 DEZ 2002 

Este Documente e parte inte mate 
da Certidão de Acervo T cniee 
e xpedi.., esta data 

• Terminal (mufla) modular (contrátil a frio) para cabo unipolar, uso: interno, 6kV,' completo-- 10,0mm2 
- 42 peças 

• Terminal (mufla) modular (contrátil a frio) para cabo unipolar, uso interno, 15 kV, completo 
10,0mm2 -4 peças 

• Terminal (mufla) modular (contrátil a frio) para Cabo .unipolar, usci interno, 20 kV, completo,. 25,0 e 
35,0mm2 -44 peças 	 .- 

• Terminal (mufla) modular (contrátil a frio) para cabo unipolar, vlsoceAtrinW 5 kV, completo25,0mrn 
- 16 peças  

ct.\ç'eT,3°'1 • "`'coO'ott ç 
• Terminal (mufla) modular (contrátil a frio) para cabosugolW,,J,190ffino, 	kV, completo, - 25, • ,.,.; ,,,,,,,, „ , 	bv,:,,, fr  50 	 . ,0mm2 - 64 peças 	 *.-''. 	'  
• Terminal (mufla) termocontratil para cabo u7:501a.'e 	• ; x, 	I', 	V, completo, - 50, 

95,0mm2 -48 peças  
• Terminal à compressão em cobre, para cabos ci.aiere, comple ó - .. 	 il. ,Q0540,0 rpri0 -2.726 peças 

1. '5) 
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n`r19.1"ia 

ATESTADO TECNe 
CREA 

ONTRATO CCSIVAIÀ/SCHAHIN No. 001/DCSIVAM)99 

tirramento Externo 

ippe Cabos 
.Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera meio dura, classe 2A - 35,00mrn2 — 614.825 80 ni 

• Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera meio dura;  classe 2A - 95,00mm2  — 59.647,00 m • .• 

Diversos 
Haste de terra com núcleo de aço, revestida com uma camada de cobre eletrolitico com espesSi.trá::: 
mínima de 0,254 mm - diâmetro de 3/4"x 3,0 m— 5.516 peças 
Mistura despolarizante e redutora para tratamento químico do solo — 1.210.738,20 kg 
Brita no. 2 — 56 027,00 m3 

Grampos e Conectores 
Terminal à pressão em liga de cobre, - para cabos GREAcoMikp - 35,0 :e 95,0mm2,  
peças 	 AVERBAMOS O. PRESENTE 

ATESTADO COMO 'PARTE 

'Wqrcefo 94a-ta 	 eira Wpina 
Caixas de Inspeção 	 Agente 

— . Caixa de inspeção de terra em tijolos maciços, com tamp 	tfhCretoe.cOrriidi:enagent dejundo„ 
completa - 472 conjuntos 

un NVÔ ia#1 ' 	À 
Conexões Exotérmicas 	 INTEgRANTEDÀCERTIO.A0 

Conexão exotérmica reforçada —169.494 * 	.6y 

C R E 
CERMi2 W.-ir:3 'iltekni•O 

10 DEZ 2002 

liurninoçãa ^xtorna  

CREA- ORR adr 
. CDU E (0u2r11,q_Gle,Comando de Iluminação Externa - 23 un ate Atestaar-, e ge„ 

integrante , daarícedráirma 
no 	o 4.: 	Eletroduto de PVC rígido 2" — 13.381,00 m 

• • 
Expedida, ern ,00 m 

ês.: tk‘‘b 	 , 

r. • • 

. ,EsEe aticuinento 
' dá Cetti3ã.c:'?.dé:Acér 	fçn'iãëi 

twdate. 

ara travessiás e 

undo, completa 

utt:5 	rígido, anti-chama, envelopados em concreto (com armação), 

asswn em tijolos maciços, com tap dk ncreto e com 
§.9 un Liz)  o \-) 

o 'ç  
(.3  Fios e Cabos . 	.  

• Cabo unipolar de cobre 4troliti9t~era mol 
°C, classe 2  

2,5 min2 — 19.184,0,0 r-9Ç., 
4,0 mm2 — 20.560,6án 
6,0 mm2 — 99.303,00 
10,0 mm2 —930,00 m 

Postes e Braços 
• Poste telecônico curvo sfples (para uma luminária), desmontável, em tubo de aço, galvanizado 

quente, sem flange e com braço de o 60,3mm - h: 8,0 m - 655 conjuntos 
• Poste cônico-continuo circular curvo duplo (para duas luminárias), desmontável, em chapa de aço, 

galvanizado à quente, sem flange e com braço de o 60,3mm h: 8,0 m —42 conjuntos 

1. 
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de) 

e 	mpada, e aço, galvanizado a fogo, de embutir, retangulares ou qua tl dradas, dimensões 
fri es etronica radiais 	 i 

variodo3 	64 peças 
Este Atestâdtplée praledè alumínio fundido, com tampa aparafusada 

in - '1 	- tegrante da Certia 	m 365 uriâdl 	, 
• 25 mm - 56. un 

n° 	?) 04ic i .. . - . 	,;.!) V.a ' etálica - 400 mm x 400 mm x t20 mm - 1 
..,ii;,,:',.,,.>1 .• kietálica - 600 rnm x 600 mm x 120 mm - 5 
,0-• 

Expedida, em 

Eletrocalhas e Acessórios 	 S. 
• Eletrocalha metálica simples, confeccionada e....Â.Lap 

• 100 X 50 mm - 4,999,0 

Diam. 50 mm - 1.366,00 m 	 labe40 	, - 
•  

(na— 	ÇNe,  -- e o 	 , • 
C 	 o iam. 75 mm - 3.742,00 m 	lissev- bffito %%o 	

f .a00,0  g., 	ftp.. 

• Unidut cônico para eletroduto flexível, emdSttjoesiarr'j mm 	m -• 	9 

• Tubo metálico flexível, sanfonizado - 19 mRalt-VI, ã,555',Wm 2.0 

eltsQ  °flexões 
• r  ElotroduLto crp açu ,arbono, galvanizado à quente, sem costu '55 ta 

PIrSto-34/1.91,24 conexões 
• Didi H. 19 iiim - 1.767,30 m 
• Ciam. 25 mm 
• Ciam. 50 mm 
• Diam. 75 mm 

• Eletroduto em PVC 
conexões 
• Diam. 19 mm 
• Diam. 25 mm 

- 1.761,00 m 
- 5.888,00 m 

- 5.888,00 m 	CREA - MA. 
- 1.366,00 m 	AVERBAMOS O PRESENTE 

	

- 3.742,00 m 	ATESTADO COMO PARTE 
rígido anti-chama,INT~EDA CERIP)DkOnforme NBR-61 1, inclusive 

N19673/8Els.  O.t A 

Tubos 

fcirceto 94 ata cf, 

• ,„NoEsYq-\„ 
ada;.incLirsi• 

nCS 

Este Dadumento. e parteip, - 
da Certidão .de At. ;-vt; 

rrne.';•' 
5=' 
55-70, 

un- 

C'EREA:4AM: 

CERTIDÃO :DE -ACERâTÉ'rSico.. 	• 
• (I/ 102: 

10 DEZ • NOZ 

• ATESTADO TÉCNICO-CO TRATO CCSIVAM/SCHANIN,No:pb1iCctivAM/99 • 

• 2-46' 
-Luminária decorativa de média intensidade para lâmpada vapor -de-nerário-,-.1111taoP 
incandescente, corpo em tubo de aço, galvanizado à quente, fixação por Meio de flange, completa 

• 
sem reator - 34 conjuntos 
Luminária fechada (hermética), ém liga de alumínio fundido, para lâmpada vapor de mercú-rib,'.de 

- 

sódio, mista ou incandescente, encaixe para tubo de o 25,4 ou o 48,2 mm, completa sem reator - 
196 conjuntos 

• Luminária fechada (hermética), em liga de alumínio fundido, para. lâmpada vaporde meroúrio; de: 
sódio ou mista, encaixe para tubo de .0 48,2 ou 0 60,3 mm; completa sem reator- 552 conjuntos,., , - 
Luminária fechada (hermética) com pescoço; em liga de alumínio fundido, para lâmpada vapor de 
mercúrio, completa sem reator- 3 conjuntos 

• Relê fotoelétrico (fotoresistor), completo - 220V-1800VA 254 peças , 
• Sinalizador visual: seqüencial.tipo:RT-23, 220 V,..2.:X.....40AN; Complétaicobt: plaCai.da?ad'Vertência , ; 

"cuidado veículos" - 4 peças. 

Emendas e Terminais 	. 	• 	 , 	 494.. 	, 
- 	 • 

• Conector para aterramento em bronze, para um cabo de cobre à supeificie,plananrn,p% =101 

Eletrodutos e Conexões 
	 a 

• Eletroduto em PVC rígido anti-chama, rosca paralela (BSP), conformeM13,:.6150, ,forniCido com • 

	

uma luva por vara e -em.vara de 3m - 3/4" - 	 • 	. 	 ,  „ 	 • 

•• Infra-estruturado Sistema Eletrônico complementar 



Atestado de capacidade técntea Integrante 

dm certtello de acêrve 	leo 14200/1 

CREA/AP e Art. N  1CA  Ai?  . 1,1 
Enr. ivi Luci noSot•lodaCin •igo. 

	• 	Presidente do. CREA-AP. 
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R e P1 /4  
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Perfilados e Acessórios 	 ' 
• Perfilado perfurado, de 38 x 38 Mm , inclusivecolexõeS„,-,-.,..44:4/76,00 m.  

ATESTADO.T-ÉC iCO-CI TRATO CCSIVAM/SCHAHIN-No. 001/CCSIVAM/99 
. 	. 

_247_ 
200 X 50 mm --4295,00 m 
300 X 50 mm A.632,0.0 m 
500 X 50 mm — 1.632,00 m 

kr 

CREA - MA Redes Subterrâneas 
• Caixa de passagem eletrônica 

BAMO • em alvenaria de tijolos maciço —546 un 	AVE! 	SO PRESENTE  ATESTAbb ,..,COMO PARTE • emconcreto armado 88,un • , 	 INTEált•ANTk,ü,:CERTIfik6.."' '`. Caixa de passagem eletro-eleP-(.5n.ica:-  ' 	Norrce4,.211'lasta1?',.:IN' • em alvenaria delijolos,macio —31 un ' 	_n---̀-'  
• em concreto aráado. 66 un 	 Agent - 	 Ma. 

Rede de dutos eletrônicos, em tubos de, pyc rígido 	c 	: , ''' 
• Tipo O - banco de dutos eletrônico, consiste em um .eletroduto de ibLypi,giqq,j@t10:,:, c„arna •-. 

diâmetro 4", envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,22 x 0;22"iii '..S-'.'1%:ti00 .- 

• 

1 - banco de dutos eletrônico, consiste em dois eletrodutos de PVC rígido, anti - chama 
etro 4", dispostos paralelamente com distância .de :esPaçamento-..de.,eixo-aeixo;de:15.::cm..... 

os.porenvelopamentadaconcretoJedimensões::0;37.x:0';22:in,,;.:24.620,00.m.::'.. 
anco de dutos eletrônico, consiste em quatro eletrodutos de-  PVC Agido; anti chama •= 

dispostos2 em cimae 2 em baixo paralelamente com distândi4e.eixo a eixo de 15 

	

, evo' idos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 	6:197;00 m • 
rs.dianco de dutos eletrônico; .consiste em seis eletrodutos de PVC, rjáido, anti - chama - 

0-44",-.dispostos'em.3 camadas, dispostos 2 à 2, paralelamente doro(distância de 'eixo ã 
cm,envolvidos,por envelopamento de concreto de dimensões:p.:37 x o,52 m = 715,00 

o 3 A - banco de dutos eletrônico, consiste em seis eletrodutosde,PVC, rígido, anti.- charna--
diám 	ostos lem.cima e 3:em baixo:paralelamente- com distânciadeeixo.aeixo:de215 

answ,volvidos ar envelopamento de concreto de-dimensões 0,52x 0;37 	941;00-ni " ' " 	• 

C R E Pie nooL4 - bando çle dutos eletrônico, consiste em nove eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - 
o 4" Aispostos em 3 camadas , paralelamente com distancia de eixo a eixo de 15 cm, 

Este 
i 	

MestadQ.79v29s-r-i: envelopamento de concreto de dimensões,0,.57 x 0,52 m - 417,00 r.n 
da teWante 	

Ce~Cbanco de dutos eletrônico, consiste em doze eletrodutos de PVC rígido, anti -'chama - 
n  diametro 4, dispostos 4 em cima, 4 no centro e 4 em baixo paralelamente com distância de eixo 
no 	 m, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,67 x 0,52 m - 

O 
EXPed.k.dat ? i e , 	Frt`WC-  s i-rigido;'para,divisãwde duto.de-:100'.mnrdeidiâmetrafern't 

• • 	;:- 	pequenos diâmetros; especialmentaos:def 	" • 	— 	#0 00'm da 

• 

• 

QÂ, 
	• 

• Mistura despolarizante / redutora - 792,00 
e 

unid. 	 9. 
• Haste de aterramento, em aço cobreadoZoOTgne"C 11 -•5 da 254 5f;4 . 
Eletroduto em PVC rígido anti-chama, ráenaralela. (ç 
uma luva por vara -19 mm -59,00 m • tgo 

1  

dutos) 
co re eletrolitico, nu, tempera meio duro, formação 7 fios 

• 10,0 mm2 — 1.950,00 m 
• • 	35,0 mm2 — 1.800,00 m 	 Nor. 
Conexão exotérmica reforçada, entre cabos ouojin Of'as 

C R Èic.--inktvl 
unioÃo DE ACEM'ÉCICO r 

•ss›. 	10 DEZ 2002 • 

traboside #36„0, 	Zé- :à 	rtidão de At:e:vã 	r1Ico e)cpe cti 	.esta date. . ▪ e 
R-6150, fornecido c 

5 
't)EW 

73 

1. ov\o' 



Atestado de cepacidale técnica tntegranta 

da eerticláo deacérvo4.tbeatâo N5f) 
CREA/AP e Art. Ne bf teCREA 

Eng'. távii Luci no Solei° da Conceição 
Presidente do. CREA•AP. 



„ 
ATESTADO TÉCNI O-CONTRATO CCSIVAM/HAHIN "No. 001/DCSIVAM/99 

Sobressalentes  
• Painéis elétricos/subestações — fornecimento de um pacote contendo peças de reposição para todas 

as unidades componentes do sistema, tais como, contatores, bobinas, motores para disjuntor, 
disjuntores, sinaleiros, fusíveis, resistências 'de aquecimento, chaves de transferência 1 conjúnto. 

• Geradores — fornecimento de um pacote contendo peças de reposição para toda as unidades;., 
componentes do sistema, tais como, elementos de motores diesel, de USCA, de . geradoreá 

— 1 conjunto a f' 13,  4 ,- 	' /-ON 	'''  
r• \ 

Operação assistida 	R- E A , ' 
• Acompanhamento da operação; Man-1:0110o preventiva e coetiv 

período de 30 dias corridos após a entrega definitiva de cada si§o --
Treinamento do pessoal operacional do SIVAM quanto à opMo erharkl ' 
corretiva do sistema de Energia até o nível de troca de módulos e,eniparnenio 

ISTEMAS ELETRôNICOS COMPLEMENTARES 

conjunto 
Fontes de suprimento de energia ininterrupta — fornecimento de 'um pacote,contenk peças 'de:.  
reposição para todas, as unidades componentes dtV,SISfeWtaiâ'cdmo; elethentos-,klasontedde 
suprimento, carregadores, painéis, placas, ventiladores, SSIVeid;',-d 	o 	sOrestransistores 

o -151'.éViehtiva,.e 
.440 horas 

nergia 7kPorl'um 

Detecção e Alarme de Incêndio  

-0Sistemade'netecção,,Alarme e Combate a incêndio'(SDACI) te 
fogo, reduzir os-danos,materiais-efaiimenter. a-segurança dos ocu 
O Sistema de:Detecção, Alarme ,e Combate a Incêndio (SDAd 
saber: 
• Sistema deDetecção.e Alarme de,Incêndio;-- SDAI; 

Sistemas- Fixos de.,Combate a Incendio.—SFCI. 
5 

Q Sistema de, Detecção e :Alarme .(SDAI) 'de :Incêndio ,tem a ;funWei2 	tectar,SiR 
estágios,delfogof incipiente;,combustãwlentasem, chama; chama'eN,eali:itêt7adx,yrna" 
afio. ' 

ternas 'a 

,édifidaççieSdOW 

t 	pecção de Detecção e Alarme (SDAI) está dividido em dois níveis, 
eir 	- nitel de interl ação entre centrais de detecção, Painéis repetidores e estação de supervisão, 

111 ,Esta A 	-igvgi, leso .  de detecção e alarme interligando centrais a equipamentos de campo, 
• i osj vo 'de td"" ivisao e o aumento da confiabilidade do sistema, uma vez que os dados tramitam por 

integrante,..dãs 	ã e s& aqueles com necessidade determinada transitam entre redes, evitando 
no 	8 	gestionamento em cadp um dos níveis. 

e detecção .de incêndio é baseada ,em redes de detectores, de-variação 
etrico), nivel de temperatura, fumaça, chama, botoeiras de-alarme do tipo uquebre,,frl 
sirenes audiovisuais. 	 • Aàs:: ate a Incêndio (SFCI) tem a função de extinguir incêndios, a partir de um sistema 
cgk) detectores de fumaça, com o controle de liberação de gás acionado' 

através da intervenção humana atuando em acionadores manuais. 
Para combateja 

62,  

!PóntosUpgmis rédos/con otô ,ore.' 	 1% • 

Centrais 
• s.(it"14r 
• Paine 

p 

1. 

C.00° 

o -(Nr,35200,50e, ,,(es;1 es)' 
4.2041DRYOBAMOS O PRESENTE 

ATESTADO COMO' 
.„„! 	NE, ,GRANTE DA CERTIDA0 o'dede 	9 unideNs NYiLt(1) Fls. 	A 

h a 

2iarce4) Alua 

z5:ge o Gás Carbônico C2) e o Gás FM-20 
C EA - 

etra 
vo 

CREA-mik.  
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Atestado de capacidade técnica integratta 

da cartidtio de acèrvot,hcise N°9221  
CREA/AP e Art. N22_9 1( CRICA  Aie  • 

   

Eng'. 	uct no Sole da Co calção 
Presidente do. CREA-AN- , 
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ATESTADO 	NTRATO DCSIVAM/§DHAHIN No. 091/CDSlyAM/9 

44' 

.:'Equipamentos de detecção ( detector Ou aciOnacr:tomeleo,corrras 

	

,ri, 	1.< t. c,,, 	-- • Acionador de alarme- 427 unidades 	R --- 

	

, 	 " o 1  -rs • Avisador sonoro - 344 unidades 	 i  o 	Pa. - 7 	.4.' 
• Avisador visual de ambiente inertizado -9 unidas :r,  , 
• Avisador visual de presença de fogo no ambienteN:Nnidades 	=i2' 
• Chave de bloqueio automática - 58 unidades 	 ',,,,,, ‘).4.1 '' 
• Detector de chama completo com base - 49 unidades 

Detector de fumaça completo com base- 3.192 unidades 
Detector de fumaça de duto de ar condicionado -45 unidades., 	- ,•., *. .., . '. 

, AVERBAMOS O PRÈSENTE, , 	,  
, ATESTADQ,-ÇOMO'' PÁRTE-' 

.M11,ANTElktERTIDW,,, 
Fis:  -iV AgV 

,ifir:cef,‘fata,;(e  
Ag 	„ 	tivo 

Eletrodutos, Conexões e Cabos  

CREA -.M& 

Isolador - 478'unidades- 
• Módulo de comanda -715k.inidades 

Sinalizador visual de rota de'fuga - 72 tirfidades 

Detector termovelocimétrico -.61 unidades 
Detector termovelocimétrico blindado ,J,,37 unidades , 

	n2 fIR 
olalp.amentos,de Co bate a Incêndio, 

Estea, AtWag9n....-a'oPSgegib te manual remoto -483 unidades: 

Eletroduto em aço galvanizado a quente 19mm ( vara 3m ) -6.196 varas 
Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19mm - 1.882 unidades 
Cabos de alimentação 2x1,5mm2 isolação 750V, cobre eletrolitico, anti-chama - 1.400,00 m 
Cabo: 2x1,5mm2  polarizado„ isolado em polietileno,. trançado em passo de .50mm, 	m 
eletrostática; isolaçãoi750V;,anti-chama.:-,22.492;00.m: 	 . 

• .Cabo 2x1,5mm2' polarizado; trançado ;em .passosde-.50rnwcomi'sobreposição7d50%'-blin'dage 
:eletrostática não, higroscópica,de polietileno aluminizado, capa em PVC - 28.4819,Z:2.1 
Cabo 10 paresx0,5mm2, com blindagem eletrostática, antichama, isolaçã97-5Q 	5600t „ 
Cabazmulticar 151) res x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, antic. "heka,';101ação.-7,50_,Y1'. 

•-• 

filiíe315kg,ca egado.cormásCO2 pra
o  

	combate.wintêndio„.910Midadg' 
:.: • 	ick ',Cilindro/ Esfera de 5kg' carregada 	 x com 	FM 200 para 	#1.à.  d 	uni 

7 4 unidades 
Expedida', em 	-323 unidades 	 s 	 o ,----"-- 011\  Iate" 

Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação - 44 
• Integração dos sistemas - 30 unida 

Sonorização 

osca NPtà.álitià0Eg427§',00 
s, fixadoreSÃ iiIttldusíveis "Ium" 

9 9 • 

no sem costurá 	Segtgq.e` ‘‘‘ Schedule 40/80 e conexões em ferro 
namento 573 .unidr 0,VN-. , 

e; • 

• I ocumento e parte intr.^rante 
da Certidão de Acervo 1co 
expedida nesta d.atá. 

O Sistema de Sonorização Ambient em a função de garantir geração 	fibuiçãe-de-feási 	nte,, 
mensagens e informações sonoras às unidades operacionais. 	— 
O sistema visa proporcionar conforto, através de música de fundo nos ambientes e a difusão de anúncios e 
avisos de orientação de caráter genérico, específico ou de emergênciá. 
O Sistema de Sonorização de Ambiente - SISOM tem a sua operação integrada ao SSC, de modo a s 
operado pela Estação de Operação. 
É prevista a difusão, entre outras, das seguintes mensagens, através de yiso&emitidos via microfones ou 
padronizados e/ou gravados no siste • 

CR. A•ANA 
CERTIDÃO,M'ACERVO' 

.4f 0/0,
•

? 
4  10 DEZ. 7002 

1. 
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Atestado de espactdale téenite in egre.trte 

da eertidgio de servo 	Ne 

CBISA/AP e 'Art. Ne a. 
En 	nfil Luc anoSotelodaC migo — 

Presidente do. CREA - AP 



ATESTADO TÉCNIC 	TRATO CCSIVAM/SCHANIN, No. 001/CCSIVANN99.." 

:-:---localização de pessoa(s) nas áreas e locais de acesso previsto; 
• orientação de pessoa(s) para as áreas e locais de acesso autorizados;  
• difusão de orientações, quanto aos procedimentos a serem adotados, em situações de emergência; 
• orientação de fuga nas situações que assim a exigirem, e 
• orientação ao pessoal de segurança, brigada de incêndio,, operação, manutenção ou outros nos casos 
• que assim o exigirem. 

Para isso, o SISOM disponibiliza os seguintes recursos:  
• • roteamento de mensagens para cada ambiente;  ..- • 

• seleção de músicas, através de CD ROM, receptores de rádio AM et/ Rou fit ,E.  p, 1*. 
• seleção da fonte de informação, geradas através de microfones ou &-à-Vadçs 	e DEC> CD:ROM;:'-:/. 
• seleção de mensagens gravadas e.emitidas,automaticamente pelo'sistemaXon_3glo-dperae idciSSC,‘..e,::;:•i . 

\ 
' ,,,No;i..NO • , :.,.,.. 

2 5 0 

• emissão de mensagens através de microfonas. 

No de sonofletores e cornetas de som — 999 unidades 

Centrais 
• Central de processamento de áudio ( unidade digital de processamento de áudio.) - 5 unidades 
• Software de processamento de áudio - 5 unidades 	 CREA- MA. 

Unidade digital de controle de entradas .e saídas.-6   unidades :AVERBAMOS O PRESENTE 
• ATESTADO COMO PARTE 
• INTWRANTEDATERtIDÃO Ne673/0_nis. 0.`L •An 

E.ste Ategita 
, lergrante da 

n°  Expedida, _ 
Ass.% 

Unidade de múltiplos CD's - 5 unidades 
Amplificador de potência de áudio- 46 unidades 
Tape deck - 4 unidades 
Receptor de rádio AM/ FM -4 unidades 
Processador de PABX -5 unidades 
Painel de controle local - 16 unidades 
Microfones - 30 unidades 

rão \ 9"x h= 1.800 mm - 6.unidades 

e acesslsrios 
uof&tcperMspectivos transformadores - 942 unidades 
orsigpV, som e respectivos transformadores - 

a ores de volume - 226 unidades 

.91arcelo Wata de 	ira Roma 
Agente 

IA ai 

í; 	TÉCM2 KJ' 
. 	Á/10/0,1 

. 	RE 2001 
-çaPe.‘.PI 57_

y. 
unidgeSa2 j TJLeP..çt,5noçfr gloWarte 

?Obe—  de  'Nt 	o3, dr A Ce rv ,u o  d; 	cb 	 a d ^ -a Sobreposição de volume -226 uWát19,2j,::: 

7.9  
Ivanizado a quente 19 mm ( vara 3m )— 2.0 
alumínio fundido, com tampa apa 	fronspgi 

APARE°  ° FOLVio ?o 
nussatc00 5  

• Cabo de alimentação 2 x1,5 mm2  isolação 750 V, co re eletrolitico, antichama -817,00 m 
• Cabo 2x2,5 mm2  polarizado, isoladó em polietileno, trançado em passo de 50 mm, lindagem 

eletrostática não higroscopica, isolação 750 V, anti chama —.5.996,00 m 
• Cabo chato de 5 vias 1,5 mm2 blindado, isolação 750V, anti charVOtOernr,:_,, 
• Cabo multipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática,intF~Ndraçe O V - 252,00 

A' 	' ff 
•  Conectores, terminais, fixadores, isolantes, fusíveis - 6 conjufit, 	. 

 

iLf •,„„; 

• - 

R Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação — 6 unidades 
• Integração dos sistemas — 6 unidades 
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. 'Rabelo 
587 682 - 20 
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Atestado de capséidã'.1e,  técnica integranh 

da eertidao de acêrvovyfrp? 
CREA/AP e Art. Di240 	CRISA-4r--° 

Eng°, Civil Luci no Sole o da Conceição 
• Presidente do.CREA-AP:7 



Cabos e Fios AyERBAMOS O pRÉsÈNIE 
Cabo de lógica UTP,- categoria5 -'5,5 mm - 4 pares— 3:920,00'm 	ATESTADO COMO PARTE 

NXE9RANTE DA CERTIDÃO 
Testes em Campo 	 NV03/03fIs. • OdAr• • 

Testes, certificação, conectorização e cblocação em operação-820 pontds ' 
.2fisirefo 

C,:RiecF4eguintes unções básicas: 
• nnritwração Via,Cri de ambhnte; 	 cERTINCe u"rn-  AceEsvr TÉ-75••,:viiv 

Este. AtnstextedeérigarhUos monitores; 
ãtedintldromento de imagens aos monitores; 	 10 DEZ 2302 integrante y- 

r.,  • gr. . • das imagens em vídeo; 
no 	v.) - 	 erp.  a de Supervisão e Controle); 
Expedida, detErtça 

• detecção 
Ass.: . 

eira Rçnna . • Sistema 	de Circuito Fechado de Televisão 
cREA4AA. 

Ad n 	o 

O Sistema de Circuito Fechado de Televisão, compõe-se basicamente na sua central de operação poiãr 
Matrizes de Vídeo (32 x 8), multiplexadores, unidades de vídeo gravação "time lapse", monitores e teclados 

ara comando e controle remoto das câmeras de vídeo. 	- 
áCFTV possui tecnologia de comando integrado multi-protocolo, . padrão COAXITRON,, permitindo a . 

transmissão do.sinal:de. vídeo' e os sinais de comando remoto das câmeras via urnYünico' cabo (cabo dé:.' 
vídeo), utilizando•decodificadores-próximos'às câmeras, para separar os sinais de 'xiideo dos sinais de 
comando. 
O SmCFTV,..assegurai  o caonotreos,  le deecraocmioannadisose.:ede 

manutenção.  
visualização, que permitam ações previsíveis .e ç  indicações 

dçãeo . 
li  

Ecde Dez:umente pate. irdegran'e 
da CRdidão de ,A:.erve 	cniCa wideo ( video loss detection ); 	expedida nesta ci,:;ts' 

vimentação e posicionamento de câmeras; ---------
alarmes relacionados a eventos de presença de pessoas; 
roximação de imagem (Zoom); movimentação horizontal (PAN) 

48 

• Telemática  
Faz parte deste fornecimento a rede de 
dados) dos sítios 
No de pontos de dados -820 pontos 

ATESTADO TECN CQ-CO TRATO CCSIVAM/SCHAI7IIN,NO.1301/CCSIVAM/99 
4, 

-25-1 N 
infraegnuturêge<cabe m o estruturado de telemática ( 

'‘. 

• 

Eletrodutos, Conexões 
•Eletroduto em aço galvanizado a quente 19 mm (vara 3m )- 1.212 varas 
Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm 8t 	mA  

Integração com o . Sistema de controle de Ac,essckps.O,Vg
o  
atãOeNálkuo associados a up eáets". de • 

câmeras, incluindo gravações em videocasstésen 	ratieão, a possibilidade de •osicionar 
câmera e acionar a gravação de imagem ai 	 na na ocQtrr" 	171,,eyeIlk,fe =nado. a • 
alarme do Sistema de Controle de Acesso. 	•  

Centrais 
• Monitor de 14" color -450 linhas -31 unidTdr-sco 
• Monitor de 20" color - 450 linhas - 74 unida' 
• Video gravador "time lapse" - 37 unidad 
• Multipléxador - 33 unidades 
• Central de CFTV 16x2 e 32x8 - 	unidades 
• Teclado de comando c/ contr.•Aux-e PTZ p/ mesa -31 unidades 

1. 
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-• 	Teclado remoto de comando com contr. Aux E PTZ p/ esa -4 unidades 

ATESTADO T t,11CO-CONTRATO CCSIVAM/SCHAHlki Nó: 001/CCSIVAM/99 rrfl 

252 

1.1. ri 	nexões 

Câmeras e acessórios 
• Fonte de alimentação 24V AC - 136 unidades 
• Câmera color CCD 1/2" - 136 unidades 
• Câmera color CCD 1/3"- 197 unidades 

• • 	Lente zoom motorizada 8,5x51mm auto-íris - 140 uni 
• Suporte para câmera móvel - 139 unidades 
. 	•Mini dome indoor com Pan Tilt e Preset - 193 unidades 
• Leite fixa 4,8 mm auto - íris - 193 unidades 
• Suporte para fixação do Dome - 193 Unidades 
• Transformador de alimentação paracâmera fixa 24 V - 197, unidadesN 
• Caixa de proteção para câmera externa.- 136 unidades 
• Movimentador horizontal/ vertical - Pan Tilt uso externo 24V - 140, unigig&V° 2/ata de 

Reneptnr de ginal di  vídeo e comando -área externa -267 unidades , 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
IN EG NTE DA CERXIDÃO 

030 Fls. OL .A,8% 

EletrOdWOAlg,aFR galvanizado a quente 19mm ( vara 3m ) - 1.743 varas Est3 Atqst.tgp citilé-feldrn iigá' de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm -797 unisdfde&r_.  
integrante da em,-...,.êái—àãhni,erminaí,s, fixadores, isolantes e fusíveis -29 conjuntos 	pa.  

0( 
•>" •/ 

.çao. 2 1;5 mmlisolação 750V, cobre eletrolítico, anti cha 
OgigkoWs5arkfiMtelarizado;  trançado em passo de 50mm, com sotirestro-iiçâo de 50%, 

ofiemPoi~tica não higroscópica de polietileno aluminizado, capa em PVC -5.190,00 m 
, mirn2, polarizado, trançado em passo de 50 mm, com sobreposição:de 50%,.. '4A 	bica não higroscópica de polietileno aluminizado, isolação' 750 V, anti chama - 

.220,00 m 
abo Coaxial RG 59 U ou equivalente - 18.158,00 m 

o coaxial RG 11 ou equivalente.- 4.627,00 m 
â:pk: multipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática,' anti chama, isolação 750 V - 360,00 

no 
Expedida, em 
Ass.: 

'tel  pré-moldado de concreto h=12 m para câmara de televisão, 
u'dCl‘des 

circular tipo R .25 - 28 
C R EA -AM 

p ç - 	a es 	 S ejSPS k‘ão Integração dos sistemas - 29 unidades 
p.0.- de, 	- ,g,GaçAim Op\1 	 • 

• Sistema de Controle de Acesso e Seciírdea,  ot00  
Este Sistema tem a função de controle de acesso de .e 
através do emprego de bloqueios físicos tais cQ,n1,1%, racas, po 
O Sistema de Controle de Acesso e Segurança F:Slwon'
•  

1 . 
Sistema de Controle de Acesso - SICA 
O Sistema Controle de Acesso (SIC 	e operado através da Estação de Operação do Sistema de 
Supervisão e Controle (SSC), propo onando um conjunto de facilidades integradas, com uma 1 terfa 

49/ 

CF.Ri-I0Ãe ACERV7(1-7G71,----"---V 1",à es em Campo 
• Testes e coloca ão em o era ão 29 unid d 	 j/10/0 

NO 	nde' '3203' .tabel 10 DEZ 2002 

Perii(12 nF.:sta 

Sistema de Controle de Acesso; 	cz, 
Sistemas de Segurança Perimetral. 

(g`Aigqkj !ações das área pr tegi as, 
ancelas e portões. " 

emas, a saber: 
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Otára acionamento das travas das portas. 

dr-kl ais funções executadas  ela Central de Processamento do SICAS  

i ntegr aguo- 
O CRC dispõ 

n° 
"'Expedi 

9 Ass.: 

C ne  rircipr 
, 	os eArtitro 

(A  

• ca 
• Te 

• 0 Controladw-F,Plink,  4.-Clunicação (CRC) é basicamente um multiplexador microprocessado, para a 

5 

P-erm te /j  , coma 

ar p em 
bp- 	ijr„ 

através de rede Ethernet, protocolo TCP/IP. 
i- álftsà.ocais de Interface (CLXF) utiliza canais RS-485 operando•até - 

0/PA 
fface (CLXF) são responsáveis, pela liberação do, acesso, além, de , ter' 

- 	- 	•miM` r 	e tr.$ ase'saídas digitais. São instalados em cada prédio do sitio. 
x §•d- 	%km cartões de proximidade e/ou leitores' de•proximidade com"teclado, par 

'cação do usuário e liberação de sua passagem pelo ponto de acesso correspondente, além de 
õri r3raLalarmes através das entradas digitais. 

éfikiskNassagem do cartão em um leitor de cartão/crachá, o usuário é identificado e sua solicitação de- ew'''‘'i/ralNda em tempo real, ocorrendo- a'liberação ou não do dispositivo de Controle de Acesso 
ApVtetc. . ). 

Vf7:1•1 

t e c entre 

e acida 4- 
c n 

• ere% - 

, 	armazeniimento temporário dos,dados tranSferidos'.d&OentraideProceSsaMenttyliárá:;,:, 
'dos loÃ.aik l,,if-l.tffirface'e vice- versa. 	. 

(fàgõrsuorta 	loops. de ,:cOmunicação é cada loop pôssibilita, a conexão com até 8 
oiçàffiliti 	Interface (CLXF). 

para correção de dados de comunicação e possui um Odeio 'de comunicações • . 

conectados: sensores eletromagnéticos, reles de fim de curso, sensor infravermelho, -botão- 
para acionamento de dispositivos tais como, travas,,motores • 7 • 	• 	- e • 

ção do estado de sensores para controle de eventos de ace so effiRK~tkeãkd  
CartW; i)E ACERVO 

6,91 
V 	SC 

CR 

ntrolador ,s locais de interface e a Central , de Proceásarnento. -E-autônomo».-Com; 

A 10.80 
. - 

ea  

são: 	10 DEZ ZOOZ 
• 

programação de eventosiagenciad de tempos; 

TÉCNICO- ONTRATO CCSIVANI/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 . 	. 
253 Homem Máquina - IHM de uso amigává) pessritfãr-rd-O a toáração através de telas gráficas, ícones e si janelas e com o uso, na maioria das vezetdo Tsks-e-ad-Ww* teclado. 

. O SICA é constituido por uma Centra, 	Processam 	/,,d eAe Controle de Acesso (CPCA), que está 
conectada a dois Controladores Remotos e, rnunpção, C). 
A Central de Processamento de Controle de Acesso (CPCA) tem , a função de controle de todo o ,  
processamento efetuado, supervisão de todo o sistema, controle da comunicação com os controladores ,e 
com o SSC, armazenamento de todos os dados relativos,as funções ao controle e supervisão de acesso,' • 
além de possibilitar ao operador do SSC configurar parâmetros operacionais e controlar os dispositivos de ' 
campo. 

1.̀  R E A -)r) 

viabilizar a supervisão e o controle de acesso nas edificações, de friOdoua:perrilitirw,: , ._ertoteã ) 
operacional, a detecção e o tratamento de alarmes, a execução de comaridO's,WOMjáige'erra ' .' '.'"':f1 
executar o endereçamento automático e mapeamento dos dispositivos coh-eOtedes-à-rede;-f---------4-' 
gerar as indicações- dos estados- de alarme e/ou falha; 
inicializar e desligar comandos e temporizadores em datas e horas específicas para habilitar e desab' 
pontos de acesso; 
executar as operações diárias e os ciclos semanais, com programaç-ãbrde feriados 1• 	0-çps - Wc, 
executar registros dos últimos, 5000 ( cinco mil) últimos eventos,hispricsgsJ1c3fiemenson-e:.\'q%1,'. 
habilitar e desabilitar controladores, teclados, leitores de cartões;‘ravabgáboattgN4 	ná4t.°01sores; ." _.,._tese 	

i possibilitar testes por elemento e por setor com a identifjação do ti, 	nebspetb; • - 
programar os tempos de retardo para ativação do travaWNEAde' 
configurar a ativação automática de alarmes, sattnumggtOwit 

ATESTADO COMO 
INTEGRANTE DA C 
Nt 'Fls. O 

de determinadas entradas; 
detectar avarias no sistema; 
proteção por senhas em múltiplos nív eis, AP 

CREA-MA 

e 	• 	• 

50/82 
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704 
830 
804 
1.215 
1.215 
920 
920 
1.16 
1.214 
1.295 
51/82 

'4,-„. 

,::t--Simulação de eventos;
.0.„, jf c R E  f.‘ .-e. . , 

• programação "on-line"; 	, k,.N 	 0 ,á Ra..  
• comunicação com outros sistemas,V

e.
; 	 ;•,. i 

• carga do sistema e dos controladoreSA.,  

TADO TÉCNICO-C 	RATO CCSIVAM/SCHAHIN No;.001/CCSIVAM/99 

A Central de Processamento tem, as seguintes cãiráCteristicas: 

• gerencia a conexão de até 8 (oito) controladores remotos de comunica  
possibilita a comunicação com os controladores remotos de comunicação e corri-o—SSCatra 
Ethernet; 

gerencia e controla até. 10 (dez) zonas de:segurança; 
gerencia e controla até 50 tecladoslleitores daproximidade;.. 
100 (cem) pontos de entradas; 
50 (cinqüenta) saídas digitais supervisionadas ou não; 
dispõe de vários níveis de acesso, configuráveis para cada ponto de acesso ou para grupo de pontos de 
acesso ou zonas de segurança; 

e até 5000 (cinco mil) usuários e os respectivos crachás de acesso; 
de intert avamento, isto é, será possível associar entradas e saídas de forma lógica, 
cionamerto de uma entrada digital conectada a um detetor de intrusãO 'perimetral, 

enviara Est3 	urcoga4q,,Rara,o sistema de CFTV posicionar uma câmeranaerREkeiMaddisensorde 
AffigAoci, e  , 

integrante Mxlesçaggákçeli-  beo—  sistema de s intrusão perimetral cujos sensorff, 
?fig>iftdos controladores locais de interface. no 

Exp 	 96~/tontrolados: 3.822 pontos 

Ass.: 
O Sistern 	etecçg 	ai consiste de cabos sensores enterrados (ópticos), aatngo das cercas de , 1 m,..,  
proteção a 	'êirctinri 	ac  	ificações, conectados .s ao. Processador:, Perimetral ,:da:- Fibra él[itica.:;10'.,.: 
Processador de Alarme Perimetral de Fibra Óptica tenta função:da:analisar a5variações'claluminosidade,'dO.T:,' 
feixe de luz que percorrem as fibras • ópticas comparandO com um padrão pré-programado. Qualquer 
Perturbação qüe ocorrer no sinal recebido e que estiver fora dos limites pré- estabelecidos ( quando unia; 

-assa correspondente a de uma pessoa passar na área de detecção dos 	osseoensoreS) faz o 
dor de Alarme Perimetral acionar os Controladores..Locai,s3dviMbffia ‘GLXC 	edificação mais 

são monitorados pelo SSC através do SICA. 	'zr-..;;.  
•:), 0a"ENTIC.0  % ddd de esente 00 \ a ÇaDV , jp,? 
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Cal • SISP 

eè c NroV: 	n trád a vu SOMO -PARTE 
1NTEG NTE DA CERTIDÃO 
N 	Is. 	Agy 

94a 	1a Aera Wona 
o 

aus 
S. G.da Cachoeira 

UV Boa Vista 
UV Tabatinga 
UV Jacareacanga 
UV Manicoré 
UV S. F. do Araguaia 
UV Cachimbo 
UV Porto Velho 

1. 

nRETO DA SILVA.  
PorERNAND  

NIeçoDR° 

Per.enigo 
2.260 UV Belém 
1.780 UV Santarém 
1.780 UV Imperatriz 
1.780 UV Macapá 
2.018 UV São Luis 
2.100 UV S. F. do Xingu 
1.722 UV Tidos 
2.464 UV Rio Branco 
1.820 UV C. do Araguaia 
1.814 UVT Sinop 
2.100 UVT Tefé 
1.764 UVT Guajará Mirim 
2.060 UVT Cruzeiro do Sul 

Per. (m 
536 
2.080 
1.55 
2.988 ~PIPA 
1.500-  UT Marabá 
1.620 UT Porto Trombetas 
2.222 HF RX Manaus 
1.860 HF TX Manaus 	• 
1.520 HF DF Boa Vista 
1.170 HF 16noss. Boa Vista 
4.115 HF RX / DF Belém 
1.420 HF TX lonoss. Belém 
4.115 HF RX Porto Velho 
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ATESTADO TÉCNIC -CONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

-,.UV...Vilhena 
Otal' 69.672 m 	

.580 jUVT Porto Esperid- -1----„,1Ái 

Centrais 	 k' 	.110 	 e .: 
• Central de processamento de controle decacesc1.77 unidade  
• Software de gerenciamento de controle de %cesso para WindowS - 29 unidades„ 	 , 

,.› 	 en ;: 

/A'' 	•sP
,,..lonoss. P.- V.61K0830- .--,Ii:  - 

CR 	EA gâ, 

	 2-55-, 

• Controlador remoto de,comunicação ( CRC ) com.fonte. de alimentação No Break, bateria selada6V ' 
e microswitch de violação de gabinete - 66 unidades 	a.  ` 

• Controlador local de interface (CLXF) com fonte NoBreak (Placa gerenciadora de 4 leitores de 
proximidade, com chave yale,microswitch de violação ,de gabinete, forite de` alimentação,No-Break  
376 unidades 
Hardware para terminal 	 ..  

• Software para terminal de cadastramento com captura de imagem - 7 unidades:. -; 
Terminal de cadastr mento ( Hardware com captura de imagem e software senitaptura de imagem ) : 

....Tr•ennoi  t dse detec ão pedagAefnilflafaor R E. A ia 	 C 
	

perimetral (processador, caixa protetora, 	 p/ cabo 
,-----.04ise-e-St-de acopla , ento - 75 unidades 	 AVERBAMOS O PRESENTE 
Esta At!3sfaideçlálipErittÇãddos transceptores de detecção perimetral 

-75i1 NIT  7G11 ált A" °N T E CDOAMCOE R 
PARTE
T I D A O N.r/6222,02Fis, 19. A.Z2 posttivos,oe.Controle . 

eitor de cartá..Q.com:tclado..-. 354:unidades 
e 	téclado - 626 unidades 	 .tarceto 9rfata 

ent  

1. 

)i  Expedida, d 
Ass.: 

1_ 

(-)N, 	 Fios 4,5•1 "..k • 
bo de alimentação 2 x 1,5 mm2  isolação 750 V, cobre eletrolitico, antichama - 9.148;00 m. 

Cabo 3 pares trançado0,2 mm2; cobraeletrolíticor blindagem eletrostáticanão'higroscópidaJáolação 
750 V anti chama - 14.640,00 m 

• Cabo 4 pares x 3 mm2, cobre eletrolítico, isolação 750 anti chama -9.148,00 m 
• Cabo 2 x 1,5 mm2, cobre eletrolitico, isolação 750 V, anti chama próprio para ser epprraelbano solo -•  

15.797,00 m Ba\ 	0-,artelene. 3255-2: 
Cabo 2 x 1,0 mm2, polarizado, trançado em passo de 50 mrn"),relgetbOo-sWicle,,ái 	.blindagem 
eletrostática não higroscopica de polietilenoaluminizado,-isófaing$,,It t,e0 Ctl"árrái  

• Cabo 1 par x 0,5 mm2 com blindagem eletrostática, anti charti,istlnao 750 
• Cabo sensor de detecção perimetral ( fibra ótica) - 86.392,00 m  
• Cabo multipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrosgS, 

3.340,00 m 	 RP0 
• Cabo par trançado categoria 5 - 580,00 m 

i a) 

integrante 
no 

„NoRoo", 
• Conectores, terminais, fixadores, isolantes, fusíveis - 44 conjuntos' 

5 

romagnÕUs.deporta ( eletroimãs), 696 unidades 
V0517 unidades: 

'..ar portas - 327.unida 
- 

 
9600 unidades 

SefflOrtk. pium] 	- 74 unidades 
Catraca - 12,unidades • 	• 
Cancela - 8 unidades. . 

Ião de...emergência.- 48 unidades.. . 
-N. 	 T, 

et prixitips, Conexões 
ElPeàuto em aço galvanizado a quente 19mm ( vara 3m ) - 2.623 varas F 
COMI.' te em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm -4.190 unidades 

B 
/ 

• 
• • 

C 	FZE.A-ANit  . 

it /O/04 
rf 	 ' 

1 O' 'DEZ-  2G72,  

vara Rp 
vo 

Inte ranto'. 
cnice 
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ATESTADO TÉCNIC 

.:Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação —44 unidadeS 

Integração dos sistemas — 30 unidades 

• Relógios Sincronizados 

-CONTRATO CCSIVAANSCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

•••4: 
1 

diiçde horaio,""1 e forma a sincronizar os 
- 

0. Sistema de Cronometria (SICRO) tema função de 
relógios dos edifícios com o mesmo horário. 
O SICRO executa as seguintes funções básicas : 

seleção seleção de indicação de horas no formato.  de 12 horas ou 24 horas; 
programação de 4 programas..de horas com capacidade, deaté20aeventosporprograma 
capacidade de controle de até 200 relógios secundários; 
variação de no máximo 2 minutos por ano. 

Os relógios secundários são utilizados para indicação de horas nas instalações prediais. 
Estes relógios tem as seguintes características: 

tensão de operação 24 Vac/ 60 Hz; 
diâmetro de 12"; 	 CREA-MA • 
mostrador analógico de face dupla. AVERBAMOS O PRESENTE 

ATESTADO COMO PARTE 
Centrais 	 INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
• Relógio Mestre - 28 unidades 	4679/03F1s. 	A £551  

• Est At,Stadr, é par 	 CREA-MA cara. 
Ele ródytos;.,Çonexões intOgràote 04 	tàt ádfWm aço galvanizado a quente 19 mm ( vara 3m ) — 1.138 varas . 

Q..j 	&I) ulete em lisa de al inio'fundido, com tampa aparafusada 19.mm - 5 unidades ,-, 

Expedida, em 

• 
• 

/1. E AISI20 	de controle . 	iarcek, Wata d h. 
• RP g In 	ecundáriosi, 158 unidades 

511  

CERVOÃO DE ACERVO 	r 
I//Q/012  

10 DEZ ZOGZ 
eira Rp 
o 	t'r it giant • 

"•',( 	 • 	.• 	• 	. 

O 2 x 1,5 mm2 isolação 750 V, cobre eletrolitico, ant.  chama —3.391,00 m 
ado 0,2 mm2, cobre eletrolítico, blindagem el trostática não higroscópica, 

chama —4.256,00 m 
Cabo multipar 15 pares x 0,5 mm2 , com blindagem eletrostatO anrch 	isolação 750 V 
385,00 m 
Conectores, terminais, fixadores, isolantes, fusíveis - 2 

I 

• Sistema de Supervisão de Ar Condicionado  

O SSAC é um software instalado nas E "léu fà, p{Se'reão°  '- 
supervisionar, além de possibilitar o a,k44 	veGan 
carregamento de dados para alterações de' param 
A lógica de controle e a permissão para efOil 
executada pela Central de Processamento do sis 

s.: 

Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação — 29 unidades 
• Integração dos sistemas — 29 unidades 

rialidade principal 
uídesIigar equipamentos e 

-o de comando enviada pelo SSC, é 
dpa_0(5  

1. 
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sta. 

As funções executadas por este sistema abrangem: 

O software possibilita: 
• o estabelecimento de estratégias globais de co; 	para• —caWrilifdjade de ar condicionado, bem 

como para monitorar e supervisionar áreas especifiãs16,protêsti./ 
• fornece recursos para cide determinados pontos de coritrorgYejám usados, para o estabelecimento de 

estratégias de controle do sistema de ar condicionado 
• apresenta sugestões e limites a serem usados, em função •das 'características dos equipamentos . 

inseridos na base do sistema. 

emitir relatórios automaticamente; 	frIrce43 9itata d 	vezra ÇRp elaborar relatórios de manutenção de base de dadvot 
gerar relatórios de desvios de limites;  
controlar o acesso dos usuários ao sistema; 

supervisionar os sistemas eletrornedniCos 'associados ao sistema. de-arOondicioriado;' • 
executar comandos para ligar e desligar equipam. . MA.  
ajustar os "setpoints" sem a necessidade deAfflikaguisawasrp 
configurar os parâmetros de controle de promwADO  como ',ARTE  
processar as condições de exceção e de al4NITA 	DA CERTIDp apresentar telas de "status" do sistema - on-jíjnea 	OL. 	y 

E 	) 

• C R EA—AKil 
CERTIDÃO DE CERVO TÉCNV N' 

(//0/0- 
10 DEZ MO? 

,cte Documento e parte integrante 
da 'Certidão de Acervo T cnico 
expedida nesta data.. 

ar • manter abase de dados ( criação;,armazenamento e atualização da base de dados). 

i SPiç, alén.dritsoftware stalado na: Estação de Operação do SSC, basicamente é composto pelos 
una ClUatrblà Global —l GCM e pelas Unidades Controladoras Rernota — UCR. 	. 

unica cogirp.computador da Central de Supervisão e Controle, através de canal serial, é 
ESt)ak&SM. ?ntr&iallaWervisiona os dispositivos de entrada / saída do sistema. Conecte - se os 

` 	le-riuimneignáhiiée-  de canais de comunicação em alta velocidade, através .de -um sistema i ramente integranw integra  
no 	O 	 Rb nto de dados, limitação de demanda, tabela horária de equipame tos, 

es e muitas outras funções de gerenciamento. 
trole Global écomposto de : 

eld.  processamento e coleta dos dados e envio de comandos .pra'os 
trclar todos os equiparnentos de cada subsistema. Dispõe de relógio e tempo 

:.[..R 

ExpedidM m:7,9„ 
ou 	 !•-111, 

"Lã:W:44 

• • 	
1"&;1111. 

,.. 
emona: EPROM, para armazenamento de Programas e dados, com Capa adec̀ sfirden 

as funções especificadas. Memória não volátil, E2PROM ou similar,,para:"ba 	4 gJe; .r;base 

	

,_„ 	. , memória permite que á base de dados seja.recarregada em pouce. ,..: Ido, RI ascPdap ., .. dados; 	 o 	< 	
i 
I # 

• Temperatura de Operação :0 a50° C; 	 . 5 	. t 0, -•,'\e..  • Processamento de alarmes. ' 	 —DE.- 
L • Porta para a comunicação com as Unidades Controladora Remota ( UC , 

• 	Fonte de alimentação própria com bateria de "back-up", parà`O'rbt50.gP emati 
duração máxima de 30 horas; kAo .1,03;,ioN,,.' \-p9  O 4,0003 .s„ o  0,4 ' 

• Capacidades Matemáticas : cálculo em ponto-54,u 

	

	2  th disés" come'adição'f-,-  tração, , multiplicação, divisão e raiz quadrada;  

A Unidade Controladora Remota'— UCR é autgíma e " idt") . 'a agji1éd10 de Controle Global - 
GCM, sendo responsáveis pela aquisição, processi e co • role do ,sillgis orovenientes dos diversos 
elementos de campo. 
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198,7 MHz, 16 bits; 	 CREA - MA. 
e 920N''  capácidade para manter os dados em memória por 30 di 4YERBAMOS O PRESENTE 

dodem ser utilizadas como: 	 TESTADO COMO PARTE 
4n,  ele em i 	 INTMANTE,DACERTIDOi' ' 	olação galvânica ;' 	 yeeffi 	0 	w  

4 a 20 mA, O a 5 Volts; 

êtegrante adánlPeck 
Micropr es aaor 

Est Atotaládatirpeólção:án entrada em tensão alternada na faixa de 24 a 30 Volts; freqüência comutável 
5(kou 60 Hz e consumo maximo de 20 VA; 

. elii  i id. 	ICS • de irmória-i'EPROM,:.8. Kbyte& de . 'memória>, RAM, 'E2'Kbytes”, dé'' memona .gi  
.0 R IIPA0m, Rfic tes par a mazenar os programas .e base de dados,necessários para, atender a todás 

As UCR empregam o mesmo tipo de programM ut.  ga5i CM,2  ▪ peram em modo "stand-alone", pois ' 	i 01  possuem CPU e memória independente. 	,, e:  
A UCR é composta dos módulos Microzone (MZ29E),V2,eter cliffo—al* . odularidade de hardware em função 
da capacidade de interligação em rede de até 1~ositivos,p9,0A, na qual permite fácil expansão do 
sistema. 	 V''&04,0,-,-‘,),S\ '‘ • . 1  
As UCR utilizam memórias EEPROM não voláteis para armaZenamento da base de dados, permitindo ao 
usuário efetuar modificações através do software de supervisão ou dos softwares de programação' PSI e 	" XPSI. 
A Unidade Controladora Remota — UCR é composta de: 
• CPU — Responsável pela coleta, processamento e comandcdos sinais provenientes dos elemento&de ,  

campo dos diversos subsistemas supervisionados/controlados;,  	• . - .'• , • ,' ' é.  

3441,4043&43.spacjficad as; 	 . 

258 

, :;• 

• 

• 

: 	• 
5.'"' 

O Sistema Supervisão' de Energia Elétrica, Hidráulica e - Iluminação -__ S.SEEHI tem por finalidade a 
onitoração e supervisão dos subsistemas de energia elétrica, hidráulica e de iluminação. 
SSEEHI é um sistema autônomo, integrado ao SSC, composto de hardware e software com a função d 

upervisionar e monitorar os sistemas de energia instalado no Centro. , g . 
O SSEEHI é operado por uma Estação de Operação, normalmentgAgettp?,pelos operadores do SSC, que 
possibilitem ao operador, a qualquer instante, obterumaisvSãã.:~49,„en ucla do estado operacional do 

\'• 	,,,be 	- 
sistema e equipamentos.  
O sistema supervisiona a demanda e o fator koísrp?g40I'itla nos 	de ponta e fora de ponta, 
em função dos horários e dos limites máximos, 	aixas e,- ,••!) 	. sazonalidade climática. 
As demandas e os fatores de carga e de potêncietSo , edies bfOu c • N....à.' OS, cor uma periodicidade que 
permita ao sistema prever o crescimento (tendêrg 	stas va .... 4 ossiblNigo ação antecipada do , operador do SSC.  

,'.Antos supervisionados/controlados': 4.179 pontos 

sar 
rr de supervisão ( digital micro-processado) - 28 unidades 

g?' , 
4  

Campo 
s e colocação em operação — 29 unidades 

nteg ção dos sistemas —29 unidades 

• Sistema de Supervisão de Energia Elétrica  

• s 	aisffi  : 

• SO,:C m freqüência máxima de 1 pulso/segundo a 1 pulsoNtriçdoWacuREA.mAd" Age 	m, „sua  
aidas analógica em 4.a 20 mA ou O a 5 Volts; 
nte de alimentação própria com bateria de "back-up", para proteção das memórias RAM e que terá 

o máxima de 30 horas. 

ara Rpiit' 

551 
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• medição da energia consumida; 	 u‘Nar ia, 4  -s., 
• seqüência de desligamento de disjuntores e chaves supervisionadas; 
• seqüência de desligamento de cargas do sistema; • GREN supervisão de equipamentos, através de canais seriais de comunicação 	—.---- o 

• monitoração das unidades de Supervisão da Corrente:Alternada..(USCAs) - 
• supervisão dos painéis de-média abaixa tensão: - 
• supervisão de geradores e transformadores. 

monitoração do sistema de suprimento de água 

frft.-tN% 
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259 
O SSEEHI supervisiona o estado operacional . dos equipamentos . associados.  e-mOnisfora a 
consumida 

-
consumida pelos diversos sistemas existentes em cada edificação, de modo que os eventos .e alarmes 
relacionados sejam registrados e visualizados, ern tempo real, na Estação de Operação do SSC, 
abrangendo: 
• supervisão do barramento de baixa tensão (tensão, corrente e freqüência);. 
• supervisão de demanda; 

átfie 	crèãakienio de supervisão de energia elétrica - 27 unidades 
integrántg 

toim/o 

SfttarsOMmyvisão,daenergiaelétrica para Windows 27 unidades 9darcdoZ jaa ,ert frkOra Rpma Agente 
no 	 c_patuaaares___ 

r 

O SSEEHI, além do software instalado na Estação de Operação do SSC, basicamente é composto pelos 
Módulos de Controle Global - GCM e pelas Unidades Controladoras Remota - UCR. 
O Modulo de Controle Global (GCM) é o mesmo utilizado e descrito no Sistema de Supervisão de Ar 
Condicionado (SSAC). 
A Unidade Controladora Remota'(UCR).  é a mesma utilizada'e descrita:na Sistema'dê ka 

m  .
isãoler 

Condicionado (SSAC). 	 .  

AVERBAMOS O PRESENTE ri  ate Rontosfippffisionado controlados: 535 pontos 	 ATESTADO COMO PARTE unria - n" 	 INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
Ce,6 	eis 	, 	 N(06 3/8WIs.  OL A  grIi  

EsEsta Atrata L% 

. C 420„g:(0Untã 

rTs.'4, ‘" 451;" • 
Eletrodutos, Conexões 
• Eletroduto em aço galvanizado a quente 19 mm ( vara de 3m ) - 
• Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 

Cartão de entrada analógi 
,á 	Wçitg e5e 

Cartão de entrada digital- 406tnidadest) v0 
Cartão de saída digital - 96 unid*,0 
Rack RD 15205, RD 15u / 660's-mm,c 
S e canal, tensão vertica1,5 toma 

-34,430U - 39-unidades 
rpot-,r-WL. -- C 	- 54 unidades 

S? • .7C unidades 
ben 

serial RS 485: A65uri 
'• 	2  . Fe ,000, 

ern0q,U
flO .W 

snacf 	o 
F's4°e  

t•-•,..0octirnentc e Parte i 
'-ie'rtidtto de Acervo 

'ida nesta da:á 
* 

10,2 EiE CUIM rÉunco r7".' 

10 'DEZ 
2010/210p2 

'2Gy-plart 

RE-MA. 

Cabos e Fios 
• Cabo de alimentação 2 x 1,5 mm2 , isolação 750 V, cobre eletroliticá010 ama - 589 
• Cabo 3 pares trançado 0,2 mm2, cobre eletrolitico blindagem eletrostgt‘'WN'ffiri .9 fp • olação 

750 V anti chama - 592,00 m 
• Cabo 10 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, anti chama, isolação 750 V - 9.607,50 m 
• Cabo 1 par x 0,5 mm2 com blindagem pltrostática, anti chama, isolação 750 V -8.119,00 
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_ 	260 • Cabo multipar 15 paresx0,5mm2, com blindagem eletrostática, antichama, isolação 750 V- 570,00 

• Conectores, terminais, fixadores, isolantes, fusíveis - 42 conjuntos-.
4a1, 

• 

Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação -44 unidades 
• Integração dos sistemas - 28 unidades 

4 

ç• 
o 

c 	rd. 	 ã. . I 
• Sistema 	de Supervisão e Controle 

O Sistema de Supervisão e. Controle. (SSC) ;.tem - a. funçãd'ie. .:=Tiníe:gr.;;r /s, ,Sistemas',.Elétrônicov"' 
Complementares visando proporcionar compatibilidade operaciorial e funcional destes sistemas"• 
A principal funcionalidade do SSC é a integração dos diversos Sistemas Eletrónicos.Complementares : •• - 

„„.0)// 

• Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio - SDACI; 

• • 	
Sistema de Controle de Acesso e Segurança Patrimonial - SICASP; 	AATVEERSTBAADMOOSC(OmPOREiS)AEINJFE: Sistema de Supervisão de Ar Condicionado - SSAC; 

•  Sistema de Supervisão de Energia Elétrica, Hidráulica e Iluminação - SSMANw212.2FANTisE. DA0LCERTAI.nDÃO • Sistema de Cronometria - SICRO; 
31àrce4) Má.  ta.de 	ezra:Wpma. • Sisterna de-Sonorização Ambiente 

• Sistema de Circuito Fechado.de.Televisão'-:SCFTV; 
A nte 

 

:0 SSC basicament& é composto pela.  Estação de Operação (EO), pelo Concentrador:de Comunicação 
(HUB) e o Terminal Server. 
A Pctaçan £10 npcn-ação (E0)0 responsável pelo processamento da IHM (Interface Homem-Máquina), pela 

C Rsinnão_dfisitmas, pelb gerenciamento do banco de dados do sistema e pelo controle da rede do 
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•FldPc 
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Wedida, em 

EsteAtrstasIc  sfaça s  e epereçao e composta de : 
integrante q. a 	iço5i.,5-adador Ontium II - duplo processador 400 Mhz, corno° 
no 	P ts 04 Memória - .,' de;128 MB; 

	

,- 	 ra gráfica com 10 MB RAM; s?  

ft4e.- .-thernVto' 
oress 	 

: 
"24 o tela plana Dot 	t;i9 

▪ 5 
b • 

.1, do 4,5 G SCSI; 
1 	• .. N°0  e," 3,si • 

; X  , 	' 	Ez.0  oNS'a6 	 ç  	• 	Doc 	n tO,e g,,„•Sete 
Ceficião 

pedida nesta 
40 

O Concentrador de ComunicaçkfM3) é u 
portas padrão Ethernet 10Base T qu 

ontrole que esta conectada a red 
Terminal Server é destinado 

Pontos supervisionados/controlados: 708 pontos 

sor dwpsnunicação para rede Ethernet. Poss 
equipameritos da Central de Supervis 

o7assírt 
„(oitoy 

Ethernet em canais seriais de copuntcp,  
Terminal Server possui 1 (uma) pA de comunicação padrão Ethernet Bas 
municaçâo seriais assíncronos. 

Centrais 
• Central de processamento do SSC ( Estação de operação - Pentimitt i.upio • .ce,$§0911: 

128 MB RAM, placa aceleradora gráfica c/ 10 Mb Ram, Monitor de \i'ree'O.1Ztela plana' tot 
disco rígido 4,5, Gb SCSI, Drive CD RorR 24x) - 28 Unidades 	, 
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• Software de Supervisão e operação para Wirgow~ivalhlt -28 unidades 
• Software para gerenciament6 de rede - 27 u 'nidadp,,,  
• Gabinete padrão 19" x 1.800 mm —5 unidades.' 	`--2-"----' 
• Console de operação ( largura 1.400 mm, prO41,idade 1.10Q/'altura mesa de trabalho 800 mm, 

altura total 1.600 mm -28 unidades 	\;‘-'":,.-Ni."‘•*5 
• Transceptor de fibra óptica para sinal de vídeo — 92-unldãdès 
• Transceptor de fibra óptica para RS232 — 22 unidades - 
• Rack 19" com fonte — 12 unidades 

Distribuidor interno óptico para 12 fibras — 11 unidades 
• Kit de conectorização para fibra óptica para 6 pontos, fibra multirád.  
• Kit de conectorização para fibra óptica para 12 pontos, fibra multim do 
• Painel de sobrepor, uso externo -1P65 -.2 unidades 	' 	R o 

Concentradores de Comunicação 

„c6Priectsprr";04. 
coneCkreSStt4S- , 
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irdégrante dmstçsW'& 
no 	o 
Expedidas em 
Ass.: 	s 

,LL 

• Concentrador comunicação multiprotocolo, 8 canais Ethemet - 29 
• Concentrador comunicação multiprotocolo, 4 canais RS422/485 e canal fe23 

Cabos e Fios 
• Cabo de alimentação 2 x 1,5 mm2  isolação 750V, cobre eletrolítico, anti chama - 957,00 m 
• Cabo 10 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, antichama, isolação 750•V - 138,00 m 
• Cabo multipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, anti chama, isolação 750 V - 951,00 

tegoria 5— 1.860,00 m 
ra óptica, tubo único geleado, corn 3 pares de fibra rnultímodo 62,5 x 125 -- 7.200,00 m 

	

a óptica, tubo único geleado, c 	es 	fura multímo 

	

eq, rrtitraais, fixadores, isolantes; 	4 	untos Est:-3 At-"Stganc.::--9tcê 
AVERBAMOS O. PRESENTE - 

o 

	

	 ATESTADO COMO PARTE (ss Testes e colocação, operação — 44114k1OttaNTE DA CERTIDÃO 
Mas — 30 unidadert003/09F1s.  02   

alarme, kit de Instalação para fibra óptica, programadores, leitores Cle.éca 
eletroímã, sensor magnético de abertura de porta, ,pc,ItAg),\Wé) 	• 
amplificadores de potência de áudio, microfones, aut64aleritege,Q,Nãgak) , e113r-de 
para uso externo, controlador de volume , módulo deWay,lrebll,r‘ multi (ix 
bomes , transceptor de fibra óptica , módulo de COrtlgilg e ir 	 e 
atuadores, transdutores, sensores, pressostatos, chaves racks, rei 4V secundários, receptores, amplificadores — 1 conjunto. 	, 

transitório para sinal de vídeo, dome indoor completo com câmera, lente zoom, dome-drive, back 
box, acrílico e receptor de comando, dome drive com movimentador horizontal/vertical com preset, 
receptor de comando, câmera colorida e lente zoom motorizada - câmera externa, placa mãe para 
estação de operação , processador para estação de operação , pentes de memória, discos rígidos, 
teclado 101 teclas - Padrão ABNT, placa de rede local padrão Ethamet 10Base-T, placa remota de 
gerenciamento de acesso/alarme com 6 portas, fonte de alimentação ', disjuntores, microswitch de 	1; 
violação, protetor de linha de sinal RS485, placa gerenciadora de 4 leitores, processador para S 
terminal , placa de vídeo de captura de imagem, câmera de captura de ima rag, ocessador de o 

porta tipo 
etlhos, hubs, 

,cometa 
entradas, 

vídeos, 
stre, relógios 

-9darceto 911aia.1' 	ra Ranza 
ativo 	' 

acote contendo peças d& 	ao para todas as unidades compon 
cas de Loop , detector de fumaça, base de montagem, vidro de reposição 
r Kit, slava Kit (mangueira,conectores), pressostatos, beta completar kit, 

ma complete kit, Cartão de. saída de vídeo, fonte de alimentação, protetor contra surto e 

e>.tpeditia nesta :tatá.  

1 	.' .." Este Decurriente e. paile ir: lgrante 	t t..to certidão de Ace.rvo áenteCr 

///a/a? 
10 DEZ 2002 

1. 
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ventiva 	Ç 	eV,a ios." sfs 	enil  eletrOn os 
a entregÊ 4fii,liti a de ceda sitio...:-Srlyn f  
uanto à`Di êtaç o e manutençWd l9&VeRtiva e 
iviftbni5Eírdemrádulos e equipamentos - 360 • 
11° Otil0 N • 
Expedida, em 	1. 01..- b....19  

P • ,), Ass,:- 	I amentos,-parte-dos:--etui~ ..- -e-materiais 
uro, trensporte,- inst, ,á 	-lestesi,  . 

•Ihd ..,:e.' 	c.., 

Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equi 
instalação dos equipamentos fornecidos pelo .Cliente, se 
garantia,, sobressalentes, treinamento, , operação assisti 
equipamentos ate.a sua entrega definitiva:e.documentação técnica npsSítios. 

• Acompanhamento 4,ael:cFat__ão manjtehção p 
auxiliares, por urri'podo de 30 dias‘c"Orfidos apó 

• Treinamento do pe'Ssfil,,operapipnt do SIVAM 
corretiva dos sistemas eletririlcds atixiliares até o 
horas aula. 

CLIMATIZAÇÃO 

R^EA - Rit 
• Ar Condicionado Central 	 AVERBAMOS O PRESENTE 

ATESTADO COMO PÁRTE 
Resfriadores de líquidos - Capacidade instalada 5.880 TR. 	 INLEQRAls."JTE DA CERTIDÁ 

30um/U rk. 	.1 • Instalação de resfriadores de líquidos tipo parafuso, mod. RTAA240, cap 	 -A 
• Instalação de resfriadores de líquidos tipo parafuso, mod. RTAA270, cap 271-aketet*iáa á Or 
• Instalação de resfriadores de líquidos tipo parafuso, mod. RTAA300, cap 300 TR - 8N?PtoAd 
• Instalação de resfriadores:deliquidos tiposcroll;,:mod.'CGAF050,dap50',TR"-'24:un: 
• Instalação de resfriadores de líquidos.tiposcroVmod;CGAF060;,ca'p 

r, 
• Operação assistida  

Condicionadores-Capacidadeinstalada.9.606 
• Instalação de condicionadores daiar.tipo fan-coil modelo MCC03-- cap.' 7,5 TR - 14n. 
• Instalaçãodedondicionadores dear tipolan-coil modelo MCCO6 - cap: 15,0 TR - 35.un. 
• • Instalaçãode.condicionadores de‘artipolan-coil modeloMCCO8 - cap. 20,0 TR 
• Instalação de.condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC10- cap. 25,0 TR 
• 

 
Instalação de condicionadoresde ar tipo 'fan-coil modelo MCC12 - cap. 30,0 T 

• Instalação de condicionadores de..artipufan-coilnodelo.MCC14 
• : ..Instalação de condicionadoresde artipolan-coif modelTMCC17-tap:425 T 

Instalação de condicionadoresde ar tipo fan-coil modelo MCC21 - cap. 52,5 T 
Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC25 - cap. 62,5 T 
Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC30 - cap. 75,0 T 
Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB020 - cap. 0,5 
Instalação de condicionadores de,ar tipo fan-coil modelo FCDB040 - cap. 1,0 TR 1 un. 
Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB060 - cap. 1,5 TR - 24un. 
Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB080 - cap. 2,0 TR - 89un. 
Instalação de condicionadores de ar-tipo farFdoil modelo FCDB100-"Cap"i 2,5.TR 28ún:' 

• InStalação de.condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB120 -cap: 3051-R.19un,  - 
Instalação de condicionadores de ar tipo self contained, com condensação a ar, incorporado modelo 
SRVE075T - cap. 7,5 TR -48 unid 
Instalação de condicionadores de ar tipo self contained, com condensação a ar, ,wall mounted, 
'rnçdeloET024A-cap.2,0 TR - 12 unid 
1-ás-falação de condicionadores de ar tipo self •containeg .cgonf"Undensação a ar, wall mounted, 

DICndensação a ar, wall mounte , 

nsação a ar, 

R024 - cap. 24.000 BT 
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ocfe1T036A - cap. 3,0 TR - 8 unid 
stala'çpq.  de condicionadores de ar tjp9-0\ts 	ERJ, 
kg-048A - cap. 4,0 TR - 

tal$çãelde condicionadores de á'NtAP stataine 
41060A - cap. 5,0 TR - 11 uid 

1,0de condicionadores de ar tipo sRg: %.‘ 

1-un- 

n. 
EA-AIVI 

485liaa,,:.e.:svoj fi
102: 
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CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 	C R E ATESTADO COMO PARTE 
INTÇANTE DA CERTIDÃO 
N 	03F1s. 	A ev 
farceío 9riata de 	ara Wpma 

A nte 	ivo 
CREA-MA 
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• Instalação de condicionadores de ar tipo split's modelo MCX536/TTR036 - cap. 36.000 BTU - 6 
unid. 

• Instalação de condicionadores de ar tipo split's modelo MCX560/T1R060 - cap. 60.000 BTU - 1 unid 

• 

Rede de Dutos 
• Dutos de chapa galvanizada #18, #20,# 22, # 24 e #.•26 - 226.811,00 kg 
• Dutos tipo flexível isolado 

• Diâm. 150 mm - 451,00 m 
• • 	Diâm. 200 mm - 966,00 m 

• Diâm. 250 mm - 1.267,00 m 
• Diâm. 350 mm - 34,0O m!  

• Dampers corta fogo -•612 unidades 
• Dampers de regulagem - 525 unidades 
• Dampers de sobre pressão - 239 unidades 
• Dampers tipo borboleta 
• • 	Diâm. 150 mm -202 unidades 

• Diâm. 200 mm - 640 unidades 
• Diâm. 250 mm - 818 unidades 
• Oram. 300 mm -96 unidades 
• Diâm. 350 mm - 191 unidades 

E3ocas de insuflamenta- difusores conrregistro - 2:282-unidades' ' 
• Bocas de insuflamento -grelhas com registro dupla deflexão -783 unidades 
• Isolamento térmico emplaca de lã'de vidro - 38.009,00 m2 ' 
• Grelhas-de retorno com registro-e indevassável com dupla moldura - 117 unidades 

Redes Hidráulicas 
• Tubulações de aço carbono, sem costura, ASTM A120, SCH 40 liztsiVeÈdrt4Àes: 

• Diárn. 12" - 539,00 m 
Tubulações de aço galvanizado, sem costura, ASTM A120, SCI-1 	dfflet)piRã ee conexões 

• Diâm. 2.1/2" - 5.304,00 m 
• Diâm. 3" - 1.705,00 m 

Diâm. 4" -.1.831,00 m 
• •Diâm. 5" - 1.108,00 m 
• Diâm. 6" - 858,00 m 
• Diârn. 8"- 1.268,00 m 
• Diâm. 10" -754,00 m 

• Diàm. 1/2" - 1.862,00 m 
• Diâm. 3/4" - 2.316,00 m 
• Diâm. 1"- 2.585,00 rn 
• Diâm. 1. 	" 
• Diâm. 1. 

Diâm. 2" 
• Tubos de cobre, 

• Diâm. 1/ 
• Diâm. 3/ 
• Diâm. 3/8; -488,00 m 	/O 4, 
• Diâm. 5/8!? -r;93):4¡,-1 

• Tubos de cobre, esponjoso, isç4si 
• Diàm. 1/4 -i2X417/0 m C't, 

• 
Diâm. 3/1- 200,00 m 
Diâm. 3/8 - 80,00 m 

• 

•  Diâm. 5/8 

- • 8- e mi 

R.  

	

4.751,00 m 	  

	

(2"- 2.6 O 0 	- - R 	 . I  
lube Aftek§t2,do, 'é parte, V °  mples, ¡C . 	 .0ozte:0,:t».,ejf.02kriãIre 

nte lia Certidão   	
o 

° 
expn.rt, 

tçp 
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264 
a% • Equipamentos Auxiliares 

. Termostato de ambiente - 214 unidades •,„• C,;" IR E A , 
/23  Pa. 	4 Pressostato diferencial para ar -941 unidades 

Pressostato diferencial para água - 68 unidadeV':,,..:.  
Válvula controle - duas vias com servo - motor prop6rtionpl-.2n1nidades 
Válvula de bloqueio com servo motor on - off - 54 unidades,. 
Válvula esfera de bloqueio c/ servo motor on - off- 14 unidades 
Válvula de By - Pass com servo - motor proporcional - 23 unidades 
Sensor de temperaturae.umidade:para'ambiente;=1.70'unidades.'.. 
Sensor de temperatumeurnidade.paradutol--:6Unidad 
Sensor de temperatura para água -46 unidades 
Relê de corrente - 164 unidades. 
Relê de nível -66 unidades 

• Controladora Digital Microprocessada Programável 128 p 
• Controladora Digital Microprocessada Programável 36 po 

• Software gráfico de-supervisão de sistema digital.- 180 unOarlkâd...., , 
. Válvula de controle de duas vias com serv motor on off - 1' 5 unidades I 
• Transdutor de pressão - 19 unidades 
• Chave de fluxo de água - 66,unidades 
• Sensor de pressão - 4 unidades 

	

	CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PAR FF 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

- STAD 32,1 1/4" - 35 conjuntos 	NT22322F1s. Od Aj_32 - STAD 40, 1 1/2" - 76 conjuntos 
• - STAD 50, 2-66 conjuntos 
- TA LINK 0-40 kpa - 129 conjuntos 
- STAF 65, 2 1/2"- 33 conjuntos 
- STAF 80, 3"- 12 conjuntos 
- STAF100, 4" -5 unidades 
- STAF 150, 6"- 15 conjuntos 
- STAF 200, 8"- 1 conjunto 
- STAF 250, 10" -.2 conjuntos 
- STAF 300, 12"- 2 conjuntos 

P 

'agro „ , 	, 

Acessórios hidráulicos e Instrumentos de medi  ° '%•• ' • Válvula de gaveta - rosca -1.429 unid  
• Válvula globo - rosca -354 unidades 
. Válvula de esfera - rosca 1.524 unidades 
• Válvula de retenção horizontal (flange solda) - 156 unidades 
• Válvula de retenção vertical duo flap ( flange solda) - 66 unidades 
• Filtro Y - 66 unidades 
• Junta de expansão de borracha, 272 uni esi 

• Termostato de segurança - 236 unidades 

• 

• Quadro de controle - 212 unidades 	 3 

C 11 E 4:41:11 

ntos - 25 unia e Est3 Atestado, (5 parte 
tointUG 	s da Certidão 

• Controladora Digital Microprocessada Programável 16'porltowa30 Unidades 	of3/0 
• Placa padrão Ethernet - 16 bits - 31 unidades 

I Expedida,. em n 

• Válvulas de balanceamento: 
- STAD 20, 3/4".- 11 conjuntos 
- STAD 25, 1" - 12 conjuntos 

". • \-P,C)  ço,";•T 
nd0:, 

f000d,,, • 	çe0' 
• Tomada de ar exterior - Veneziana com téla,r.éâis tojiirrd 21894ni 
• Bomba com base e acoplamento por luva ê,lélea,-3 	9.04  
• Equipamento para aquecimento de ar - 2111inida es 
• Quadros elétricos -260 unidades 	ffls‘P 

9darceG) 31 ata 	ruma 
4AdF in vo  

CREA-MA. 
'z';J3..arg,"ÀDDE ACENC itc,Nco r 

/60/02. 
10 DEZ 2002. 

•.• 	• Eisnc,c.urnen!o  e parte int grame 
de Acerve 

t‘t,iiSt n;asta data. 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTR1 TO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

• Purgadores de ar - 88 unidades 
• Termômetros - 732 unidades 
• Manômetros - 366 unidades 
• Válvula de bóia - 23 unidades 
• Mono- vacuometros - 66 unidades 
• Válvula borboleta ( flange solda ) - 732 unidades 

265 

Isolamento térmico para tubulações hidráulicas 
• Isolamento em calhas de isopor - 23.210,00 m 
• Em calhas de poliestireno expandido - 18.747,00 m 
• Isolamento térmico para tubulações:hidráulicas,reves 

Rede Elétrica de Controles 

em. alunzirf ' orrugado - 24:820,00`m2' 

• Eletroduto em aço carbono, galvanizado à quente sem costura, 
por vara 
• 	Diâm. 3/4" - 10.330,00 m 
• 	Diâm. 1/2" -710,00 m 

• 	Dián. 1.1/2" - 1.113,00 m 
• 	Diárn. 2" - 1.175,00 m 

• 	Diâm. 1" - 2.323,00 m 
• 	Diâm. 1.1/4" -- 523,00 m 

I 	G 	NTE DA CERTIDÃO 
ATESTADO COMO PART E .  

AVERBAMOS O PRESENTE 
• CREA - MA. 

• 	Diâm. 2.1/2" -290,00 m 
•• Diárn. 3" - 283,00 m 

Diâm. 4" -126,00 m 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

*arreto Wata 	etra Wpma 
A ent 	 vo 

Sç'o  

	

50,0 m 	
de ã.  

	

35,0 m 	1,609,00 m 

70,0 m 
95,0 m 
120,0 mm 

R EA-AIVI 
•CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNTI.JO N' 

"0/02 
10 DEZ 2002 

pet 

rosca BSP, fornecido-com urna luva 

Conduletesimples em alumlnioinjetado;  aparafusOt 	,pagãfu, 
• Diâm. 3/4" - 12.025 peças,0  sft-ox.de,!...oseOle 

Diâm. 1/2" - 730 peças  
Diám. 1" - 2.857 peçasià  
Diâm. 1.1/4" -1.082 peas:M" 
Diâm. 1.1/2"- 1.482 peção' 
Diám. 2" -891 peças 
Diâm. 2.1/2" -269 peças 
Diâm. 3" - 168 peças 

• Diâm. 40 - 72 peças 
Cabo unipolar de  cobre *OH ' 

0,5 mm 74.109 
1,5 mm 69.371;90 
2,5 mm 	74.1 busiO rii 	 • , 
4,0 mm - 7.214, 	Atestado 	parca 
6,0 mrn2 - 	te (14. 
10,0 rnrr2 - 99 ,00 rn 
16,0 mrr2 J -1.920,00 	 1  3 (0'11 
25,0 mrrt2 	 oêrek 1•45  /C214_)* 

QRÇ uraPmPVCpm PVC  anti chama, 750 V, 700  C 

• Cabo para comando e controle 750V a 1KV com blindagem eletrostática, condutores flexíveis de 
cobre eletrolítico, isolação primária em PVC, 70° C, separador em fita não microscópica, dreno, 
blindagem eletrostática e jaqueta externa em PAVÇ anti chama 
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ATESTADO TECNIC -CONTRATO CCEIVAM/SCHAHIN No. 001 /CCSIVAM/99 

Número de condutores = 2 
• Número de condutores = 2 

• Cabo unipolar de cobre eletrolítico, 
700  C, classe 2 

150,0 mm2 -4.400,00 m  

x 0,5 mm2 + dreno - 118.299,00 m 
	 266 

x 1,0 mm2 + dreno - 69.800,00 m 
têmpera mole, isolação,é'tob v ura em PVC 'anti-chama, 1 kV, 

• 185,0 mm2 - 5.700,00 m 	 it ‘, 	.„,, 	p., 	ço 
• rz•-• G kç2-..›— 	., '1., 240,0 mm2 -3.000,00 m 	 s: 

#' 
Serviços auxiliares 
• Aplicação de Tinta Zinga na proteção contra corrosã' 

tubulações metálicas -377 gls 3,61 	• 

Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação -44 unidades 
• Integração dos sistemas -44 unidades 

,Szeogeb.e partes sujeitas a oxidação nas 

ik\ 

Ventiladores:•  
• Centrífugos - 22 unidades 

Cortinada ar- 1 unidade 

Exaustores 
• Centrífugos - 37 unidades 
• Axiais -7 unidades 

• Ar Condicionado Individual 
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela 
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela 
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela 
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela 

• Ventilacão,mecânica  

• Filtros classe G - 1 unidade 
• Coifa em aço inox - 7 unidades 
• Quadros elétricos - 51 unidades 
• Pressostato diferencial para ar - 43 unidad2,5!:0 

Rede Elétrica e de Controles 
• Eletroduto em aço carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela ( BSP ), fornecido 

com uma luva por vara e em vara de 3m - diâmetro 3/4"- 881 varas 
• Condulete simples em alumínio injetado, tampa 	afusada - diâmetro 3/4"- 929 peças 

Rede de Dutos 
• Dutos de chapa galvanizada # 26- 8.168,00 kg 
• De aço inox - 140,00 kg 
• Dampers de regulagem - 43 unidades 
• Bocas de ar - grelha ventilação com registro dupla deflexão - 168 unidades 
• Bocas de ar - grelha exaustão com registro simples deflexãos%9 unidades 

Bocas de ar - grelha indevassável com dupla moldurv"Kikkes 
Isolamento térmico em placa de lã de vidro - 3070e40.p.'',1.00,:o" 

03 .751  ;,,5‘0::050  
Equipamentos Auxiliares 	,v 
• Tomada de ar exterior - venezianaeb5,0:t  

AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO como ',Alai,: 
INTÇGRANTE DA CERTIDÃO 
N 

larcero Mata depJfra Rpata 
Agente 	ivo 

t•-• 

CREA - MA. 

Est3 At--.sfadJ,s,, é par -
ihteg.ante da,  Certidão, 

- cap. 7.500 BTUF 	 nid 	 01  -cap. 10.000 BTL.; 	unid 	  

- cap. 30.000 BT 
-cap.12.000 Bi w- ,~Wei'dy 	Z'3  

1 

--cilfca 
Le:Ktida 

C F3 EA—AM 

CHT!GÀfl 3E ACzTVLI TÉCNC3 

10 DEZ 2002 

1 ' 	,egr.3r,t,z, 

• f'b • 
E'çsP 

63/82 



• 

ERNANL°  
µ.0 

055041  5;5 N:1  000.0 

s.?Nd\- 

‘401.4-s-a-be?tâP° 
nandes 	255-26" cer, 2,31 fone 	0,4 

,YVai,00 

Atestado de capacidade técnica Integrante 
	 OU/.124.... 

AP  • 

da certidão de a-.:érvo 
CREA/AP e Art 



, 	1ESTAO0JÉRJIC, ONTRATO CCSIVAMJSCHAHIN N.o. 001/CCSIVAM/99 

267 
• Cabo unipolar de cobre eletrolítico, isola 	e 	 PV,C;anti chama, 750V, 706 C — 0,5 a 

2,5mm2 — 10.495,00 m 
• Cabo para comando e controle 750 V a \'e/ ccfriNfrrrÉFmjeleirostática, condutores flexíveis de 

cobre eletrolítico, isolação primária em P g',p200  C, separador em fita não microscópica, dreno, 
blindagem eletrostática e jaqueta externa em.  -;..,arilikhafrïa' 
• Número de condutores = 2 x 0,5 mm2 + dreno —2.628,00 m 
• Número de condutores = 2 x 1,0 mm2 + dreno —687,00 m 

Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação — 27 unidades 

•CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 

• ATESTADO COMO PARI E 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

• NVÊ.31_3Fls. Ó.L Zf  

    

, 
farcelo ,fa.ta á 	,zra qpnia 

• Sobressalentes 	 CREA-MA, • Fornecimento de um pacote contendo peças de reposição para todas as unidades componentes do 
sistema, tais como, elementos de quadros elétricos, de ventiladores, de motores, de mot 	bas, 
termostatos, sensores, reles, placas e válvulas — 1 conjunto 

Operação 	assistida 
• Acompanhamento da operação, manutenção preventiva e corretiva do si rna4izn'e'tizeçact,-,; 

um oeríodo,de.30 dias corridos-após a.entregadefinitiva de cada sítio — 5,s .  
Treinamento,  do pessoal operacional do‘.SIVAM quanto à operaçã e anuteriWo preve 
corretivado sistema de climatização até o nível de troca de módul4t e equiparderi,txg-
aula. 

likpe.zanc 
e Ir.k.un pezamè 
Est3.Atia92 gera n 

.1'g-dag-ante tuisWèv4, 
btrsci 

Expedida,  
• v 

Ass.: 	..... 
Serviço 

11.22 — Serviços de operação .e manutenção em equipamentos/sistemas instalaas 

No período compreendido entre .a conclusão da instalação dos •sistemas-'e:,a; en'tregkefinitiva-dg bras 
, 

foram realizados os seguintes trabalhos de manutenção preventiva/corretiva ( quantifativourcl.9 .• 

Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de Estações de Tratamento de Água: 
• Operação do sistema envolvendo atividades de filtragem, remoção de metais, passivação, 

uímicos. 
ação de sensores de pH e redox 
dos tanqUes de preparação de produtos químicos 

talibragem do manômetros 
o'tes controladores depH e redox 

4.4  • Sistema de lubrificação de motores, envolvendo atividades 1 
 oRric 	e .• 

óleo lubrificante, inclusive troca; troca do elemento dos filtros de f„ão lo• 
- 

• 

nível do óleo no regulador hidráulico; verificação da pressão d6tIt Jfica 
testes programados. cy 

inspeção visual e testes elétricos programados. 

pre 

ton 

.ar. - e 

a 
etro 

........ 

s 	h .... 

ao, tas 

e 10 DEZ 2002 
adosadoras, válvulas e demais dispositivos delManobra. 

redox 	• 
necessário do material.filtrante do.filtro de .aréiaclássito — necessário, da resina sintética do removedor:de-Metais 	• - 	ss' • necessário, do ejetor venturyda solução de salmour, 	-,ck,2,0, • 

Cfi-,,se.
çe  

(1° 0<t).;, 01:00  preventiva e corretivade sistemas gi,"ergia'si,;%0 

o  

roá de comando e tanques de (51T,5041MadttásOede 

• ("" R.FA-AN't •  
ViRTIGZ íE CE' T"" TÉ'CN'CO 	• 
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• Sistema de combustível dos motores, 	3Ivendo as ktivit s de verificação de vazamentos, 

trincas na tubulação de combustível; dr ;k.ágGsti clifri.  entosplo tanque e filtros de combustível; 
troca do elemento dos filtros de óleo lubrregânt Rs,são7cla b*ba de combustível; identificação de,  
falha; testes programados. _-------- 
Sistema de admissão de ar dos motores,1 

 X"ondo as. tiV•idades de limpeza do filtro de ar, cuba 
do filtro, verificar o indicador de restrição, C'ãnexhs'ar entre o AFC e o coletor de admissão,, 
examinar a tubulação de ar, drenagem de água dos tanques de ac.troca do elemento do filtro de ar;.: 
exame da folga axial do turbo - compressor; limpeza da turbina e o difusor do turbo - compressor; 
reaperto dos coletores de admissão. 

, 	• 	Sistema de arrefecimento dos motores, envolvendo as ,atividades.  de verificaçãO de vazamentos, 
nível do refrigerante, -troca ‘ do . elemento do, filtro :anti-corrosivo;  • limpeza-  externa! 'do ' 	-' 
radiador,identificação:defalha:erealização dos testes programados  

• Demais manutenções nos motores, envolvendo as atividades de verifidação da tensão dás correias;  
articulações externas de comando, nível de eletrólito na bateria, analise de rtridos,Com o motor em 	, 
movimento, ajustar injetores e válvulas, limpeza ou substituição de elementos do respiro do Carter, 
inspeção da polia tensora da bomba de água, limpeza e calibração dos injetores, limpeza e 
calibração da bomba de combustível, exame da parte elétrica, recondicionamento ou substituição 
de turbo-compressor, recondicionamento ou substituição de amortecedor de vibrações, 
recondicionamento ou substituição de bomba d'água, recondicionamento ou substituição de cubo do 
ventilador, recondicionamento ou, substituição de polia-, tensoraverificação-de4olga' axial.clo' 
virabrequim, . troce da .bateria selada.do  ,comando; identificaçãoAe,falhas;nalizaçãoGdelestes ,'.' 
programados, verificação ecomplemento.do  nível d'água do radiador e atarrachamento da tampa 
de pressão; Verificação da temperatura:da água do motor, verificação do filtro deágua, verificação 
do anti-congelante. 
Geradores; envolvendo as. atividades de limpeza dos rolamentos, ventilação, discode retificadores; 
limpeza.e lubrificação- dos. rolamentos:e'fixação das peças girantes, resistência de, isolamento dos 
enrolamentos,, identificação defalha e testes programados. 

• USCA's, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, identificações, conexões, suportes.e' 
fixações, resistência ,de: aquecimento, aterramentos;  componentes internos dos quadros, chaves: , 	funções de operação; identificação de falhas atravésdo,st2000,,,lesteS elétricos 'programados: 	' ' ' - ' ,' • 
Quadros e painéis de Média Tensão, envolvendo as atividades- de limpeza, , inspeção visual, CR EA - MÁ. identificações, conexões, suportes e fixações, resistência de aquecimento, aterramentos, 

'ERIeV/IOS O PRESEMnalizações, componentes internos dos quadros, chaves e botões, barramentos e isoladores, 
'ES 	O COMO PARnistência de isolamento dos barramentos, resistência de contato dos equipamentos de manobra, 
TEGRANTE DA CERTIlikpeção termográfica, identificação de falhas através de tabela de códigos, testes elétricos 
961/83F1s. 	A  flffigramados  e retoques de pintura. 
Marcero Wat 	wel.RZionaistema Ininterrupto de Energia, envolvendo .as -atividades de limpeza, inspeção visual, 	„ 

rMhidentificações, conexões; suportes e. fixações, resistência,. de- aquecimento, -aterramentos;. 
-MA. componentes; internos dos,citiadros; chaves,4unçõescleoperação,-identificaçãdp de 4alhas'através'' . 

de tabela de códigos, testes elétricos r 	 1  Baterias , envol 	 limRzannspeção visual, dano no vaso e tampo, 
contaminação po . poeira, 	 en-L h 	ante, parafuso dos 	I., 	- •. -rtos, 

,,interligações, tenso.total 	 1:!..iridiéd 	pODelemerito em 
,falha, testes pr ramadoE.Ste A S ......t,   

• 

,..•••-*ii„-'?..'::•• ••••:.'•' • „ 
integrante da •.,,-,'`,".'-'. `-' 	çft.,„,‘% - o 
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• Sensores, envolvendo limpeza, inspeção visual, estado pinte ctos-  LED's e 
indicativos. de funcionamento, tensão de alimentação e de comunicação, testes • 
programados. 	• .• 

• Acionadores, envolvendo limpeza, inspeção visual, testes programados. 
• Avisadores, envolvendo limpeza, testes programados.. 
• Módulos ZAM.e.  IAM, envolvendo inspeção visual, identificação . de 'falhas 'á testes 

programados. 
• Central, envolvendo limpeza, inspeção visual,: co ,11445d9i d:ta e horário, 

•condições  da bateria, tensões de saída de .ali . 4ção auxiliar, itféjifificação de 
falhas e testes programados. 

Sistema.fixo.  de.combataaincêndieen.volveridootividadesde' limppzet'aáMstiálNi:erificaçãd- • 
de pesagem, carga e pressão dos -..cilindros danos ou .desgakNdas-manguetrákAensão- de. 
alimentação e comunicação, resistência mecânica, verificação da•:"&x¥tên ciiá:OgoSão,..lin1Peza • 
de orifícios dos difusores. 

Sistema de Circuito Fechado de Televisão, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, 
verificação da tensão de alimentação e de comunicação, identificação de falha, rotina de 
comunicação com o servidor e testes programados. 
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de controle desacesso .e segurança patrimonial 
Hardware, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual,,,.verificação da 
leitora de cartão de proximidade, controladora, placa gerenciadora, identificação de 
falha e testes programados. 
Software, envolvendo' atividades de backup e restore, identificação de falha e testes 
programados. 
Câmeras de vídeo, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, 
identificação de falha e realização de testes programados. 
Central matricial Pelco,. envolvendo.,as atividades,de,  limpeza; ,:inspeção-visual 
identificação de falha, realização de testesprogramados " 
Time elapse, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, identificação 
de falha, realização de testes programados 
Multiplexador de Video, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, 
identificação de falha, realização de testes programados 
Segurança perimetral, envolvendo as atividades de inspeção visual, luz falh 
intermitência de retransmissão, realização de testes programados. 

Sistema 
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• Estações de trabalho, ,envolvendo as atividades de limpeza-  ; 
verificação de data e horário, identificação de falha, realização de testes 
programados 
Controladores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação 
de tensão de alimentação e de comunicação , identificação de falha, realização de 
testes programados 
Sensores, envolvendo as atividades 'de limpeza , inspeção visual, verificação 'de,  
tensão de alimentação, verificação status no BMS :Tree Tech, ,sinal de controle, . 
aferição calibração , identificação de falha, realização de testes programados. 
Atuadores, envolvendo as atividades.  de,limpeZa , inspeção. :suar,n—f ação de 

\ tensão de.alimentação,\.verificação:dostatusnarestação'c r!a-I'Ngi2f* 
identificação.dafalhajealizaçãode testes-programadov <,r e 

rr: 

ervisão de energia elétrica, hidráulica e•iluminação• 

de tensão de alimentação e de comunicação, identificaç 
testes programados 

Gerenciadores, envolvendo as atividades de limpeza , 
49  falha realizgã de 
çãeWstr‘tierifè ão 

4ra3-M• „4,  

IR _.--- o :A 

' 

	
- 

Estações de Trabalho, envolvendo :as atividades de limpeza ;'---iriãp-eção visual, 
verificação de data e horário, identificação de falha, realização de testes 
programados 

	

CREA.- MA, 	Control adores, envolvend o,as.;ativid ad es, deflimpeza5;. inspeçãowisual verificação 	• 
de:tensão de. alimentação e de comunicação, identificação de falha, realização de AVERBAMOS O PRESENTE' 	
testes programados. ATESTADO COMO PARTE 	
Sensores, envolvendo as atividades INTEGRANTE DA CERTIDÃO ,• 

N(003/05F1s. Cd. • A 	tensão de alimentação, verificação s 
9tiarceks Wata é,ç,íivezra 9nia' 	de falha, realização de testes progra -R 

Agente 	istrativo 	• Atuadores,'.envolvendo.as ,atividade 
CR 	 • tensão de. alimentação,.. verificaçã 

identificação de falhaírealização de t 

Sistema de supervisãore controle 
• Microcomputador da central, envolv 

inspeção do microcomputador da Ce 

Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva 
• Unidades•resfriadoras de líquido, envolvendo as atividades de registros de lei 	 o PLC, 

tensão e corrente, pressão; verificação de tensão .e corrente nas fases, contato das chaves 
magnéticas, estado dos ; fusíveis;;. calibragem ';dos.reles..térmicos;-terminais 	conexões; 
condições: de‘ ligação: a -  terra, sistemas .e nivel', de -lubrificação ifuncionamentT da; púrga,':' .  

uação da válvula solenóide do condensador do Evaporador,'controles cie segurança; troca 
o óleo e filtro do óleo; inspeção de controles; retoques de pintura, etc 
ombas centrifugas, envolvendo as atividades de registro de leituras de tensão, pres 
rificação da tensão, corrente, contatos das chaves magnéticas, calibragem dos re 

cos, estados dos fusíveis, terminais e conexões,; verificação e complementação do 
el de óleo; verificação e correção do alinhamento do acoplamento; reaperto de parafusos 

e fixagão; limpeza do sistema de drenagem; verificação do estado dos mangotes; aferição 
driplYInômetros; verificação do estado do selo mecânico; retoques de pintura, etc 

nidades Fan-coil, envolvendo as atividades de registros de leitura de tensão e corrente, 
pressão; temperatura E/S; verificação de tensão e corrente , contato das chaves 

agnéticas, calibragem dos relés térmicos, estado dos fusíveis, terminais e conexões, 
,orreiap e polias, verificar e corrigir vibra ões e ruídos anormais, verificação e troca de 

4A.3 	 09 e  <, 	67/82 
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filtros de ar temporários, limpeza inte etder,r_r_a_do-gabfrep, lubrificação -dos rolamentos 
não blindados dos ventiladores, vek açãoTé correçã do alinhamento e tensão das 
correias, verificação e reaperto das ligNõk,elétrioã; chaves magnéticas, contatos e 
aquecimento; verificar vazamento de ágii,arnarfu'tenção nos evaporadores, verificação e 
recuperação de isolamento térmico do gabinete; eliminação de focos de ferrugem • nos•• 
equipamentos; retoques de pintura, etc 
Dispositivo de controle e segurança do , ar condicionado,: envolvendo as atividades de • 
verificação de funcionamento das válvulas de controle Agjle válvulas de balanceamento' 
sensores de temperatura e umidade, termostatos de s 
variadores de potencia, eletrodos de nivel, alimenta 
transdutores .e sensores•de pressão' 

11.3— Simultaneidade na implantação das diversas Unidades: 

Para atendimento ao cronograma mestre de Implantação do 
executadas de forma concomitante apresentando o seguinte simult 

Número máximo de obras construídas em paralelo: 25- obras( 
• Sítios envolvidos: 

Em Manaus-AM — CRV, CVA, CAL, DEPOT, 
fluvial a partir de Belém ou,Porto Velho—
Em Barcelos-AM — UT, acesso de materiais viafluvial, a partir de Manaus. 
Em Belém-. PA-CRV;scesso materiais via terrestre a partir de SãoPaulo 
Em Boa Vista-RR 	ILS:e lonossonda, acesso materiais via fluvial áté Manaus e terrestre a partir de Manaús 
Em Jacareacanga PA- UV — acesso de materiais via fluvial e terrestre, conjugado, 
a partir deManaUs. Via:terrestre a partir de Porto Velho 
Em Imperatriz- 	UV—acesso de materiais via terrestre, a partir de.  Belém Em Manicoré- AM.— UV — acesso de materiais via,  fluviaL a partir de Manaus: Em São. Gabriel da Cachoeira— AM — 	acesmde'materiais'via.  flúvial,''a partir': de Manaus 	 • 
Em Surucucu- RR — UT- acesso de materiais via aérea, a partir de Boa Vista 
Em Tefé-AM UVT — acesso de materiais via fluvial, a partir de Manaus 
Em Cachimbo- PA- UV — acesso de materiais via terrestre a partir de Porto Velho 
Em São Félix do Araguaia- MT - UV — acesso de materiais via terrestre a partir de Porto Velho 
Em Sinop — MT — UVT — acesso de materiais via terrestre a partir de Porto Velho 
Em Porto Velho .7 RO - CRV, UV, HFTX„ HFRX,--,acessatle'materiais N.fialerréátre': a partir de São Paulo 	 - 
Em Rio Branco-AC — UVL acesso de materiais via terrestre a partir de Porto Velho 

• Área do território nacional coberta pela logistica.para atendimento a execução 
dessas 25 obras —3,6 milhões* km2 
Número de Estados da 	to'onde ocorreram, as 25 obras - 7 estados ( AC, •St 	o °‘ AM, MA, MT, PA, fK01,  
Maior distartga9.01Q't 	 Porto Velho ou Belém ) a um sítio em consotni, eg_teteo,WM99 — 	( Manaus- Surucucu) Dista1jcçá4edianie um 	 , Porto Velho ou Belém ) a um sítio em constirçOêlnyout 
Maior a'civer 	 opiktOutbro/1999 — UT Surucucu limitação geei0 • 	t1 co  e exclusivamen e, aéreo, a p Vista). 
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Número médio de obras construídas em paralelo: 
milhões de km2 . 

19 	riujin"- f€ ,a 	território nacional de 5,2 

N 11.4 -Atividades de apoio 

Para a concretização da obra, em função de seu vulto, daTeconti~grOcás, da diversidade 
climática e das dificuldades operacionais, foi necessário o deâftolvimento de tir'rie' estrutura de apoio 
dotada de todo o potencial e capacidade para propiciar qualqueN"~,as equipes de OrodWão 
nas diversas frentes de trabalho. Tal esforço resultou na seguinte cottãneja de iftiantitativos: 

11.4.1.1 - Mobilização ..e Operação 

11.4.1.1.1 - Recrutamento e Mobilização de Mão de Obra 

Recrutamento/seleção: 	 CREA 
Foram feitas 20.340 entrevistas, com um total de 6.246 trabalhadores4grattitffiS O PRESENTE 
Maior taxa de mobilização 2.212 trabalhadores ( fev/2000 ) 	IANTTEE_GRASTADNOTECDOAMeOERIT'AHRi O  T 

N°9112k2F1s. 	A___2 
tarceã Airita:de 	ira'Wpina ' A tivo C mek.  

C.:::RE,A -AM 

Maior. efetivo: 
Mês: maio/2000" 
Nivel técnico-administrativo: 552 trabalhadores 
Nível operacional: 4.262 trabalhadores 
Total: 4.814 trabalhadores 

Efetivo médio::  
Nível técniço-administrativo: 504 trabalhadores 

e oper4ional: 2.193 trabalhadores 
2.697'Itrabalhadores 

acrdêçéPgá Mentos: 

fo 
Exames 

-511ègr a"  

,.Nívepécnicoadministrativo: 3.141,86 m2 
. 	da  (...,e1 	operacio‘pal: 4.810,88 m2 

t • d 	i m2 
- 

aFffitá.':! SE AGEM TÉCNiCO.N° 

1110/02 
10-  DEZ 20(12 

Este DacurnentO apartei tegrantr•.. 
da Certidão.' de Acerv 
expedida nesta data. 	

'co 

funcionários: 80 unidades num Unidad 	gádas e disponibilizadas pela empresa aos 

pré-admissionais/periódico/demissionais: 21.358 examws----,,, váslp vacina (tétano/hepatite/febre amarela ). 
res.de  enfermagem disponíveis: 	, 

efetly.o;.3 médicos do trabalhoe24auxiIiaresdfiagetf 
Efetivo Médio: 2 médicos do trabalho e 12 auxiliares, eleplermagé- 

Ambulâncias: 3 ambulâncias o • Convênios médicos: disponibilizados para o pessoal técnico ,actrntnistrâtiv , 
11.4.1.1.2 Logística 

Foram empregadas diversas formas de transporte Rára rOOdkre, 
.) • 	6 ,Q,50‘ 

CÁ, :,0 3550  
Área de abrangência do empreendimento : 5,2 milld1Z 

Pólos de concentração de suprimento para encaméan 
Manaus e Porto Velho) 
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Este 0ot:ement0 'p,sttke 	rontd 

da Crido de Ar..ervo tácnioo 

expedida'nega data. 

CREA -MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

	

NVP.3/03  Fls. 	A  C  
9darctefo 	vezra Roma 

	

ente 	rativo 
C -MA 

No de sítios atendidos: 
Em todo o projeto: 55 obras 
Simultaneidade: .,.‘ 

No máximo de sítios atendidos simultanteOtente:.t95'obraS ( out/1999 ) 
Média de no. de sítios atendidos simultanârnente:19.sítios 	. 

Transporte rodoviário: 
As rodovias foram empregadas no transporte de materiais adquiridos no centro/sul do País ( 
materiais civis de acabamento, estrutura• metálica e materiais dos sistemas-) Para os Pólos de 
Belém e Porto Velho e daí.distribuidos para os sítios.e PóloManaús. 

Cargatransportada( considerado:carga Nindado:Centrolsure,distribuição.  pariossítiovt- - 
com disponibilidade de'estradas ligando os Pólos de Belém ou Porto"Velho ): 
• Peso total transportado de matenais/eqi Oneres cerl,mtg,;•ele-e1i4  13/150 t  
• Momento de transporte: 39.448.850 t x 	G ft' E A• R it  • 	 1 

Transporte fluvial: 
to através da alocação de balsas e empurrad 
oximadamente 34 balsas, 13 empurradores e 23 b 
forme a necessidade.) 

• Peso total transportado de materiais/eq 
• Momento de transporte :24.103.494 t x 

Rolle.aéreo: 
db ?ara transporte de pessoal., suprimento t 

epo çãoi:, para atendimento a emergências de 
tequiPag Phtos ; demais situações de logística que necessitaram de solução em men 	4 

Qràgj;',,  
• Frota disponível — uso exclusiva: 

o 1 aeronaveKing-airtipo,.C,903 alocada,durantelodo:wperiodo?contratual,t ,' ,  
para atendimento ao transporte administrativo, de pessoal e emergências 
de suprimento. 

o 1 aeronave Minuano alocada durante todo o período contratual para 
atendimento ao transporte administrativo, de pessoal e emergências de 
suprimento. 

o 1 aeronave Karavan alOcada durante 12 meses para atendimento exclusivo 
a UV Tiriós. 

o 1 aeronave Karavan alocadadurante:5, mesestpar4,atendimento exclusivo 
• a UV Surucucu. 

Aeronaves de uso não exclusivo ( atendimento:a mobilizações ou suprimento 
emergencial ) 

o 4 aeronaves C 115 da FAB ( utilizadas para mobilização e desmobilizaç 
da UT Surucucu e transportes eventuais a outros sítios) 

o 5 aeronaves C 130 da FAB ( utilizadas para ,mobilizaç4.' ,c6e-45mobilização 
da UV Tidos e transportes eventuais a outios sq0»? 

o 2 aeronaves Brasília da PENTA Traes,PeesAA,:o0árorcadas para 
atendimentos eventuais a UV TiOós - o  

o 2 aeronaves Bandeirante, alocãdã.s, 	 a UV 
Tidos 

o 1 aeronave Bandeirante P1 para atendi 
• Horas de vôo com transporte de pessoal e calrgr 

a 
c 

1  4  Tra 
Uliz 

• - 

• e: 
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ATESTADO TECNICO'itO 	 -."0, • 

-..,,,- o Total de horas voadas: 14.380 ho4s (2:._  
• Peso total transportado de niateriais/equi*ed3.3re-stdü" 

obra, para todos os sítios: 5.779,40 t 
Momento de transporte: 3.098.084 t x km 

,x(,..... 
• 

 

• 
, 

Operações especiais de logística: 

HIN No. 001/CCSIVAM/99 
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os dé Ribra ao longo da 

1) Transporte terrestre 

Intervenções /Obras executadas para viabilização d 
onde unidades do projetoSIVAR-foram implantadas:- 

*Acesso •a UVJacareacanga: 
Reparos emergenciais na Rodovia Transam 
Jacareacanga e entre o Porto até a localidade 
• Regularização do leito estradai (l regularização 
• Reforço do subleito - reparos pontuais, num total 

• • Drenagem superficial não revestida — 6.000 m 
• Recuperação de bueiros - 12 m 
• Recuperação de pontesde madeira - 1 ponte comi 6:m•de'vão. • 

Est3 ACstac-,!;-, é paït3 
integrante 	o 

zaca 
ern poggxr conserva ãoje);on  

= 

• E..A: -A 
C17.1,1:f 3C; 2E ACERVJ iÉCN:!'n 

47(i2/0 I 
1 O DEZ 2002 	1  

fi:ifV2..r" 

dida 	ts• da!e. 
Acervo i:éc.nc"oe.' 

l
expe 	ne 	• 

..Acessoslocais.:a.UTSurucucu.( trecha;aeroporto/localida?obrakentraVannta 
• Regularização.do  leito estradai — 1,5 km • 

• • Drenagem.superficial provisória, sem revestimento — 850 m 

• •Acessaa UV Cachimbo 
Reparos na rodovia ide acesso a Cachimbo— BR 163 
• Regularização do leito estradai —. 5,7 km 
*Reforço do subleito/sub-base - 5;7 km 
• Imprimação — 40.110 m2 
'Tratamento superficial.duplo -4011Q m2 

e 

• Acessos locais a UV Tiriás ( trecho entre a Vila de T4ft10 , a obra e ace 
• Regularização do leito estradai — 6,5 km  ,VERBAMOS O PRESENTE *Reforço do subleito —3,5 k m 	... , -;?..,?,  TESTADO COMO PARTE • Drenagem superficial sem repRtirtfenW çjj7GANFTI  E Di CERTIDÃO    • Recuperação de:pontes.d&aagOtip: ,5offtes 

•  

A 	6' 	larg. de 6 m) -810 m2  

CoflSeiL  
eira) 

Warce(o 91ata 	lvetra Wpma 
A 	 vc2) Transporte aéreo 

• UT Surucucu 
• Localização: Oeste do estado de• a Indígena lanO 
• Forma de acesso: aéreo, a pa 	60dPà - RR a 326 km - 
• Peso máximo liquido trans 	ado por viagem: 4 t. Equipamentos de construocom peso 

superior ( ex . tratores, rolos compactadores, pá carregadeira, etc ) foram desmontados em 
Boa Vista, transportados em partes e remontados na UT e vice-versa, quando d 
da obra. 

• Peso total transportado de materiais/equipamentos/residuos de obra: 374 t 

â-À-9 	
• Momento de transporte: 121.924 t x km 
• Implantado na localidade, central de britagem c m capacidade de fornecimento de 10 m3/h. 

CREA-MA. 

71/82 
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• Localização: Norte do Estado do Pará, no Paqu,if G°  geria 	ucumaque. • Forma de acesso: aéreo, a partir de SantarOfik a 53 \kçn--'5"' 
• Peso máximo liquido transportado por viagerUL.,"°0- 
• Peso total transportado de materiais/equipamentos/resíduos de obra: 2.464 t 
• Momento de transporte: 1.305.920 t x km 
• Implantado na localidade Fábrica de Tijolos e telhas cerâmicas; elementos pré — moldados-e 

central de britagem com cap. 10 m3/h. 

3) Transporte fluvial 

• UV Tiriós 

AVERBAMOS O ESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
IN 	RANTE DA CER 'DÃO 
N kFis. 	t7)1  

9Warce(o 9.1 ata de 	ira Rpm 

CREA - 

Agente 

11.4.1.1.3 - Saúde e Aspectos Sociais 
Segurança:;e.MediCina-daTrabalh 

• Linha de -comando:.  Centr 
• responsáverpela elaboração 

e Supervisionando das equ 
nos 3 Pólos'do Projeto:( Bele 
Efetivo médio mensal ( Schahin•e subcontratadas) : 2.697 tra 	ores 
Efetivo máximo ( Schahiry e subcontratadas) 	trabalhadores ( maio/2000 ) 
Total .de acidentes, com "afastamento em todo o Projeto : 32 acidentes ( media 
mensal de. 0,89'acidentes ) 
Total de acidentessem afastamento,entodo 

oa m
pr

e
o
n
je

o
to:

m
•73

t'oadcoid,o
enpte

rosj-e
' Total dedias 	 m 

 
to1:636'dias'  perdidos: 

Taxa de freqüência ( tf ) : 1,52 
•Taxa de gravidade ( tg ) :77,45 
Treinamentos de segurança : 18.000 horas ( 16.344 trabalhadores) 
Vacinações realizadas :4.828 vacinas ( tétano/hepatite/febre amarela) 
Exames médicos realizados : 21.358 exames ( exames médicos admissionai 
periódicos, demissionais e complementares) 

• 
L::r;filltW 1)E 'AC EM) TECN1CO 

li/0/02 

VO 

UVT Cruzeiro do Sul — devido a baixa c 
de novembro a maio, o suprimento oriun 
pequeno calado com carga reduzida no 
de viagens, cuidados de navegação e tr 
total transportado— 1.174 t. 

27 CIPA's registradas. 
1 SIPAT registrada. 
Inspeções de segurança: 1.350 inspeções 
Inspeções de auditoria: 182 auditorias 
Documentação de segurança: 

acidade 
ode M 
echoC 	rrii,gejrAD.ou 
sbordos em L( plenoLtb'-rro'P 
integrante da Cor, 
no 	o 13 
Expedidai.prn 
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Escritório 
os programas 
s ( engesd 

eggiáade 
vé-der t 

jaLl y:5,1  

Ej; 	tiMn—Sã1 Paulo, 

Ri 

rabalho 
ediadas 

Es5-.: Documento e parte 
PCMAT- Programa de Controle do Meio Ambiente de•14À1-1 	cp .t-gp e %o PCMSO-Programa de Controle Médico de Saúde Ocu 

fn;e. ' .7"W'r00150  ectos Sociais junto a comunidades Indígenas, o 	Q•dr, pdt6:01 
Nas comunidades indígenas onde foram imPla043:06s,°d'o SIV 
lanomâmi e Parque Indígena do TumucumaqueWrá'?n desen 
atividades: 

• Assistência ás comunidades com o aLt3Ptanha 
sociais durante o transcorrer das obras — 	-•• 
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• Execução de obras de, m 	 e05, desenvolvimento social 

desses grupos sob a protèéa FUNAI, des,k . do-se a construção da 
Escola de 10  grau na com Erade, 	corire p m2, construção com 
fundações e estrutura em béricreW,,--~Fia0a relattada pintada, cobertura 
em telhas de barro, do*dg_e_Ki:iitárgbetiiidráulico-sanitarias e 
iluminação 

11.4.1.1.4 - Comunicação e Informática 
O SIVAM representou um empreendimento de inédita.,magnitude, envolvendo 32 diferentes sítios 
de implantação de obras espalhados nos estados do Amazonas;.Park.AmaPá, Rorairna,' 'Acre, 
Rondônia, Mato Grosso .•..e Maranhão. As inúmeras dificuldades 'de' locorrioção'e as*narcarites: ,  carências de infra-estruturánámaior parte', dossitiosdedbras;,.colocowalcomunicação:como'itens', ''Y 
de fundamental impártáricia'no âmbito do. planejamento' e' realizaçã&das'dbras eme  vidência;  
Além dos meios de comunicação normais existentes i ( telefonia; fax, Internet )' foram • 
disponibilizados os recursos especiais permitindo a comunicação 24 horas por dia entre os 'sítios e 
coordenações: 

• Comunicação via satélite através 15 telefones portáteis Nera América Latina ltda, 
operados pela Telenor Satellit Service, alocados durante todo o período da obra. 

• Link de Satélite 24 horas, contratado junto a EMBRATEL, interligando "on line" os Pólos 
do Projeto ( Manaus , Belém , Porto Velha ) com a Sede da.empresa'ern-São Paula-Uso; 
.de Rede Intranet paracomunicaçãaent 
:Ferramentas de Ge'stão Informatizada 
• , Orçamento.— Sistema ORCA desen 

A
VERBAMOS O PRESENTE 

ATESTADO COM PARTE • Planejamentae,Controle — Primave 
INTEGRANTE DA CE Tako • Área corporativa — Oneworld da J. 
NiO63/03ns. o 	&a 	de aplicações específicas bem 

gerenciamento de recursos humano ettã ROIttd, 
stra ivo 	 degestão da distribuição.logistica do 

GREA-NIA. 
11.4.1.1.5 

• 

1 

condições de higiene e conforto, propiciando, -tit).3.rtr-tfrrra, ooas con'diçoes de saúde aos ncionários: 
, 

-'1.".)ÈS IMPLANTADAS 

Canteiros de Obra ..e Acampamentos 
As instalações de Canteiro e acampamento 
projetadas de acordo com as Normas Regulam 

CERTOÃO RE ACERVO TEMO 
1(10/ 02 ANTERO 

pottarias ; num total de 185,95 m2 , alrfloxarifados, num total de 5.087,40 m2 	-,(1) 	,,„"3  
l 	te • A-9 "bulatórios de campo e escr. de segurançãdktr 

,tcw?Aelp9s &parto atç ran 
74 

• phapeiras/apontadorias, num total de 324 ;50s,r0; 
.›,..3,.nepositos de cimento, num total de 2.201iii2 

25 depósitos de lubricantes , num total de 837,25 
• 33 escritórios administrativos, num total de 4.70 
• 33 escritórios para a fiscalização, equipados, nu 
• 33 laboratórios de controle tecnológicos, equi 
• 5 oficinas de armação, num total de 420,00 2 
• 5 oficinas de formas , num total de 300,00 m2 
• 28 oficinas conjugadas para confecção de formas e armações , num total de 560,00 m2 
• 25 oficinas de manutenção, num total de 3 58,01 m2 

olvido polei-gs44aNn-Effejeniterie-L-tde. 
/SuretraskF'rkavé~ p2J12) .4(ittrm„aFmnigaontitrm¡télu  modulares 
efiWdae-  envolvendo . 4  " d 	ceiros, de , 	• 0, ,e;  
, Wgest 	 ari,a; e 
eaveglidelp ergeil 	1,5  

0„ 	Oson e ur 011 	oriarn  os diversos Sítios d tf 	iv 
ntadoras NR-18 e. N 

73/82 
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Este Occbmento e porte.int@ Fdnf dã Certidão de Acervo 1' 
expedida nesta data. 

II  

ATESTADO TÉCNICO:5 

• 27 oficinas multiuso, num total dei.748,7 	n  r; 

Total geral de unidades do canteiro - 24.694,7Pn2 

CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 
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ACAMPAMENTO 
• 61 edifícios de alojamentos para os níveis operacional;Médio e superior , num total de 

7.952,74 m2 
• 19 centros recreativos, num total de 1.220,00 m2 
• 30 guaritas, num total de 178,50 m2 
• 34 refeitórios/copas/cozinhas, num total de 6.065,91.m2 
• 42 instalaçõesde:sanitários/vestiários, num totalde 4.054,-92• 

Total geral de unidades cio acampamento - 19.472,07 m2 

Área construída total para canteiro de obras/acampamento — 

ESPECIFICAÇÕES 	DAS INSTALAÇÕES IMPLANTADAS: 
FUNDAÇÕES - Constituídas por blocos de concreto, para apoio das peças estruturais. 
ESTRUTURAS - Compostas por pontaletes e travessas de madeira Maciça. 
FECHAMENTOS :Em painéis modulados:de • madeira compensada. com  espessura: de' 12 .mm, 

.fixados à estrutura; nas áreas molhadas foram executadas .alvenarias de - blocos; com. aplicação' de 
pintura impermeável.' 
PISOS - Em .concreto.,magro, desempenado e queimado, com aplicação de corante em áreas 
molhadas. 
COBERTURAS - Com telhas onduladasde fibrocimento, fixadas sobre a estrutura e terçamento de 
madeira. 
FORROS - Em chapasde-madeira compensada, fixadas no madeiramento da cobertura. 
ESQUADRIAS -Nos Sanitários e'Vestiários foram instalados elementos vazados para propiciar uma • 
conveniente ventilação. Nos Refeitórios foram utilizadas telas. mosquiteiro.' Nos'Escritórios'edernais 

CREA -MA. instalações 'as, esquadrias' foram de madeira tratada' e 'imunizada,' pintura a • óleo.' As janelas' com 
na face interna para proteção contra os insetos. VERBAMOS O PRESE j 

-CRAGENS - Em metal cromado, padrão simples. TESTADO COMO •PA y 110. OS - do tipo liso ou fantasia, com espessura de 3 mm. 
414r

T
Is
E
. 

DAD
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1 

TURA - Estruturas, forro, fechamentos e divisórias , em tinta à base de látex. A pintura das olt 
areas molhadas do tipo impermeabilizante, até a altura de 2,00 m. 

kiarcefo 2fla 	fivelZAWAWAS - Em •  todo o perímetro das Edificações foram executadas calçadas em coneeto 
CREA-MA. tiniesempenado rústico, com espessura de 5 cm. A das Edificações terão 1,00 m de largura, a p rtir 

do alinhamento da parede, em todo o perímetro. 
PÉ-DIREITO - O é-direitopínimo adotado foi de 3,00 m, com'exceção das oficinas, com 4,00 

C R 	no 	
bolo o perímetro das Edificações foram construídos beirais com largura de 0,60 
M da edificação. 	 ri 

etttv1III 	iter;Para ilpminação e ventilação, as Edificaçõeiforam executadas.  com  abérfur Estn Alre,gw „,...,„ 
integracitc,,  Itglig,:,,E,NTRÇJNSTRIIJÇÕES - Espaçamé4 	 as construções foi detlr- 

NTERNAS - AS vias 'internas do,,Cg!?ieg,t‘Pgitrra superior,a10' .01.., 1 	
.,.. „.,,,.. 

no 	01 i  	, O- to-das-vias-dos Cantpirós-,Jor, • epatlÓs uf k ndo-se umak oda, 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAMJSCHAHIN Ne 001/CCSIVANV99 

• 2 unidades britadoras para produção de.agreg dos (.britas.1, 2 e 3 ) , em Surucucu e 
Tidos, cap. Produção 10 m3/hora 

• 1 fabrica de tijolos de barro tipo lajota 20x20x1 , 6 furos em Tiriás, cap. produção 600 
blocos/dia 

• 	1 fábrica de telhas de barro, do tipo colonial, em Tiriós, cap. Produção 200 telhas/dia. 
• 9 fábricas de pré-moldados de concreto em Surucucu, Tidos, Belém, Conceição do • 

Araguaia, Imperatriz, Santarém, São Felix do Xingu, São Luiz e São Gabriel da Cachoeira. 

e 

1• 9 INSTALACÕES,DEAPOICW'CANTEIROtE 	 • 	„ . •• co• 
, 	. 	..• 	Áz, • • 3 unidades poços artesianos.  d= 4",,provisórios, nas localidades.e Bafeaa,• 

Surucucu, Tiriós, nurn,totatde 120,00 m 	- • 	• 	- 2 
• 12 unidades de grupos geradores diesellransportáveis cap. 35 	 • 

11.4.1.2- Impacto e Controle Ambiental 

Toda ação de controle foi embasada em estudos que preservassem ou que minimizassem 
quaisquer alterações.da biodiversidade. 
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CREA - MA. 
41115AMOS O PRESENTE 
A ESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

	

N't/ ;23/03  Fls.  O.Z 	Aí/  

	

nlarceío .9v! aia á 	eira (piaa 

• Licenças ambientais,obtidas: 
• Licenças de instalação,obtidas junto aos Municípios/Estados- 49 un 
• Autorizações para desmatamento obtidas junto ao IBAMA- 49 un 

• Intervenções contra impactos potenciais desenvolvidas: 
• Efluentes— além das fossas sépticas definitivas previstas em projeto, todos os 

canteiros'e, acampamentos foram dotados de fossas sépticas e sumidouros num 
total de 33 .un 
Residuos Sólidos — todos os residuos solidosPentulhos provenientes\ das' obras ' '- 
foram transportados para bota-fora e acondicionados conforme legislação — 33 

• bota-foras 
• Combate à erosão e assoreamento - Todas as áreas desmatadas ou degradadas 

foram recompostas com terra vegetal e revestimento vegetal, alem de árvores e 
arbustos 
- Recomposição com terra vegetal — 390.006,43 m` 
- Plantio de árvores/arbustos — 87.825 un 
- Plantio de grama/ ervas,— 1.628.888;89.m2- /// 

10 DEZ 2002 

itr,evu TECNCO N 
02 

• Controle ambient  I em Terras indígenas: 

C R E A
- 	 aia á. nas re:earvsaesgulairnomâmi ( UT Surucuc, 	 ,v.,,mtiournaqupi(i 

forliiIrjUmpostas 	
E Decurnento e Parte ir. 

e>pe nesta data. 

()imposição de áreas degrad 
integrant3 Ga 	v4,53,ecomposição,com..,t,srrfAigew3 g445,38 rri.7 

- Plantio de ry0,k,árttti.'s10,;,5,c• 2555°Un i-1 3 	00 CO  	a r-- 	
m 

oreao - tàrrigervgelo.2890 
ern 	 o ,cloditti»i. ulh 

Estn Atnstadn, é 
•-• 	efflo 	e recomposição de fragment9 florestais — 4 ,1 

-guOjeitas à deprOg 

r" • 
se as: çt, 

em Sa 

grante 

ara bota- 
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11.4.1.3- Sistema da Qualidade 
Todo o empreendimento foi conduzido sob o escopo de um Manual de Gestão e Garantia da Qualidade. 
Projeto SIVAM que se traduziu como um conjunto formado por Planos da Qualidade,  Procedimentos 
e Instruções Técnicas, organizados de maneira lógica e correta de tal forma que garantam a execução 
dos serviços contemplando todos os requisitos do projeto executivo dentro do prazo previsto e atendendo' 
aos padrões de qualidade especificados através de inspeções detestes. 
Manual da Qualidade— 01 

Procedimento de Sistema —32 	 f . Instruções de Trabalho - 125 

„. 
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11.4.1.3.1- Certificação obtida pela:Schahin,anteriorMente.e durante a execuçãqobontrawal: 
• Construção de edificações habitacionais, certificado ISO 9002 DNV.- QSC 
• Construção de redes de telecomunicações, certificado ISO 9002 DNV - QSC 641 
• Construção de Linhas de Transmissão, certificado ISO 9002 DNV — QSC 4439; 
• Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) na Habitação— Nível A, Atestado N° 352-

2001 (DNV); 
• Programa Setorial da Qualidade— QUALIHAB Nível A, Certificado N° 346-2001(DNV); 
• Programa Setorial da Oualidade .—'QUALIPAV Nivel:C; Certificada Nr.T;3612001,(DNVy4. 

AhCREA- MA. • 
wirAmós O PRESENTE, • 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO*  
NI06 13/93,F1s.  OL  A 

Foram elaborados procedimentos para os seguintes assuntos: 
Análise Critica da Administração —1 un 
Sistema da Qualidade— 1 un 
Análise Critica de Contrato— 1 un 
Controle de Projetos — 1 un; 
Controle de Documentos e Dados — 1 un; 

• Aquisição — 1 un; 
larceto.Wata 	tvezra 	 Produto Fornecido pelo Cliente — 1 un; 

Age 	tivo • Identificação e Rastreabilidade — 1 un; CREA-MA 

• — Có,n rol de Prodúto Não-Conforme 1 uri* 	o  
irttegr ar,i.j 	à---':-Kçá~tiva e Preventiva — 1 un. 	• 

11.4.1.3.2- Etapas desenvolvidas:. 

11.4.1.3.2.1 - Adequação do:manual degarantiada Aualidade da empresa ao projeto Sivam 

Um manual-»da; qualidade foi' elaboradoiespecificamente para o Pro.  
EstruturaOrganizacionardo Projeto e abrangência do Sistema da Q 

CHEA: 

(4.1.3.2.2.- Procedimentos da qualidade para o,projeto SIVAM 

at,- g 9.1u pçção — '1 un; Acs C'f"  t.."` 	 .3 	, 	 • • e 	• 

• 

• 
ø. _•,32) 

ern"  

• Controle de Procgsso — 1 un; 
se Ensáios — 1 un; 

Manuseio,  Aniazenamento, Embalagerrí,f,Q&ce e 	Entr 
, 

de Equipamentos de Medição— 1 un; 
g: 

CR C-A—AM 
CEgii7,40'ti CEnyo TECNiC0 r 

lo DEZ 2002 

Plano da Qualidade — 01 

' 

indo a 

, ” 

/ 

Expe..c...áda, em 

Ass.• 

• e. • - nt 	•,; 
4 

°(  t',14.‘i'ef 
g stros da Qualidade 
a da Qualidade— 1 un';‘ 

— 1 un;' 
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• Técnicas EstatiSticaS — 1 un 280 
r) 

't. 
f 

Foram registradas todas as atividades referentes, OrRpeção• dos ,s•Orviços executados: não-
conformidades, verificações de projetos, liberações erri44fzicaairispaç6es em fábrica, inspeção de - • 
recebimento, entre outros definidos nos planos da qualida&utilkados nos pólos.' 

11.4.1.3.2.4 - Qualificação e avaliação de fornecedores de equipamentos, materiais e serviços locais. 

Foram registradas..todas„as,atividades referentes a;;•inspeção'uddsserviçosexecutadosnãtw' 	' conformidades, verificações:de l)rojetos; liberações:em'Iábrica;,  inspeçõds' e ri.); fábrica; inSpeção .de • ” 
recebimento, entre outros definidos nos planos da qualidade utilizados nos pólos. 

Todas as 915 não-conformidades geradas durante a execução do empreendimento foram 
tratadas conforme procedimento e os produtos / serviços não-conforme foram segregados até a 
definição da disposição adequada. 

11.4.1.32.6 - Ações preventiva&e corretivas 

Foram. iniciariaq RR A 

C R E 
woorlurfiadale melh riadoprocesso, produtivo e modificaçõe 
atemidaValidade. 

Eiglq 351094Olefãeggdt tibs`lorneCidos,pelo Cliente 
integrante da CurãcI(0 	• 

no 	o 
Expedidm 
Ass.: 

% 
11.4.1.3.2.9- Controle de equipamentos de inspeção de medição e ensaios 

CREA - MA. 	 . 	. , 	 Todos os equipamentos. de medição .,. utilizados para • a-,  inspeção foram calibrados,: anu 
VERBAMOS O PRESENITE1111  utilizados 315 instrumentos:de medição (alicates amperímetro; fasimeirós; deci li 
FESTADO COMO PARdiVmômetros; fonte de alimentação; luximetro; manômetros; medidorasn:1 cn7'uja 
1TEGRANTE DA CERT1D)compressão; medidores de umidade de madeira; megõrrietross4dItlár'.-  
%3MyFis.  (2,L  ,Mquimetros; reguladores de pressão; sequerirrOos; Marli.  f ^ 
4arceío ?data 	iveiránámetros, trenas ). 

•;„, 

4 

odos os síioOrn Ofit)-jétik 
, 	

d plç,JV irç do, flipre 

përÍâdica 	
riodo 

a 
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11.4.1.3.2.3 - Registros da qualidade 

âg fornecidos pelo clientaforam tratados conforme:G.PS.L.5,1yMi013:5 ,  
polimento e parte integrante 

da CertidãO de Ar,ervo T.cnco ' 	 expedida nesta datt. 

1 
Ovo foi documentado através de instruções de trabalho que 
ara execução dos serviços. Um total de 125 Instruções de 

ipostos de trabalho. 

ões preventivas/corretivas durante a execução dos serviços gerando 

CERTIDÃO a A'CfRVO. TÉCI.00 N' 

1110/02 
10 DF7 , 2ooz 

finjam as 
abalho 

• tivo 	 • (- 
• Glf-C4ffi 2  10 - Auditorias internas da qualidadtE,"rk;x,e„%-te, :d°-‘,0°-.  

o v 
v.,0\  Auditorias Internas da Qualidadgfp"anVfealiza 

de manter implementado o SisteMa da 
(Det Norske Ventas — Organismo.,.:0 
implantação e manütenção do sistema 

Imente,-'—
etros; 
dores 
aser; 

os.  , 
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ATESTADO TÉCN O-CONTRATO CCSIVAM/SCHANIN No. 001/CCSIVAM/99 

11.4.1.3.2.11 - Treinamento , 
Aj.  ‘ ' . ) 

/ 7 -i ;.'"r'  r N. 	CA • Durante a execução dos serviços vários treinamentos kilarÃ inistradõs para todos os envolvidos 
( 242 turmas de treinamento)  .-..: : Política da Qualidade — 1 hora (por turma),  ,. v 

Você e o Projeto SIVAM — 1 hora (por türS, 
Método de Arrumação e Limpeza de CantàirpMra por turma) 
Instruções de Trabalho por. Função — 3 horas (por turma) 
5s a base para a Qualidade Total — 1 hora (por turma) 
Conscientização da importância da Segurança / EPI (manuseio, conservação' e utilização) — 

rs 81 

— 2 horas-(por turma) 
Trabalho em Equipe --.1. hora (por turma) 
Organização e Limpeza —1 hora (por turma) 
Asseio — 1 hora (por turma) 
Racionalização — 1 hora (por turma) 

1141.3.212 - Data-book ( rastreamento documental de todas a 

Todos os registros da qualidade depois de analisado 
formam o DATA-BOOK descrevendo todas as etapa 
liberações em fábrica, aceitação em campo. Total de 5 

11.41.3.2.13- Inspeção de materiais/Laboratório de ensaios tec oló 

Este AtëStc , 	ped- f.;-) , 	- 
integ.ranta 	Cur.;44 

*Das):. 	(3 

sg" 
datapeçãp.,cle 
'rata —g 

C R R 3"."""*""11 

Para o-atendimento,  às exigências dos serviços especificados, e de acordo com as condições 
estabelecidas'nos.projetos.e:especificações técnicas, os trabalho serão desenvolvidos a partir de 
três tipos de Laboratóriode,Ensaios:.. 

• Laboratórios Centrais de Ensaios: 2 un 	 CERRO,À9 Of 4C, 
• Laboratórios dos Pólos:,3 un 
• Laboratórios de Apoio: 29 um 

Principais ensaios/inspeções realizadas:  

•A) Aço — 610 ensaios 
.Amostragem de aços para ensaios no 

Dobramento, Tração, Verificação de bitola 

/11  10 DEZ 2002 

'Eãiilbsc.;urnerito e pana 
Cêrtidão de Acerm 

neSta datei 
ie. 

laboratório central, Conformaça 	erficial, 
c4,9 

B) Aglomerantes —.239 ensaios;*. 

CREA- MA. b.1) Cal virgem 
• Analise química, 

AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO colviceARIIF,2) Cal hidratada 
INTE RANTE"-  'RQQDÀ0 'Analise química, Estabilidade, Finura, Incórpqrack de "geia, %st' NI' 6 	° 	 de água 

.Agua da pasta de consistência normal, Análise química, Anidrido carbónico, Área 
\lespecífica Blane, Atividade do material pozolâmico, Atividade pozolâmica com 

cimento, Calor de hidratação (Langavant), Consistência, Determinação do pent 'xico 
de fósforo, Enxofre na forma de sulfeto, Expansilidade Le Chatgliar_a frio, 
Expansilidade de Le.Chatelier a quente, Exsudação, Finura na peneira ABN nr. 2 

78/82 

Resíduo de extinção, TempOdel.  

Ps.  
•-Xde • 13ite • .0„ 
• , ./91 

Cimento 

• 
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• 282 
Finura na :peneira ABNT nr. 325, Massa especifica, Oxido de férni, -Oxido de 
magnésio, Perda ao fogo, Resíduo insolúvel, Resíduo insolúvel com adição 
pozolânica, Resistência à compressão, Resistênciaá tração por flexão; Retração,por 
secagem, Tempo de pega, Teor de C3A por microscopia, Teor de cloretos, Teor de 
escopia, Teor de sulfetos, Trióxido de enxofre, Variação .de volume-. no 'estado 
plástico, Resistência à compressão, Resist. aos:Sulfatos (Kock,Steinegger):' • • 

Dellálidt,?-inurr,l4à, istência 

C) Agregados para Concreto.- 346 ensaios '~:v P%'  
Abrasão Los Angeles, Absorção de agregado miúdo, At.,140,9e granulometilcá,:Apreciação ,̀  

r.... 

petrográfica, Det. de , sais, cloretos e sulfatos soltiveià`, 'Forma', do-  grão, Impurezas 
orgânicas, Incharnento de agregado miúdo, índice de •forma (Métalo' de Paquímetro), 
Massa espec. agreg. miúdo -Frasco de chap., Massa especifica e absorção de agregado 
graúdo, Massa unit. em estado compacto seco, Massa unitária em estado solto, Materiais , 
carbonosos (partic. Leves), Material , pulverulento, Qualidade da areia, Reatividade 
potencial de rochas carbonaticas, Reatividade de água e cal, Reatividade potencial-'  
método das barras, Reatividade potencial.- método químico,- Reatividade otencial - 
método sul-africano, Resistência ao esmagamento-,..,Sanidade'(Durabilidade) eor de ; 

idade 

b.4) Gesso 
• Análise química, Consistência normal, 

compressão,Tempo de pega 

(IFEA MA, 
VERBAMOS O PN'F E 
,TESTADO COMO PARTE 
WEGRANTE, DA C ER'!" IDÂO 
r067.30F1s.  Od A  'el/  

eirá "a  argila e pprtículg:friáveis.Umidade de agregado miúdo-método do fogareiro, U *arcero efata de 
A 

	
superficial de  agregados miúdos, Umidade total de agregado graúdo:. 

CREA-MA. 

F:R.  EA -,4.1VI 
sT101,0 'DE ACERVO TÉCNiC0 

i L.  
10 DEZ 2.8@ke:,;.;•; 

• .•<,;\ <xo ,c1.0  
se DocynnyntNeVite,:),ifite. -tante 
2 'C'efticrà`o:À.à.‘,A:. 
x[Áidaçiesn,tia 

integrante. daE 
no 	0,1 
Expedida 

	

Ágn 	ensaios.('' 	• 
C • ri- ii..nkeln.sividade• as!estru" turaáde concreto, .Ensaio de qualidade . 	. 	. 

• P.trâtilidade,»A gua de •ámassamento - análise química,' Deter 
• Esb Atsta&, 	 • . 	. 	• 

foço~los de Concreto sem .Função Estrutural 
sorção e umidade, .Resistênciacompressão • 

ofmelÉ _ 

IC 

relatos, (Borrachas Sintéticas, Butyl, Hypalan,,NePpren'h-i  
na, Resistência à tração, Alongamento à ruptiirá:Èsdêáâo'gâ8 

ii- 	_.., 	' -,--,.....,...,- emento em Ozônio 	 , ,„ ,.....p :  ,.1,1  
4 

eças de concreto para pavimentação tipo Pavi -S-9- 1A80,ensaios, 	o, 
Resistência à compressão, verificaçãO dimensional— 

Veto - 6.348 cj de ensaios 
ISsorção por capilaridade, Absorção, massa espec. índice de-vazios, • Consistência 

teste), Consistência pelo espalhamento, Determinação teor de',cloretos,' Dosagem 
do estudo dos agregados, Exudação, Extração epreparo de' testemunhos (0 3"), 
especif. e teor de ar por gravimet, Massa especifica, Módulo de deformação 

Ortática Rrerda de abatimento, Permeabilidade método do bureau, Reconstituição de traço 
endurecido), Resist. a tração por compressão diametral, Resistência à 

-A, 	pressão axial, Resistência à tração por flexão, Resistividade elétrica volumétrica, 
Retração por secagem, Tempo de pega, Teor de ar, Variação dimensional (r tração), 
Verificação de traço / traço adicional, Difusão iônica, Determinação 	e por 

Absorção e umidade, Área líquida, Resistência à compresaO 	prisifiTcheid 
de Concreto com Função Estrutural - 15 

sJ-1 

- 
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não trabalhada, Compactação (proctor) amostra trabalhada, Dosagem de selo-brita, 

Pt EA-AM 
co mação 

ii /0/02 
10 DEZ 

202z   

CREA - MA. 
/ERRAMOS O PRESENTE 
FESTADO COMO PARTE 
IUGRANTE DA CERTIDÃO 
0673/03F1s. 	Aev  

• Foram 

s não 
ecifica 
solos, 
de de 

ada de 

N) Madeiras — 340 ensaios 
• Densidade, Identificação de espécie, Resistência à flexão, Resistência a cornpr. paralela 

as fibras, Similaridade com outras espécies, Umidade, Verificação dimensional 

O) Caracterização do Subsolo 
• Ensaios e pesquisas para a caracterização dos s 

de dados fornecidos pelo projeto. 
Sondagem a percussão diam 2 W - 48,50 m 

Equivalente de areia, Grau de acidez bauman-gully, Indica vazios máximo de so 
coesivos, Limite de contração, Limite de liquidez, Limite de plasticidade, Massa es 
aparente (indeformada), Massa especifica dos grãos (real), Módulo de resiliência d 
Perda de massa por imersão, Permeabilidade de carga constante, Permeabili 

e 	mi rativo carga variável, Relação silica/alumina e silica/sesquióxido, Res. comprs. não conf 
CREA-MA. 	 solos coesivos, Umidade natural (seco em estufa), Determinação do pH 

P) Solos— 2.124 ensaios 	
r11 

• Adensamento . unidimensional, Análise granul 	 Análise 
granulométric& por sedimentação, CBR (1, 3 ou dsga mostra, 
CBR de amostras indeformadas, CBR sem reuso da amostra, Compactação (proctor) am. 

• Adas os CÁrcuitos elétricos foram inspeciondo—a-e;testadjos:ante 
integrante  

n° 

Q) Estrutura Metálica 
as'ãk estruturas metálicas foram inspecionadas quanto a 

ndo revestimento protetor, Dimensional,.Espessurá'Clboo 

R-11n6tt 	
. 

çãe&Elátricas Prediais 
Esto 

nstaia 	Hidráulicas e Sanitárias 
_ramais e prumadas pertinentes. aos sisteffias deá 

gibnacfr no tocante a estanqueidadef. 	• 

Stemas (Ar Condicionado, Alta Tensão e Eletrônica) 
Úipamentos utilizados nas instalações de sistemas foram inspecionados em 

as antes de serem liberados para a entrega no pólo/sitio de destino. 
otal de Equipamentos Inspecionados em Fábrica : 484 unidades 
otal de Horas consumidas com inspeçã • 3.872 horas 

ATESTADO TECNICO-CTRATO CCSIVANI/SCHAHIN No .001/CCSIVAW99 

283 
abrasão, Determinação do teor de cimento, Determinação do teor de sulfato, Dosagem — 
Incluindo estud'O'dos agregados 

-,--- --"-'-'-',., 

L) Tijolo Maciço de Barro Cozido para Alvenaria -60 ensaios  

	

i :-z, 	N•.- 	5  '!.. • Resistência à compr.- c/ dimensionamento .. 	.. d,  .,, - q  . ,..„  .. 	4.2 
M) Vidro 

inspecionados quanto a empenamento,,inspeção V;ta,H3'.  ,.?v>---------erifi'caçã.o.,dienisional 

• 0, 

. 	. 

J) Tijolo Furado de Barro Cozido para Alvenaria — 247 ensaios 
• Absorção e umidade, Determinação da área liquida (Estrutural), Deteminação das 

dimensões, Determinação do desvio, Planeza das faces, Resistência à compr. 
dimensionamento 
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Atestado de capacidade técnica integrante 

da certidão de a,ê3-vo técnico 1‘19.0g-_/...2á 

CREA/AP e Az, 	CREA  Ar  . 
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ATESTADO TÉCNICO- ONTRATO CCSIVAIWSCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

U) Provas de carga em estacas: 
• Estacas pré-moldadas centrifugadas — 6 cjs 
• Estacas raiz- 27 cjs 

Responsáveis técnicos das obras: 

Engenheiro Civil 
Milton Taufic Schahin 
CREA —SP 22.729/ D 

Engenheiro Civil 
Salim Taufic Schahin 
CREA —SP 18.500 / D 

Engenheiro Civil 
Amadeu de Oliveira Luiz da Costa 

• CREA —MG 34.700 / D 

Engo. Civil/Eletricista- mod. Eletrotécnica/Mecânico 
Paulo Ayrton Gorgulho Junqueira 
CREA — MG 3.116/D 

Engenheiro Industrial.Eletricista - mod.., Eletrônica. 
Mario Roberto Vassalo 
CREA — sp 68.081 /:D 

EngenheiroEletricista,. modEletrôniCa/Eletrotécnica 
Ramon Nicolas Olmos 
CREA — SP 93.278 / D 
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• .CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
IMIGRANTE DA CERTIDÃO 
N't).2.3202y1s: 	Afk 

94arce6 Miam 
e vezra,Mill''..\' 'lia'  41.9z;2.49N\r: ivo4•  

'i..... ....-,- 

> !;'' ,)) 
• Engenheiro Eletricista - mod. Eletrotécnica 

Silvio José Rodrigues da Cunha ii•CREA — SP 20.622 / D 

Engenheiro de Operações — mod. Mecânico 
Nilton Vieira de Camargo 
CREA — RJ 81.124.033-0 /D 

Engenheiro Mecânico 
Genivaldo Ribeiro Thiago 
CREA — MG 8.488/D 

,.:.RTIDÃO CE. ACERVO TÉCNiCO te 	1; 

POP2  
10 DEZ 2002 

Eng de Segurança do Trabalho 
José Sérgio Oliveira Lino 
CREA-SP 135.286/D 

Eng . Agrônomo 
João Batista da Silveira 
CREA-SP 076606/D 
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Serviços de Assistência Social coordenados por: 

Renata Mussi 
Assistente Social 
CRESS — 

c›.er 
eiro, 30 de novembro de 2.002. Ltpc,.;. 	 ......... 

ftes,: 

p ,1 ts% 0  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 

AGRONOMIA 
ESTADO DO PARA 

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGIVRADO NO 
CREA-PA, CONFORME A. R. T. 	8015 ‘,19  6 • 
DE_ILLça,./2a, FAZENDO PARTE INTEGRANTE E 
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ATESTADO TECNICO-CONTRA O CCSIVAM/SCHAHIN No. 00-1/CCSIVAM/99 

Atestamo 
projetos, 

• que os erviços laquiLlistadomfolaun realizados dentro dos prazos, em total observancia aos 
pecifica—prêrTRItTrtarténieasi3ePtinentes, dentro dás padrões de qualidade exigidos 
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Este Docutr,-.-de ? 
da CerUda,.., 
expe.dida nesta 

• , rtegrant 
-écnico 

Engenheiro Civil 
Amadeu de Oliveira Luiz da Costa 
CREA -MG 34.700 / D 

Engenheiro Civil / Eletricista - mod. 
Paulo Ayrton Gorgulho Junqueira 
CREA - MG 3.116/D 

S? 
Eletrotécnica / MeG 

‘Çsde 

'''-••‘',-..05W3'(° e ‘4' 	
• 

Vd,  

CREA- PA ) 

Engenheiro Industrial Eletricista - mo d. ikletraic 
Mario Roberto Vassalo 
CREA-SP 68.081 / D 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

COMISSÃO PARA COORDENAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA 

ADENDO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

111 	
A UNIÃO, representada pelo Comando da Aeronáutica, através da COMISSÃO PARA 
COORDENAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA - CCSIVAM, 
atesta para fins específicos, em complementação ao Atestado emitido em 30 de novembró de 2002, que a 
SCHAHIN ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Vergueiro, 2.009, Vila Mariana, São Paulo - SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.226.890/0001-49 e Inscrição Estadual n.° 104.885.995.118, executou as 
obras referentes ao Projeto SIVAM, conforme Contrato CCSIVAM/SCHAHIN n." 001/CCSIVAM/99, 
fazendo parte do escopo os serviços de: 

• Execução de Torres de Controle do Espaço Aéreo e Vigilância da Amazônia, construídas erri 
aeroportos, incluindo o fornecimento, construção, montagem das estruturas metálicas para os 
radares e a elaboração de seus respectivos projetos executivos. 	 ••• 

Responsáveis técnicos das obras: 

Engenheiro Civil 
Milton Taufic Schahin 
CREA -SP 22.729 / D 

Engenheiro Civil 
Salim Taufic Schahin 
CREA -SP 18.500 / D 



• 

• 
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Engenheiro Eletricista — mod. Eletrônica / Eletrotécnica 
Ramon Nicolas Olmos 
CREA — SP 93.278 / D 

Engenheiro Eletricista — mod. Eletrotécnica 
Silvio José Rodrigues da Cunha 
CREA — SP 20.622 / D 

•Engenheiro de Operações — mod. Mecânico 
Nilton Vieira de Camargo 
CREA—RJ 81.124.033-0 /D 

Engenheiro Mecânico 
Genivaldo Ribeiro Thiago 
CREA — MG 8.488/D 

Engenheiro de Segurança do Trabalho 
José Sérgio Oliveira Lino 
CREA-SP 135.286/D 

Engenheiro Agrônomo 
João Batista da Silveira 
CREA-SP 076606/D 

Serviços de Assistência Social coordenados por: 

Renata Mussi 
Assistente Social 
CRESS — SP 26.940 

Atestamos que os serviços aqui listados foram realizados dentro dos prazos, em total observância 
aos projetos, especificações, normas técnicas pertinentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos. 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2006 

CL 
GE 

242 OF1C10 DE NOTAS JOSEBRIWINNEIRO PIN 
mv. mlairante Barroso. 1;SY - qmandar-ione: 2524- 
Reconheço por semelhatça a firma •: CLAUDIO SI 
confere com o padrão arquivado e 	rtório. 
Valores 	I Rir de 3. circ. 25 
Firma 	R$ 0.641 Em t 
Proc.dados 	R$ 3.241 
TotaI 	R$ 3.88t 1 

no  e hari 
' 
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C F EA—AM 
CERTIDÃO DE ACERVO lEmo 

ríc/c 

O 4  NUJ 233s 

Este Occ..:rf  
da Cep.:ciàu 
expeCa 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARÁ 
ESTE ATEST.',00 ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA • PA, 

CONFORME A. R T. N°  Zr65-36 	DEZ  09  CG 
FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C. A. T. 
N°  O 2-8S tà--oP/ 20D6ExpEDIDA  EM ..22. /0(4  1.-Çã 

BELÉM(PA) ro ì c6  
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Manau 04 de Maio de 20 

ENGENHEIRO CIVIL AFON 
IDENTE 

LINS JÚNIOR 

s? 

vect,:2,,,i • 

‘x,<"C̀'  . 	,OV• 
e•,̀  

\,d5 

gel 

uub 

2a Via. No. 1110/2002 

Nome: 	MILTON TAUF1C SCHAHIN 
No. CREA: 22729-D/SP 
Modalidades: 

ENGENHEIRO CIVIL 
Endereço: RUA FELICIANO MAIA N.167 

JARDIM PAULISTA - SAO PAULO/SP 
Atribuições: 

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos 
deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica: 

1. Referente a ART No. 145567/2002 de 10/12/2002 
Contratante: 	CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD.SIST.DE  VIGI 
Empresa Contratada: 
Local Obra/Serviço: VARIOS MUNICIPIOS N. 

- /AM 
Valor Obra/Serviço: R$ ,00 
Vinculada a ART No. 83188 de 29/05/1999 
Do Profissional: 34700-D/MG - AMADEU DE OLIVEIRA LUIZ DA COSTA - ENGENHEIRO CIVIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ACERVO TECNICO NA QUALIDADE DE DIRETOR DA EMPRESA SCHAHIN 
ENGENHARIA LTDA. COMPONDO O QUADRO TECNICO COMO CO-RESPONSAVEL 
ARI VINCULADA N' 083188 DE 29/05/1999 DE AMADEU DE OLIVEIRA LUIZ 
DA COSTA. EXECUCAO DE 18 EDIFICACOES EM 1 E 2 PAVIMENTOS. 
EMS-ESTACOES METEREOLOGICAS DE SU- PERFICIE, HF - AREA DE 
EXPLORACAO DE COMUNICACAO. LOCAL MUNICIPIO DE BARCELOS. ART N' 
0145568 MUNICIPIO DE CARAUAR1, ART N°  0145566 MUNICI- PIO DE 
TEFE, ART N7 01.15658 MUNICIPIO DE TABATINGA, ART N' 0145570 MU- 
CIPIO DE MANICORE, ART N' 0145569 MUNICIPIO DE SA0 GABRIEL DA 
CACHOEI- RA. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Histórico: 
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Trav. Dr. Moraes, 194 / Fone: 91 40063500 / Presidência: 91 40116.5512 / Fax: 91 40116.5531 /_Sã'  66  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENI IA. ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARA 

, 
pffle, a 

• • 
-.WkigÉRN,52' 

VINCULADA À ART N.° 218136 de 27/04/2006 

NOME DO RESP. TÉC.P/SERVIÇO 	: MILTON TAUFIC SCHAHIN 

TITULO PROFISSIONAL 	 ; ENGENHEIRO CIVIL ********************************************** 

N.° REG. E/OU VISTO CREA-PA 	, 
i 	k ' 	Expedido sk 

0-Anex", 	fl,nr4 
ISTO 5669 	 L 	

em: 02/09/1969
."Redido em: 02/05/1997 

ATRIBUIÇÃO 
17  

ARTaf2X-0' EX-GEá~,INEA G" E 	T. 29, EXCETO ALÍNEA "A", "B" e 

é0 	, 
NOME DA EMPRESA' 	 : -,..,„ 

..1.i., ..g., ,...,wi?1,,,, á,,,,ávis„.,-,,,s".„. 	 ' 
SC,~"k; ., 	, .Q.ffis/A 	. 0. 

n,,,,   . 
REG. E/OU, yj'BX, 	CRE 	 : lio 	

:r 

4W  ' ' ' 	.' 	R. 	‘r ,, 	k  ,;,•• 	Expe itIp em:'.4848/1997 
'J 	 Jt 

NOME DO CÕNJTRATA 
O 	,,' 	 • 

C9 	814,0 e :IR. 	= 	D ,tIAÇA0 Do,,,,, PROJEW DO SISTEMA DE 
1,  .„. 	A: 	_.. 	, 	ccsivAm *t*** 	***************** 

..--  
LOCALIZApAt) DO§,l/SERVIÇOS 	giliRS 	' 	'• S A 	.21)4 ESTADO DCNAR,~*************** 

-:- 	Ce 
' das 

ao 
da 
somo 

•:. 	Cert ,  
servi 

n.° 
visto 

n.° 
MG, 
Sérgio 

Junho 

Engennák 
EngenhelfinduNal/Eletricis 

20622D 

Silveira, 

icamo ''que as atividades cárstantes ri 	e, 6 "::.) o f4an;t7?-`vidamente regis'Iradas ITIACREA-PA atra 
A 	
:

nk's }',..° 184419 de 17/06/243, 1844,2,x 	1 ;j5. ., 	186501, 186504 18.03, 186504, 186 ,• 	i 	 , 
18507, 186508, 186509,4,80.101  p0 , 	, asko ir /07/2003, bem 4omdtlespectivo Adend 

Y 
4testad ide Capacidade Técnica atr vés d. w 	'T il 	1:06 de 27/04/2006, sendo este parte integrante 

.f. 	 p 
('Pre,ent ',CAT. De acordo com as 	— , atri 	 'âponsável técnicq acipT.,  2g tudo relacionado 

• , 	' 	*'•.*,,,,»,  ,,.. 	na 	rea de Engenharia -, '..,,.,.i.e,:À.  
, icamos 	ais, que o referido ad4e4ler .0a ;;; 	ai 	̀ ép`butros profissionaisrparticiparltes da execução dos 
, s.go e 4: o Engenheiro Ciii-9.44f1011.,...5'Ã o 	EA n.° 18500D SP, ,I)isto 9,2A',R.-  EA-PA n.° 7581 	o 

CAI Amadeu de 	aa 	' ...::514%,4,%,,x,,  , 	4,AvooD MG, /Isto "o tREA-PA n.° 7581; o 
, , opção Eletrônica Mário Roberto Vaspalo, CREn.° 68'in,1D SP, visto CREA-PA 

5675' .No EngenWq.),ro Eletri4sta o Oo ElgrWciji9ifletrônica_R4non Ni 	as Olm 	: 
n. 	z• 	

CREA n.° 93278D SP, 
no CU/g' A 	N580; o ' 	i  :w:::".áçir'LC,L's1,..4k/rle 	crgica Sily4gJos"edirigues da Cunha, CREA n.° 

çí 	I4-,á 
SP, vis 	'CREAN, n.° 152..y;  d4e 	.g..1,pirq¡Kcip.erá: 	'opção 	cânicaiNlOon Vieira de Camargo, CREA 

811240330 	V, v;sto CitEkz'A ::,°A5 .6 	gre.'iey 	ân. 	eniyAldoftiteiro Thiago, CREA ri.° 8488D , 
visto CREA- 	aN.- 7579; oà411 	0`;:, 	r.,á . ,̀14,. 	rabalhoffli-Meiro de Produção Mecânica José , 	, 

Oliveira Lino, 	EA n_,°, 135286 	6' 	' 	A-PA"R78; 4Engenheiro Agrônomo João Batista da 
CREA n.° 07666# 	'.6, :4to CREA-P' n.°752; o rigA,I,Iterti'o...  Civil/Eletricista Paulo Airton Gorgulho 

Vieira, CREA n.° 3116D  
CERTIFICAMOS AINDA QUE O ADENDO AO ATESTWOISE'CAPACIDADE DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM 

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB Q N° 4,62/2006 DE 27/04/2006 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS TERMOS 
DA RESOLUÇÃO N.° 317/86 DO CONFEA. 

Belém, 28 de abril de 2006 
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AV. GEN 
CEP: 69 

Registrada em: 
Endereco Obra: 

CONT NA FOLHA No. 0002 ››› 

CERTIFICAMOS que o Profissional 
"Anotacao(oes) de Responsabil 
da presente CERTIDAO, ten 
da(s) obra(s) e/ou s 
abaixo: 

qualificado registrou a(s) 
'ca(s)-ARTs", constante (s) 
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'orme descricao(oes) 
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*t* ART 36532 
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Endereco Obra 

29-D /SP 
3401.748-53 

J/2004 
GANERAL jU 
: 69900-000 

Proprietari 	OSIVAM 
Contratante. aIVAM 
Empresa 	 CHAHIN ENGENHARI 

CO-RESPONSAVEL 	EXECUCAO 
QUANTIFICACA~RA: 1178. 
CONTRATO N. 001W*VAM/99. 
ENDERECO DA OB 	XIMO 

IMO 

giEP:69.900-900 

ART 36533 

Proprietario.: CCSIVAM 
Contratante..: CCSIVAM 
Empresa 	• SCHAHIN ENGENHARIA LIDA 

WOPORTO, 
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CO-RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DE 05 RDIFI 
CONTRATO N. 001/CCSIVAM/99. 
ENDERECO DA OBRA: LOCALIZADO PROXIMO AO AER 
RIO BRANCO - AC - CEP: 69900-000. 
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CONFEA 
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA 
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REARE C 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ACRE 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO: 	-00001054/04 
CAT Nro 	'00052 
DATA DA EMISSAO:11/05/2004 
Numero da Folha 	-0001 

RUA ISAURA PARENTE, 3.085 - ESTAÇÃO E ERIMENTAL - CEP 69.912-605 - RIO BRANCO - ACRE 
FONE:(68) 227-7575 - FAX:(68) 226-7294 - E-MAIL: creaac@uoI.com.br  
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO: 	-00001054/04 
CAT Nro 	 00052 
DATA DA EMISSAO:11/05/2004 
Numero da Folha 	 0002 

Profissional:MILTON TAUFIC SCHAHIN 

RUA ISAURA PARENTE, 3.085- ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - CEP 69.912-605 - RIO BRANCO - ACRE 
FONE:(68) 227-7575 - FAX:(68) 226-7294 - E-MAIL: creaac@uoI.com.br  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUR 

ESTADO DO MARANHÃO 
Rua 28 de Julho, 214 -©- (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.348 

Endereço Internet: www.creama.com.br  / E-mails: gabinete@creama.com.br  - cpd@creama. 

E AGRONOMIA 

- 221.4964 - 232.5961 - São Luis - MA 
m.br - defis@creama.com.br  

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO2 SLZ-00005952/03 
CAT 
DATA DA EMISSAM:01/12/2003 
Numero da Folha......r.0001 

• Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, 
e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo lo. 
do ,r.tigo 30 da Lei Federal nro. 2.666/93, exarada na peticao do(..a) 

PROFISSIONAL.;; MILTON TAUFIC SCHAHIN 
ENG. CIVIL 

CARTEIRA..... 	22729-1:) /SP 
045.341.74S-53 

olek ART 183558 
	

*** 
Registrda em2 28/11/2003 	Baixada em. .1: 
Endereco Obrr, IMPERATRIZ  

CLP;; 65900-000 IMPERATRIZ - MA 

Proprietario.:: CCSIVAM COMIS P C DO PR. D0 S DE VIGIL AM 
CCSIVAM COMIS P C DO PR DO S DE VIOIL AM 

Empresa...... SCHAH11i ENGENHARIA LTDA 

EXECUçA0 DA UV IMPERATRIZ, COMPOSTA PELAS SEGUINTES EDIFICAçOES:. NOA P/S 
NUCLEO DE OPERAçA0 E APOIO E KIT RADAR PRIMARIO E SECUNDÁRIO, EDIFICAÇOES 
EM ESTRUTURA METALICA E LAjES DE CONCRETO. VHF CASA DE GUIPAMENTO 
PARA ESAÇÁO VHF, EDIFICAÇA0 EM ESTRUTURA METALICA, AS LAJES SERAO DE 
CuNCRLfu ARMnDO. 1•F-1. unSA DE 1...URA. CAIXA WAGHA ELEVADA FM ESTRUTURA EM 
CONCRETO ARMADO. NP. CONTRATO 001/CCSIVAM/99 DE 02/99. 

* ART 183559 	*** 
y(...iistrada em.... 28/11/2003 	Baixada 	01/12/2003 

Endereço Obra:: PR 135 AREA INT DO MINIST DA AERONAUTICA-AO SUL DE AERONAVES 
CEP2 65000-000 SAO 1.1.1 :i: - MA 

Proprietario. CCSIVAM COM P C DO PROJ DO S DE VIOIL AM 
Contratante..N CCSIVAM COM P C DO PROJ DO S DE VIGIL AM 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

EXECUÇAO DA UV SAO LUIS, COMPOSTA PELAS SEGUINTES EDIFICAçOES;;  
NUCLE0 DE OPERAÇAO DE APOIO DE KT RADAR PRIMARIO E SECUDARIO„ EDIFICAçA0 
EM ESTF.2TURA METALICA E LAJES DE CONCRETO. KT-VHF CASA DE EGUI'F. PARA 
ESTAçA0 VHF, EDIFICAçA0 EM ESTRUTURA MEIALTUA, AS iAjf..s SFRA0 DF 001.1.1.,:t....T.0 
ARMADO. W-1 CASA DE FCRÇA. CAIXA D'AGUA ELEVADA EM ESTRUTUTRA 
CONCRETO ARMADO. 112 DO CONTRATO 001/:;CSIVAM/99- DE 02/,, $ ), 

CONTINUA NA FOLHA N

QlSt

owef,,,,:e%..g,Aft 

)RIAS 	IMPERATRIZ 	BALSAS 	BACABAL 	AÇAILANDIA 	CAXIAS 	TC;.;X:\r06;COD'C7'‘  
NES: 	525.309$ 	541.2389 	621.1444 	538.2112 	521.4072 	212,136g3- 	661.138 

.J.J\J 	
5.100 

r-PA‘ RocA , Gio 
k.:4P 

PEDR1IR 
642.4209 
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BALSAS 	BACABAL 	AÇAILÁNDIA 
541.2389 	621.1444 	538.2112 

TIMON 
521 072 	212.3653 
CAXIAS )RIAS 

\lES: 
IMPERATRIZ 
525.3093 

cxxN00u- 

g ° 
s);. 	

—5,rade."' 
2310etta conlo,cn, 

ente GO 	- 	
oduiv5a. 

t:1:0:0
0006  

,,tNe 00 30£5 

CODC5 	PRES. DUTRA SANTA INÊS PEDREIR 

opEsi' sa.0 
TO „."—tooS 

661.1384 663.3670 653.0438 642.4209 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA AGRONOMIA - 

ESTADO DO MARANHÃO 
Rua 28 de Julho, 214 - e- (98) 221.2021 -221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 -221.4964 - 232.5961 - São Luis - MA 

Endereço Internet: www.creama.com.br  / E-mails: gabinete@creama.com.br  - cpd@creama.com.br  - defis@creama.com.br  

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLON SLZ-00005952/03 
CAT Nre......„...„..N00673 
DATA DA EMISSAON01/12/2003 
Numero da Folha....0.N0002 

TAUFIC SCHAHIN 

* SO SE INCLUI NESTA AVERBAAU OS SERVIçOS DA AREA CIV.M , REALIZADOS NAS 
CIDADES DE SAO LUIS E IMPERATRIZ-MA, FAZENDO SE PRESEN- WOITE O ENG 
CIVIL MILTON TAUFIC SCHAMIN. 

• 
SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CER1 

TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXAS) DE A.R.T ( 
0(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PAI 
DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR 
PUEM DE 	IITO„ 

SA0 LUri: 01 	, 

nitery Selser7,4I141. /.514medhel 
In lr 

C?FfA22.69e.-C4  

OAO DL ACER,u 
AVERBANDO-SE 
INTEGRANTE 

E DATA, POR 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
Estado de Mato Grosso 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO 

) .0V,e(ko çr,p,teços'e*0 
Ç . 0`" o'•?(K _ wes 

	

Certifico para fins de cumprimento no 01.° do 	ig53O dji Federal n° 
8.666/93, que se encontra registrado neste Conselh...:: 4:00tado de 
Execução de Obra/Serviço emitido pela(o) COMISSÃO P igt,t1W PROJETO 

	

DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AlVIAZÔIVIA, a queua 	044ensabilidade pela 
exatidão e veracidade das informações nele consignadas. .2-•'.x-ãg.94%*`'.Z.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram 
executados sob a responsabilidade do(s) profissional(is) MILTON TAUFIC SCHAHIN - 
Engenheiro Civil CREA/ SP n° 22.729/D e VISTO n° 8.532/ MT, conforme ART(s) abaixo, 
vinculadas às ARTs 85606/85609/85612/85614/85616/85618, do Eng° Civil Amadeu de 
Oliveira Luiz da Costa. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Número: 452/2003 

Certifico mais, que a(s) ART(s) apresenta(m) a(s) seguinte(s) descrição(ões): ART 
nO 0001.8924 de 23.04.2003 - Execução da unidade de vigilãncia transportável, composta 
de prédios, para operação de equipamentos eletrônicos. Área: 1.760,67 m2. Local da obra: 
Rua Maria Lebre, próximo do Aeroporto Porto Esperidião/ MT. ART n° 0001.8532 de 
15.04.2003 - Execução de 05 edificações de 01 pavimento. Área: 2.200 m2, localizadas à 
margem do Rio Araguaia, Leste do Estado, distante 850 km de Cuiabá - São Félbc do 
Araguaia. ART n° 0001.8533 de 15.04.2003- Execução de 05 edificações de 01 pavimento 
com 2.400 m2 localizadas à 500 km de Cuiabá, acesso pela BR 163 (próximo à pista de 

^pouso). ART n° 0001.8536 de 15.04.2003 - Execução de edificação composta de container. lip Área: 74,56 m2. Local da obra: Av. Gov. Ponce de Arruda - Várzea Grande/ M.T. ART n° 
0001.8535 de 15.04.2003 - Execução de casas em alvenaria para residência de sargentos 
e oficiais com 7.586,73 m2, situada na Rua Inglaterra, quadra 03, bairro Jardim Europa - 
Sinop/ MT. ART n° 0001.8538 de 16.04.2003 - Execução de casas em alvenaria para 
residência de sargentos e oficiais com 7.472,20 m2 na Rua Bocaiúva, s/ n° bairro Jardim 
Pindorama - São Félbc do Araguaia. Contrato n° 001/ CCSIVAM/ 99. Período de Execução: 
10.05.1999 à 30.11.2002. OBS: ARTs regularizadas a posteriori nos termos da Resolu" o (P----. < 
394/ 95 do CONFEA. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x `5P 9-  i,"Q- ' 

k 
Certifico que, as obras realizadas em Mato Grosso e que se referem ao Contrato ' 

n° 001/CCSIVAM/99 foram feitas sob a forma de equipe pelos profissionais Amadeu de 
Oliveira Luiz da Costa, Paulo Ayrton Gorgulho Junqueira, Mário Roberto Vassalo, Ramon 
Nicolas Olmos, Silvio José Rodrigues da Cunha, Nilton Vieira de Camargo, Genivaldo Ribeir 
Thiago, José Sérgio Oliveira Lino, João Batista da Silveira e Salim Taufic Schahin, a que7i 
inclusive já foram concedidas respectivamente as Certidões de Registro de Atestados n° • 
046/2003; 226/2003; 239/2003; 229/2003; 047/2003; 238/2003; 228/2003; 225/2113;\V,  
27/2003 e 454/2003. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. t.)  

4. 	

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x aj 	 . ,... 
TP 

/P 3012( 	I Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 - Araés - CEP 78008-000 - •ab 	Fone: (0**65) 315-3000 Ram 
Fax: (0**65) 315-3011 Home Page: hdp://www.crea-mt.or,r.br  E-mail: registro@erea-rat.org.br  
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura Agronomia 
Estado de Mato Grosso 

Cert. 452/2003 	 fl. 02 

Certifico ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução 31 7/ 86 do CONFEA, 
as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técnico do(s) 
profis sional (is) acima citado (s) . . x.x.x.xx.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

E para constar, é emitida a presente Certidão de Registro de Atestado, que digitada le por Jucilene Costa Delgado Silva-Assistente Operacional, foi conferida e assinada por 
Wanuza Maria da Costa Almeida-Gerente da Unidade de Registro e Anotações. .\ x.x.x.x.x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x 

Cuiabá, 30 de dezembro de 2003. 

c-lr" 

Jucilene Costa,i)eigado da Silva 
Assi0;tiOpracional 

v 

Wanuza Maria da josta Almeida 
Gerente da Unidade de 1/;'egistro e Anotações 

Autorizada p/ Portaria 043/2000 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARA 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.° 0968/DEOP/2003 
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL 

VINCULADA A A.R.T. N.°188998 de 17/07/2003. 
, 

NOME DO CO-RESP. TÉC. P/ SERVIÇO 	: MILTON TAUFIC SCHAHIN. 

TITULO PROFISSIONAL 	 :  ENGENHEIRO,GIVIL. 

N.° REG. E/OU VISTO CREA-PA 	••:',' 
...'  

22729 — D/SP 	 Expedido em: 02/09/1 969. - 
5669— V 	 - .,...„.,' 	Ex,pedido em: 02/05/1997. ,. _ 

ATRIBUIÇÃO 
., 	  

ART., 	EXCETO ALINEA "G" E AR:T. 29 EXCETO ALINEAS "A", .,  
•B", E ,..D"D(1) DECRETO FEDERAL.~*********************** 

,N 'IME DA EMPRESkli, 
 EG. E/OU VISTO•CREA/PÀ 	: 4093 ,,E, 	':::::0,?,,i,, ,f,:',....''''''', 	•-•,:E!,.."1::,,, 	Ekpedi&enE, 08/08/1997. ,js' 	. 	,,•;;' 

NOME DO C015tRATAN:FE ,1, 	 • 
	 S IS T.ESMDE, VIdILÂMEZD''' 

CCSIVAN:::CMISS4NaRÁ COORDENAÇÃO 00 PROJETO DO . 
AMAZÔNIA. '''**.*:************** .;.,..- LOCALIZAÇÃOaos pERVIÇOS 	: 

\ 
DIVÉk$AS tOGA•Lit):ADEMYÉ:sTADO DO PARA 	* m 	,- .,. 	.-. 	,,,, 	-., 	,i 	,,,,,f;.- 	: 	.:: 	:, 	,,:w 	 ,. 

• ,--- •:. 	Certificerios quegas atividades constantes no contrato.).WaM ,d4I'da:Onte registradas iés. CREA-PA através das 
ART's Yi....0-0 8449 de 17/06/2003, 18440, 184420 09.')7;6;,,9 86:50M 86502, 186503, 186504 	186505 	186506, 186507,1,508.+,;.  186509, 186510 e 18807 de 17/07/20q3, bem cãEriáàrespectivo atestado de 'capacidade técnica, 
através da ARI n.° 188998 de 1 7/07/2003.As'elid&:`e'StPartêjritt'Wite da presente CAT. De acordo com as 
atribui0es do su responsável técnico acima, tudo rela,Ootiadd'ú,'Mde na área de Engentaria  •:. 

	

	CertifiCa'íi'Os mais, que o referido atestado . .dita taMÉérn ' 'OS ':i'otitrá t  profissionais participantes da execução dos 
serviços são elã: o Engenheiro Civil Sati"Tagfk;Sefiab:in.CREA,N° 18500 — D/SP, visto n° 7581; Engenheiro 
Civil Amadeu dêpliveira I aliz da Costa.':•~M°34700'4D/MG,-. .ãto n°6151, Engenhéiro Indusirial modalidade 
Elétrica '. .p,9,ão Pr'q,!clução Mario Robe'R).::k4galbfwjsp?,,,,dpg:r _ D/SP, visto n° 505; Engenheiro Eletricista 
Ramal] NI co l'â,s OlNps CREA N° 9.22Q8,ái:DISRÁlácim2:586;:ínge.allejiro Eletricistai:L mod. Eletrotécnica Silvio 
José Rodriatiã da Nnha CREA Í.,j\i° 20622 — D/SP, visto n° 1523; En4nheiro de. Operações — mod. Mecânica 
Nilton Vieira de Camàgo CREA ti°41..J20.933 	--- ,0 	,D/R4v,isxq,n°,7576;EngenheirO Mecânico Genivaldo Ribeiro grhiago CREA N°''&488 L1)/MG, viNg:;.g5,7,9;EpgeOfeir9::,.,:kS:ã13';10a do Ttaballtp'7'E,'.igenheiro de Produção 

'Mecânica José SétA Olivei'M.,,Lino CR 	°135286 ,,,15/SP,arsg n° 757.8 Engenheiro Agrônomo João Batista 
da Silveira CREAN.07006— itvsp, vis(5 tí"?  

CERTIFICAMOS AINDA'OUE OSATESTAD.O'DE,59,02 CIWADEIT,EÇJVICAD0,-..PROFISSIONÃ EMtPlGRAFE, CONFERE COM A 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBAt.4RIA PINJOCOLADA 'àblá'crOjEl:i2003 DE 201/2003 'ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS 

i'ERIV.IOS DA gggg..uçÃo :N.2.,A,94/95 DCONFEÂ. 

:ciem, 21 de novembro de 2003. 

• ,~,,,e,,,,.411111~-- ,‘N 	 ---,,,,,,,,i,,,,,-  - 	„, 

A dnils '• 
...z' 	<,o 

' i  
e  ,o,- „,,,,,444),,ãgowk• _. 	__..tx 	40 	P () 	s's0 	tf,  ` 	.. 	 0), VISTO: 	 J.; v-̀ & o" es' 60, 3 	 A 	

O R E A .. á 	 12), 

. 41) 	Pa. - 	: 	22. 

Eng.° 

0 	u,,,„,-40111•2,&&,• ;  • 10" 	 RO 	•;,:'''?',f.  v s. 
Civil ralmar Antun es Anibal 	 ::;11,w,fi 	..'s.t, „.,722k 

Assessor Técnico CREA-PA 

	

- 	N., 	0., 

	

t,',#,Y' 	...n.o, 
::' 	. 	"0-fd1.1,,, , 

1 MI 1 

'' .1 	 k.,_ 
\\1,„.._'or...../larla n.°010 de 07 JAN 2003 	 -mi 	i.54,11- 	- 	 ..,"--- 	) ^"....._í 

Trav. Dr. Mornas, 194- Fone: (091) 212-9071 - (Pres.)222-7490 - Telex: (91)1530 - Fax: (091)223-1953 - CEP 66035-0, - 13d 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

DE RONDÔNIA - CREA/R0 

PORTARIA N° 018/99/CREA/RO 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Rondônia - CREA/RO, no uso das atribuições que lhe 
conferem as letras "f' e "k" do Artigo 34 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 
1.966, 

Considerando o Artigo 30, parágrafo 1° da Lei n° 8.666/93 
que estabelece "A comprovação de aptidão referida no inciso II do Caput 
deste artigo no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes limitadas as 
exigências a: ..." 

Considerando a Lei 5.194166 de 24.12.1966; que "Regula o 
Exercício das Profissões do• Engenheiro, Arquiteto e do Engenheiro 
Agrônomo, e dá outras providências"; 

Considerando a Lei 6.496/77 de 07.12.1977;que "Institui a 
Anotação de Responsabilidade Técnicá úa Prestação de Serviços de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, autoriza a criação pelo CONFEA de 
uma Mútua de Assistência e dá outras providências"; 

Considerando a Resolução CONFEA n° 307/86 de 28.02.86 
que "Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e dá outras 
providências"; 

Considerando a Resolução CONFEA N.° 317/86 DE 
3L1086; que "Dispõe sobre o Registro. de Acervo. Técnicos. dos Profissionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e expedições de Certid4 "-; S‘O 

O ova"wo 
1,0 SYc- 

e,  0,0_0 	• 

ÇO3\  

RUA ELIAS GORAYEB Nr. 2910- LIBERDADE -CEP78904-110 - FONE: 9) 
PORTO VELHO-RO 

0511, 74,0.D  

1 



• 
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Porto V 	(RO), 06 de junho de 1.999. 

Eng". Ftal. UBIRA 

RUA ELIAS GORAYEB Nr. 2910- LIBERDADE -CEP78904- 
PORTO VELHO - RO 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

DE RONDÔNIA - CREA/RO 

Considerando a Resolução CONFEA n° 336/89 de 27.10.89, 
que, "Dispõe snhre n  registro de Pessoas Jurídicas nns•ConRellioR Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

Considerando que as Leis e Resoluções. acimw citadas 
referentes ao Sistema CnNFF.A/c.RFA 'R não tratam da certificação de 
Atestados; 

RESOLVE: 

ARTIGO 1°) O CREA/RO não mais certificará atestados 
emitidos  nnr necsnas iurídicaR de direitn nidifico ou privado. 

ARTIGO 21 As Certidões que o CREA/RO emite são: 

a) Para empresa —Certidão de Registro e Quitação— CRQ 
b) Para Profissionais — Certidão de Acervo Técnico - CAT 

• • 
ARTIGO 3°) Esta portaria entra em vigor na data da sua 

assinatura, revogando-se as disposições em enntrário. 

Dê — se ciência e cumpra — se 

Ata 
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ENGENHEIRO CIVIL 04534174853 

111colo: 

PRO-00009360/05 
Lar 

22729D SP MILTON TAUFIC SCHAHIN 

Emissão: 

08/06/2005 

1 

0201931 
Registraria cru: 

08/06/2005 
Baixaria em: 

08/06/2005 
Bairro: 

AV JORGE TEIXEIRA, S/N 
( 1. 

• Prois:riprário/Contratanie: 

olprvs 

PORTO VELHO 

CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. 

1 	
1 idade 11F: 

RO 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

ia\&N\ 
d(Ps...52P1,52,.1",  

, 

rrÇO
R,0-.0ex'‘°,e,''. 

9. fiP\,\03-;,"-'‘ CIZ,s0 
‘71.0,0 

RUA ELIAS GORAYEB. 2910 - LIBERDADE - CEP 78904.110. FONE: (69) 2181-1095 FAX:(69) 2181.1099 PORTO...VE.1_ 
HOME PAGE: www crearo.org.br  • E-MAIL: alendIlnenlo@crearo.org.br  

C REA-f O 
ConsRlho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Certidão 

00010845 
Autenticidade: 72471-A472F-A69E7-E6073-E9C6E 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
	

300 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

CO-RESPONSAVEL NA EXECUCAO DE 09 EDIFICACOES DE 01 E 02 PAVIMENTOS. 
CONTRATO N° 001/CCSIVAM/99. 
QUANTIFICACAO: 12.200,00M2. 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 8 de Junho de 2005 
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P1.0111.111. 

PRO-00009360/05 
Emissão: 

08/06/2005 

04534174853 ENGENHEIRO CIVIL 

227290 SP 
Profissional: 

MILTON TAUFIC SCHAHIN 
( arAlra, Folha: 

0201870 
•gistratin em: 

08/06/2005 
Baixada cri,: 

08/06/2005 
Bairro: 

ESTRADA DA AREIA BRANCA, S/N 
(idade: 

PORTO VELHO 
	

RO 

CCSIVAM-COMISSAO P/000RD.D0 PROJETO 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELA EXECUOAO DE 02 EDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO EM CONTAINE 
R. 
CONTRATO N° 001/CCSIVAM/99. 
QUANTIFICACAO: 42.56M2. 

n'SP:ksa."'etn 

e .00,t‘átíe5e4se 

• fa3Y3  te%'*: 
V: q2,00e, 40010 

g 

RIJA EIJAS GORAYEB 9I0. LIBERDADE - CEP 78904.110. FONE, 169)2181.1095.FAX:(69) 218I -1099 PORTO V, -10 - 
HOME PAGE www.crearo.cagAr - E-MAIL alendimenlo©crearo.org,b, 

EA-R0 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Certid o N°: 

00010845 
Autent idade: 72471-A472F.A69E7-E6073-E9C6E 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
	 301 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 8 de Junho de 2005 
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HOME PAGE. wvin,crearo.org.br 	E-MA)).; énendirnenlo@crearo.org.br  

CREA-RO 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Certidão 

 

00010845 
Autenticid de 72471-A472F-A69E7-E6073-E9C6E 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 302 
PRO-00009360/05 

22729D SP 
Profissional: 

MILTON TAUFIC SCHAHIN 
Folha: 

08/06/2005 

uh. 

04534174853 ENGENHEIRO CIVIL 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

N" 	 Registrada ein: 

. 	0201851 
Baixada eni: 

08/06/2005 08/06/2005 
Bairro: 

CANDEIAS DO JAMARI 
I 'E: 

RO 

Endereço Obra: 

FAZENDA RIO CANDEIAS 
("EP; 

• 1....,,,,i,,áàdcont, 
. 	CCSIVAM-COMISSAO P/COORD. DO PROJETO 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DE 02 EDIFICACOES DE UM PAVIMENTO EM CONTAINE 
R. 
CONTRATO: N° 001/CCSIVAM/99. 
QUANTIFICACAO: 42.56M2. 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 8 de Junho de 2005 
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RI)A ELIAS GORAYEB. .7910. LIBERDADE • CEP: 78904-110 FONE: (69) 2181.1095 JFAX:(69) 2181.1099 PORTO VELHO RO 

NOME PAGO: www.erearo.orgiv - E-MAIL. alendirneolo@crearo.ory.br  

CREA-RO 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Certidão N°: 

00010845 
Autenticida), : 72471-A472F-A69E7-E607.3-E9C6E 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Protocolo: 
Emissào) 

303 
PRO-00009360/05 08/06/2005 

( 

227290 SP 
Follm 

Prolissional: 

MILTON TAUFIC SCHiAHIN 

04534174853 	 ENGENHEIRO CIVIL 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE ICERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

It 	I 	• 

' 	0201925 
Registrada em) 

08/06/2005 
13iixaiia tini: 

08/06/2005 
..0i 0111'. 

ESTRADA DA PALHETA, 
• 

( 
S/N - KM 05 

Bairro: 

Cidade. 

GUAJARA MIRIM 
iF) 

RO III!.-^•.,----- 

Proprieciirioi( 

CCSIVAM- COM ISSAO 

SCI-IAHIN ENGENHARIA LTDA 

P/COORD.D0 PROJ. DO S) 

CO-RESPONSAVEL NA EXECUCAO DE 02 EDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO - UNIDADE DE 
VIGILANCIA TRANSPORTAVEL. 
CONTRATO: N° 001/CCSIVAM/99. 
QUANTIFICACAO: 1.760,67M2. 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO, PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 8 de Junho de 2005 
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N" ART. 

0201873 
Emlyt (v! 016 (I. 

AV JORGE TEIXEIRA, 6.320 • 	
1

— PropricüriniConii atanle: 

Vonn.I.Sa: 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

Baixada em: 

08/06/2005 	 08/06/200Í, 

RO 

Cidade: 

PORTO VELHO 

CCSIVAM-COMISSA0 P/COORD.D0 PROJETO 

MILTON TAUFIC SCHAHIN 227290 SP 

04534174853 ENGENHEIRO CIVIL 

Enliss5o: 
PRO-00009360/05 08/06/2005 

Profissional: 

b‘01  

C \ 	
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Certidão N° 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 00010845 
Autenticida 	72471-A472F-A69E7.-E6p73.-E9C6E 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
	

304 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

CO-RESPONSAVEL NA EXECUCAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA, COMPOSTA DE PREDIO PA 
RA OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. 
CONTRATO: N° 001/CCSIVAM/99 
QUANTIF:ICACAO: 2.093,31M2. 

ESTE. DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUÁ AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O Sn-E WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO, 

PORTO VELHO-RO, 8 de Junho de 2005 
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Pr,8«e818: 

PR0-00009360/05 
Enuss(iir 

08/06/2005 

22729D SP 
Profissional: 

MILTON TAUFIC SCHAHIN 1 

04534174853 	 ENGENHEIRO CIVIL 

N" A121. : Registrada (98: 

0201888 08/06/2005 
Bairro: 

AV BRIGADEIRA GOMES, S/N 	 

1 

 cid.b.., CEP: 

RO VILHENA 
01111,11:111i, 

CCSIVAM-COMISSAO P/COORD.D0 PROJETO 

ern. 

08/06/2005 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

• 9 	 'CP•530.- 	
rn 	

.2.552 
vi  \15:,,r00 0j. a",°,5: 

o

::e5\2,toN.,60„ 

:‘,
:altiõe. 21 

 . 1°ant:On1oçoe o 
Do. 

Pe's\i,:;',S,titexct,,,.
9'42'‘exodui,44, 

0o4 4 

.-----------
AN 

(.(LIA EMAS GORAYEB. 2910 • LIBERDADE • CEP. 78904-110 FONE.. (69)2161.1095 -:FAX:(69) 2181.1099 • PORTO VEL 
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C E 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Certidã N°: 

00010845 
Autentic ade 72471-A472F-A69E7-E6073-E9C6E 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
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CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICÁDO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE'CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXÉCUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/01J SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

CO-RESPONSAVEL NA EXECUCAO DE UNIDADE DE VIGILANCIA, COMPOSTA DE PREDIOS P 
ARAOPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. 
CONTRATO: 001/CCSIVAM/99. 
QUANTIFICACAO: 2.200,00M2. 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 8 de Junho de 2005 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas 

Pag. 1 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 	Original 

No. 1110/2002 

NOME DO PROF.: MILTON TAUFIC SCHAHIN 
No. DO CREA..: 22729-D - SP 
TÍTULO PROF..: ENG.CIyIL 

ENDEREÇO 	• RUA FELICIANO MAIA N.167 
JARDIM PAULISTA - SA0 PAULO/SP 

ATRIBUIÇÕES..: ARTIGO 28 EXC.ALINEA "G" DO DEC.FEDERAL 23569/33. 

Certificamos, o de 31/10/1986 

Anotação(ões) 

para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução No. 317 

do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) 

de Responsabilidade Técnica: 

• 

1. Referente a ART No. 145567-2002 de 10/12/2002 

Contratante 	:CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD.SIST.DE  VIGI 
Empresa Contratada:SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

Local Obra/Serviço:VARIOS MUNICIPIOS 
AM 

Valor Obra/Serviço: R$0,00 

Vinculada a ART No. 83188 de 29/05/1999 

Do Profissional: 34700-D/MG - AMADEU DE OLIVEIRA LUIZ DA COSTA - ENG.CIVIL 

XXXXXX 	 XXXXXXX 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
ACERVO TECNICO NA QUALIDADE DE DIRETOR DA EMPRESA SCHAHIN ENGENHARIA 
LTDA. COMPONDO O QUADRO TECNICO COMO CO-RESPONSAVEL ART VINCULADA N° 
083188 DE 29/05/1999 DE AMADEU DE OLIVEIRA LUIZ DA COSTA. EXECUCAO DE 
18 EDIFICACOES EM 1 E 2 PAVIMENTOS. EMS-ESTACOES METEREOLOGICAS DE SU-
PERFICIE, HF - AREA DE EXPLORACAO DE COMUNICACAO. LOCAL MUNICIPIO DE 
BARCELOS. ART N° 0145568 MUNICIPIO DE CARAUARI, ART N° 0145566 MUNICI-
PIO DE TEFE, ART N7 0145658 MUNICIPIO DE TABATINGA, ART N* 0145570 MU-
CIPIO DE MANICORE, ART N° 0145569 MUNICIPIO DE SA0 GABRIEL DA CACHOEI-
RA.IODO0 XXXXXXXXXxXXXXXXXxxXXXXXXxxXX)cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 	 X 

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO 
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e Agreaxerala deRoraima 307 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO: 	-00000503/06 
CAT Nro 	-00025 
DATA DA EMISSAO:09/02/2006 
Numero da Folha 	-0001 

Por delegacao de poderes constantes na Portaria 048/2001, de 
14/02/2000, da Presidencia do CREA-RR, em cumprimento ao disposto na 
resolucao 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional 
abaixo qualificado registrou a(s) "Anotacao(oes) de Responsabilida-
de(s) tecnica(s) - ARTs", constante(s) da presente CERTIDAO, tendo 
sido comprovada a execucao e conclusao da(s) obra(s) e/ou servico(s) 

ilo
indicado(s) conforme descricao(oes) abaixo: 

PROFISSIONAL.: MILTON TAUFIC SCHAHIN 
TITULO 	• ENG. CIVIL 
CARTEIRA 	22729-D /SP 
C.P  F 	• 045.341.748-53 

*** ART 03-011810 
Registrada em: 22/01/2004 	Baixada em...: 22/01/2004 
Endereco Obra: LOC. AO  NORTE DE AM-DIST.785K1v1 BR-174-XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR 

Proprietario.: CCSIVAM-COMISSAO P/COORD.SIST.VIGIL-AM 
Contratante..: CCSIVAM-COMISSAO P/COORD.SIST.VIGIL-AM 
Empresa 	• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

• 
CO - RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DE 05 EDIFICACOES DE 01 
QUANTIFICACAO DA OBRA : 2.200,00 M2; CONTRATO N 001/CCSIVAM/99. 
IDENTICA A DE N° 23/01/04. 

PAVIMENTO 
CERTIDAO 

* * * 

*** ART 03-011809 
Registrada em: 22/01/2004 	Baixada em...: 22/ 
Endereco Obra: BR-174-KM18 GRANJA S.JOAQUIM-XXXXXX 

CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR 	Cfl%e 
feTO% 

Proprietario.: CCSIVAM-COM.P/ COOORD. PRQJ,.§' 	% .1çe 
Contratante..: CCSIVAM-COM.P/ COOORD. PRdãnW 4',,pcYL 
Empresa 	• SCHAHIN ENGENHARIA E COMER A 

* * * 

O 5/2004 
MCX 
2 

° EM ,eCONTANIER' 
é;), kAP.1,799; INICIO: 

ÇAk bE N' 013/04 DE 

CO - RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DE 02e005D 
QUANTIFICACAO DA OBRA: 40.50 M2. CONTRAToe 
07.06.00. PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS. CERTI 
23/01/04. 

*** ART 03-011808 	* * * 

Registrada em: 22/01/2004 

-;of 

Baixada em.. 
«< CONTINUA NA FOLHA No. 0002 

Av. Cap. Ene Gareez, 402 Centro CEP 69301-160 - Boa Vista-RR — 
Fones: (95) 3224-1392 / 3623-7836/ 3623-6522 Fax: (95) 3 . 4-7651 homepage: www.erearr.or..hr  

h--11  

e-mail: crearr@ereaWrg  
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""otO'l looP" ossç" pfo fee „õi oBN 	at.o.  
t•O' prá 

Av. Cap...Ene Crareez, 402 C tro CEP 69301:160 - Boa Vista-RR 
Fones: (95)3224-1392 / 3623-7836 /3623-6522 Fax: (95)3224-7651. hotnepage: www.erearr.org.br  e-mail: crearr@ereamorgAlr  

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO: 	-00000503/06 
CAT Nro 	 00025 
DATA DA EMISSAO:09/02/2006 
Numero da Folha 	-0002 

Profissional:MILTON TAUFIC SOMAI-11N 

Endereco Obra: SURUCUCU-XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR 

Proprietario.: CCSIVAM-COM.P/COORD. DO PROJ. VIGIL-AM 

411ontratante..: CCSIVAM-COM.P/COORD. DO PROJ. VIGIL-AM Empresa 	• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

CO - RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DE 01 EDIFICACOES EM CONTANIER. 
QUANTIFICACAO DA OBRA: 48,68 M2; CONTRATO N 001/CCSIVAM/99; END. DA OBRA: 
LOCALIZADO A OESTE DE BOA VISTA-PROXIMO A DIVISA COM A VENEZUELA LADO DA 
PISTA DE POUSO-SURUCUCU-RR-CEP:69300-000. CERTIDAO IDENTICA A DE N° 
013/04 DE 23/01/04. 

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO 
DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai 
datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de 	eito. 

BOA VISTA, 09 

E ,v.ineisco de /-:rssis Resende 
,REA 1580D/AM-RR 

Gerente de !Ora-Estrutura 
--t-1 

,iorge  
Erwen 	Civil 

Presidente d REA-RR 





Valor( R$)  
18.491982,67 
31.202.172,98 
7.577.446,13 

15.764,1.19,24 
31.548.329,90 
13.677.817,48 . 

5.491.132,82 

Data Base 
dez/1998 
dez/1998 { 
dez/1998 
doz/1998 
dez/2001 
jul /2002 
dez/1998 

'ZFRTILIÃO .AVERk tEtt3áij 
' 	• 

25 'F,EY 

• e pTt'el'in‘f.:r.lra—r'  
2 	 ce. kcervc Tê . 	. , 

ERVI.COPUBLICO,FED 
..CCMAIsJOO XV,V,NEROVINTIC:‘,, , 	, 

• ._DpP , 

	

	 VCO 15T ROL
-,
E DO., ES1?AÇO`AÉ0, 2 Comissi0_PARARDE 

 ACAO' 
OPRc4È

oDesISTE A.DENIGI  
I 	. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNI  
• 

3"  

as 
II 

pApos CONTRATUAIS: 

'Tipo de contrato : Empreitada Global 
Data dê inicio : 10/05/1999 
Prazo de execução (contrato e' aditivos) : 44 meses 

' Datarde conclusão : 30/11/2002 . • 
Valor do Contrato (base- dezembro/199&) :-R$:?8.7-A98.000,0 
Data da dá assinaturado:Cantato : 05/0211999 , 
COndições de reajUStamento Contratual::  Indica col. 35 — E 

• Fundação Getúlio Vargas 
Aditivos contratuais: 
NO. ' 	Escood  
01 	Acréscimo de Serviços 
02 	Acréscimo de Serviços 
03 	Acréscimodeserviços 
04 	Acréscirr4de'„:Serviços. 

•S'o  DeSequ'ilibrii?e,Cpnôm•ico-financeiro 
0-DseqUiIrbno econômico-financeiro 

o  .o 0 ,rç on°4crésdinia.:08,SOviços 
' 
üZAOS: 

• / 

_MÃO, representada .pelo,,CoMago.da'Aeronáutick-atrayéSda,COMISS á 
 

09 PROJETO DO SISTEK0k,'DÉVIGILANCIt,À ..AMAZ,NIA - .CCSIVAM-, 
-ÉtOENHARIA Ptik, c,dnirte4'.'P-rRúã'.Yerueiro, 2.009, Vila Marian' a, São 
,CON/MF sob 	 inscrição -Estadual -C-1,04.885.995.118, 

.'::•refer'entes:ao Projeto-SIVAM,icOnfOrméCdritratO CCSIVAM/S 
cotn-asCaractartsticas'abaixo discriminadas: 

xv:Winu 

ue a 
DEK 
SC 

Z• 

4110 

• I I • l! 	• .! 

9  

CREA-RR  
Esto Atestado, é parte 

integrante da C,::-.,rtidão 
no 	c$40?  
Expedda, em  zsl  oli 	 • c, bu 

• Ass.: •  

ações — obrasUii% 	ettéaao ceia 

9..9 	ação4 :b/asT,Sitidstei'Priá'' Siva 
t) -̀  ço:NN ' 

s ‘4‘ °--centrOVigiláncía Aéreke,CVA.:) , inclusive Linha de Transmissão 69 KVA cyrr 15 
' ° ̀'\°° 	'69/1'3S'W 	' 3  substaçao 	,; 	/a 	 ..52,..9,9  o 	o . s ,— 

• ' CVA Manaus —AV. TprWp; 6.909 — Manaus - AM  
• 3 Sub-centros regionais 'de viOdapOIa (CRV)   ,, 0 

CRV Belém. — Entre as AV. Julio César I Pedro Álvares Cabral, 7 060 	 lo,ff 

Belém—PA 
CRV Manaus --, AV. Turismo,•6.909 —Manaus - AM 



atestado de eppp. ,-4e1,3 ir técnica integraltà 

da certidà_, 7, ó v•. 	r4202±/ j22, 
CRIA/AP e AT t 9 24147"  _CREA A e  

-Manoel tre -; 	belo 
ric _ 	7 662 - 20 

o - CREA-AP 

Eng4.Civi Luciano Soldo da Cácegão 
Presidente do CREA-AP 

 

.

C 

c 	c 	 ...á. .;'• (4-0"‘ 

'', 	c, c t. t 	
ra: O'

''. ' Cg 
E. 

 Ct 2 2. C 	t—  \v".• t 

C 1 
C- 	02 . -à 75' 

¢ 	ij 
trà  o o Inz 5., r% ri a24  
` O : 

..C.' 	
°'• ..g,  7; "-I '''' Ct,  Z  O- 

	

."-0 	.." 0 ....I ..,-• 

	

.0 	2.-  C' o ei  
, . c 

-4 > co 

L. t 	E. C. E. 

o o 
‘Y  

UTÉNI1CA 



tamira f5Ap 
o - Barcelos - AM .... 

-.Marabá - PA 	' 
Ja0 

strial - Oriximiná .2.Rate Tro
4

et95 

JJJ.  

V Porto Velho - Av. Jorge Teixeira, s/ n°, esquina 
1. Sub=C'entro de Apoio Logístico ( CAL ) 

CAL Manaus - AV. Turismo, 6.909- Manaus - AM 
1 Depósito e Parque de Oficinas Técnicas ( DEPOT ) 
• DEPOT Manaus - AV. Turismo, 6.909- Manaus - A 
19 Unidades de vigilância ( UV) 
• UVBelém - Av. Pedro Álvares Cabral, s/ n°, prox. Av. Julio César -- Mar 
• UV Boa Vista - BR.174 - Bairro Aeroporto ( dentro da Base Aérea) -- Boa 

UV CachimbO - BR.163, Km 798 - Base Aérea Brig. Veloso - Cachimbo - PA 
UV Conceição do Araguaia -Aeroporto loçal, prox. ao  Pátio de Aeronaves 
do Araguaia - PA 

• UV imperatriz- As margens do Rio Tocantins, Rodov. Belém-Brasilía B 
• UV Jacareacanga - Travessa Amazonas, 49- Centro.- Jacareacanga- 
• . 	UV Macapá -- Rod.. Duque de Caxias à 1.600 n? da cabeceira do Aeropo 

UV Manaus - Estrada do Frigornassa c/ Estrada do Paredão - Manaus --
yy,114ánicoré - Estrada do Aeroporto, s/ n° - Bairro Mazzarelo - Manicoré - 
UV Porto Velho --Av Jorge Teixeira 6 320- Bairro Aeroporto - Porto Velho • • 

UV  Rio'Branco - BR.364 -Km 18 - Novo Aeroporto - Rio Branco -AC 
UV Santarém - As margens do Rio Tapajós, prox. ao  Aeroporto local - Aeroporto- Santarém - PA 
UV São Félix do Araguaia - A margem do Rio Araguaia, leste do Estado, distante 800 km de Cuiabá - 

‘ São FPlix do Araguaia - MT 
UV São Félix do Xingú - Área do Aeroporto local, prox. ao  Pátio de Aeronaves s/ n° Aeroporto - São 

. • Félix'do Xingu - PA 
UV São Gabriel da Cachoeira - Estrada do Aeroporto, s/ n° - Centro - São Gabriel da Cachoeira -AM 
UV São Luís - Próximo da BR 135, área interna do Ministério da Aeronáutica - Aeroporto tão Luís - 
MA 	 * 	 MA: 
'11VTábatinga -7 Estrada do Radar, s/ n° - Tabatinga - AM 	 AVERBAMOS O PRESENTE UV Tinos - Parque Indígena do Tumucumaque s/ n° - Tinos - PA 	ATESTADO COMO PARTE 
UV Vilhena - Av. Brigadeiro Gomes, s/ n° - Aeroporto - Vilhena - RO 	INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

• 5 Unidades de vigilância transportáveis ( UVT ) 	 N0a2413F1s.  69)  A  24  
Cruzeiro do Sul - Estrada do Aeroporto, s/ n° - Cruzeiro do Sul -- AC 

.UVT Guajárá Mirim - Estrada do Palheta, s/ n° - Aeroporto - Comara - Guegiftftalifie  
UVT Porto Es eridião - Rua Maria Lebre, s/ n° - Porto Esperidião - MT 

• UVT 'nforã, yoSibipirunas, 2.237 -Jardim Botânico- Sinop -- MT 
sv.,‘!,N0 	g41`fa'Aa do Aeroporto, s/ n° - Bairro Aeroporto - Tefé -AM 

iJe1etomynicaçoes( UT) 
05' "";na 	senteG 

C 	 Altamir 	) C )ao Aeroporto na cabeceira 25 - Aeroporto - , 
• UT~Sgoá 	. lexandre Ambrósio, s/ n° - Bairro São Franci a 

t1 /4U1S • 2.9UT ta ra uari--Rniacó, s/ n° - Carauari -AM 
• y-I-4ra"., E.sikerAv. Trarwamazõnica (BR.230) com Rua do Aeroport 

OCièrE B, PP&GOROWW - Área da Mineradora do Norte Área Ind 
arO• ,0 	055 

woo. 
St°  • UT Surucucu -Área Indígena Yanomani - Surucucu - RR 

3 Sistemas de Pouso por Instrumentos ( ILS) 
• ILS Cuiabá - Av. Governador Ponce de Arruda, s/ n° - Várzea Gra de 
• ILS Porto Velho -- Av. Jorge Teixeira, 6.320- Bairro Aeroporto - Porto Velho - RO o  
• ILS Santarém - As margens do Rio Tapajós, prox. ao  Aeroporto lo al -Aeroporto- Sfl 
8 Estações de Exploração de Comunicações/Ionossonda 
• HF RX DF (Outeiro) -Av. Evandro Bona s/ n° - Sítio dos Outeiros - Belém - PA 

ATESTADO TÉ 20,C=TRATO CCS1VAWCHAJI-NNo, 001/CCSIM499 

31a . 	, 
SOdir—WíitCíikki:4.12k- 

CERTiNG PE P.CERVO TECNIC 

1,te: 
ain¥4,9PA 

25 FEV 200,5 

:00000 o 
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terra , eispffisAfgtsditel3osêléigisóstg . 
emcomo das redes p jedialá glétrta . e 
gá 	

: 
a 	rt~: aa uertiaao. • 701 

"1-IF TX lonossonda (Benevt • , -(Esea• Santa Emilia, s/ n9- Benfic - PA 
HF DF (Boa Vista) - BR.174 = Granja do Forte - Bairró São Joaquim - oa Vista - RR 

•• 	HF lonossonda (Boa Vista) - BR.174 -Granja do Forte - Bairro São Joaquim - Boa Vista -RR 
• HF RX (Nlanaus) - BR.174 - Ramal do Baiano - Manaus - AM 
• HF TX (Manaus) - Av. Presidente Kennedy - Colônia Oliveira Machado - Base Aérea - anaus AM 

HF RX DF (Porto Velho) - Fazenda Rio Candeias, s/ n°- Candeias do Jainari  
HF TX.ionossonda (Porto Velho) - Estrada da Areia Branca, s/ n° - PortctE-Itge-Retsfivot, co 

âções.Metereológicas de Superfície ( EMS ) 
:EIVIS Apul - Av. 13 de Novembro, ski -3 Poderes- Apui - AM 

• EMS,Humaitá - à rodovia BR 319- KM 9 -Humaitá - AM 
EMS Itaituba - Av. Abreu s/ n - Aeroporto - Itaituba - PA; 

5 Vilas Residenciais 
'ViliResidencial de Jacareacanga - Travessa Amazonas, 49 - Centro - acar 

ragypia H MT 	 .4, 
ila,Residencial de Sinop - Rua Inglaterra.- Quadra 3 -Jardim Europa 

, 	Residencial de Tefé -- Estrada do2k2sporto, s/ n° - Bairro Aeroporto 
Observação: A UVT Eirunepé foi iniciad.4"Ldolltlitte dos serviços p 
equipamentos. Paralisada logo no seyktivkia:ARN§M ppRtgipsrritinte cancelada4 

Vila Residencial de ManiCoré - Estrada do Aeroporto, s/ n° - Bairro Mazzarekze, 
Vila Residencial de São Félix do Araguaia - Rua Bocaiúva, s/ n° - Jar1t0 

ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

Evl.e 21  

exped;cia netti,  ' á  

P—
é — Arw 

25 FEV N 

45'-• 

gr 

ewar,' 
cfl.  o 

311 

e,o_Vst et tgh c, o -slx 	tett°, to 4,0 
z..• • 	\O • °rettiO-e*  ,,C10  (1241  Ge o 09,  3r:e 'e  

C)''5391"seent4 bonstru 	ra-estrutura para Instalação dos Sistemas Au 

112 - Serviços executados: 

cesso aos sítios. 

1. 

DO 
Re) SPP‘R  

PAR VIO sns \ \ CA 

,201 
kl9 	Fome 'mvtc do projeto executivo de instalação dos equipamentos, os equipamento4Vaderiais, s.cpuro, 

ans0e4  instalasão, integração, testes; garantia, sobressalente, treinamento, gperpção 4,siSti;da, 
'Oería9, ?alva e preventiva dos equipamentos até a sua entrega definitiva e dôeumebtaçãâ tectiica $*0-
st'S'ill6s, para os Sistemas Eletrônicos Auxiliares.  

!t1 
• 

• Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, os equipamentoleemepriaisepiiro, 
transp'Orte, instalação, integração, testes, garantia, sobressalentes, treinamento, õperação asstida, 
manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos até a sua entrega definitiva e d.o.cou.m.e.ntaçãpoot.ker2ic 
noS Sítios, para os Sistema de Energia. 	 • 	. 	. . 

000au 0.000 
'a 

ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

'N°0&242F1s. 0/  A 84 
nfarc fp 9'h j vera %mia 

trativo 
CREA.-MA. t,impeza, terraplenagem, drenagem, pavimentaçao , urbaniza 

projetos de detalharnento. 

Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos , da malha 
. das ligações elétricas entre as edificações de cada Sitio, 

eletrônicas e da interligação entre Concessionária e subestaçã 

Fornecimento e a montagem das torres metálicas para os rada 

tu 

éo?s edifiçações dos diversos órgãos funcionais ind 

s- 
. 

• I 0 111.0 

no 	0.1c) /04  
sre seus respectivos projetos executivos; txpea lana, em 3 /0  c5.2.t/ 	 

3 É 32_ 
I I • # 

. •• • 

apiwAtn 11.1, forn 	é projetos-de 
... 

:ALAR., 
. 	... 

", 
, 

•:_fi... 11 .1.. " 	• I a'  e.  

_ • .• 	 • 	• 1 11 	• 
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Expedi dvqvggfitasf7  0.tt  sistema de circuito fechado de televisão — 333 pontos 

O icos 4-7  
o,  ie•ICE165ontos supervisionados/controlados — 15.876 pontos 

integrante ida Certidão •.detecção e alarme de incêndio —4.294 pontos 

94J9,11° A--H" 4---- Tlemática —820 pontos  no 	 s norização — 999 pontos 

Este Ates a 

é 	o' 
O 

• • o 
o 

• • .0, 

ATESTADO TÉCNICO-CONTRA 

ornecimento do projeto e 	 ação dos equipamentos, parte d 
instalação dos equipamentos 	s pelo Cliente, á'eguro, transporte,4 
garantia, sobressalentes, treinamento, operação assistida, manutenç 
eqUipamentos até a sua entrega definitiva e documentação técnica 
Climatização. 

, 
•,, '''•,.,, 

O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Ftuzlep.gao.,_ 	pá, 
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima) , numa área de aproximtdarnerit 	milhões 
de km2  . As edificações de todo o complexo totalizaram 96.302 m2  de área construída, sendo 91.944 m2  em 
unidades técnico-operacionais e 4.358 m2 em vilas residenciais;185.579 m2 de acessos internos rodoviários 
'PeVinientadoS e 1.820.940 m2  urbanizados. Foram construídas 176 edificações, reformadas 5, executadas todas - 

..:,à .çedee de utilidades, sistemas de energia e climatização e sistemas eletrônicos complementares ( detecção e 
;a"lariie de ifiCánclio, sonorização, circuito fechado de televisão, controle de acesso e segurança patrimonial, 
:relógios sincronizados, supervisão de ar condicionado, energia elétrica e supervisão e controle) 
Os projetos executivos foram fornecidos pelo SIVAM, verificados e compatibilizados pela SCHAHIN. Projetos de 

, 	cletalhamento de estrutura metálica, esquadrias, estações de tratamento de água, sistemas de energia, sistemas 
' 	eletrônicos, de climatização e ventilação foram desenvolvidos pela SCHAHIN . Todos os projetos foram 

atualizados ao final das obras pela SCHAHIN, em função do "como construído". ( " as built " ) 
Outras características: 

- .- Pavimentação em blocos articulados tipo PO S — 128.739 m2 
-.-- 

„ 
' Movimento de terra —534  .253 m3 

Concreto estrutural  —55393 m3 	 CREA - MA.  

• .. Aço para estruturas de concreto —2  .904 t 
• ' Forma para estruturas -:- 317.216 m2 -- 	AVERBAMOS O PRF.SFNTE 1 CIRTEI,2RUCZA;r.AMCflnNV-' - ATESTADO COMO PARTE 
• Estrutura metálica —3581 t 

Alvenaria — 118.428 m2 	 Ni90-2/18fis. ,e9 /  Á g4” i 
INTEGRANTE DA CEwri DÁ° ! 

Cobertura— 83.073 m2 	 %urdo ,elrea de O , ira ?ma 
rativo 	

1 

• PiSOS inteMOS — 148.143 m2 
•• 	Revestimento de_parecles e tetos — 263.835 m2 

. insta~sanitárias — tubulações -77.110 m 
OtOscl 	- 4,tbate a incêndio — tubulações —7.474 m 

beft° 
G1 	fát4, 'étriffs — 

•11.2.1- Atividades de Projeto, Construção, Instalação/Montagem 

Piv,, 2003 
• 

n 

de transmissão 69 Kv — 15 km 
tação rebaixadora 69/13,8 Kv —5 MVa 
cia instalada — todos os sítios — 26 MVa 

ERNAt#s  Potência instalada Grupos geradores — todos os sítios —22 MVa 
00,09,1•%50 sckiLv05,0, gligêrgia instalada-sistema ininterrupto energia — todos os sítios -4 MVa 
• vio 	No4'"Cabos — 3.795 km ,,,kosecA 

• Leitos 	e perfilados —32 km 
• 

 /C R E A - n• riBancos d dutos subterrâneos — 71 km 
Eletrodutts — 133 km 

J J 

o • 	I 

• 
• .3 

• 0 0 

Ass.: stema de Controle de acesso e segurança patrimonial — 3.822 pontos 
-1-ágios sincron.  ados — 1-86 pontos - 

Fls.) 	g jjk--)  1. 
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CREA - MA. . 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 

•
INTEGRAeNTE DA CERTIDÃO 
NYA9-2j  Fls.  O)  A 80 

94arcdo Wata dè5Jyzra Roma Total de documentos gerados —11.991 form A1 equiv. 
Agente 	trativo 

11.2.1.1 — Projetos executivos: 
Análise de projeto de terceiros, fornecidos pelo Cliente: 
Após recebidos do Cliente todos projetos foram analisados, come 
ou anomalias, identificadas e informadas para revisão através 
Projeto ílgf'0): 	. 
• olYaggictos analisados — 11.790 form. A1 equiv. 

1;3,10  Urbanização- 635 form. A1 equiv. . 	. 
,-1001 d.? • 'we' • 

, 

• Sistema de supervisão de ar condicionado —4.179 pontos 
• Sistema de supervisão de energia elétrica —535 pontos 
• Sistema de supervisão e controle — 708 pontos 

• Cabos — 299 km 
Climatização — 9.606 TR 
Logística de transporte — 

• Terrestre —39.448.850 t x km 
• Fluvial — 24.103.494 t x km 
• Aéreo - 	3.098.084 t x km 

ndações e estruturas- 2.492 form. A1 equiv. 
quitetura —3.393 form. A1 equiv. 
rosanitário — 630 form A1 equiv. 

ts Sistews P•°°  
N 	 t5 Elétrica —2.197 form A1 equiv. çftkci'0 	oç, 

ç:o  %Y:050 	o Sistemas eletrônicos complementares— 1.762 form Al -equiv. 
astãso 	o Climatização —681 form A1 equiv. 

•(s'- • êlatórios de Verificação de projeto: 577 relatórios 

Projetos detalhados pela Schahin Engenharia Ltda ou por seus subcontratados: 
• Fundações e estruturas- 2.542 form. A1 equiv. 
• Arquitetura — 324 form A1 equiv 

Sistemas 
o Elétrica —7.720 form A1 equiv. 
o Sistemas eletrônicos complementares — 460 form A1 equiv. 
o Climatização — 945 form A1 equiv. 

ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAlvt/HAHIN No. 001/CCSIVAM/9 (,C 

Este Decurnehro 
dã Certidão 
expedida 

rJA9. UE9.2 

e25 FEV 

31,3 

I, • O 
• 

seca 
• • • 

• 

*O* 
a 	• 

R 	built dos projetos: 
Após a execução das obras todos os projetos foram revisados, atualizando-os: 

• Urbanização- 635 form. A1 equiv. 
• Fundações e estruturas- 3.287 form. A1 equiv. 
• Arquitetura — 3.618 form. A1 equiv. 
• Hidrosanitário —790 form A1 equiv. 

CR.E.A-RR•  Sistemas 
o Elétrico -4.648 form A1 equiv.  

Este Atestado, ó parte o Sistemas eletrônicos auxiliares — 623 form A1 equiv 
integrante da çartidão 	o Climatização — 1.096 form A1 equiv 
no,_, ) 	'et° foz4 
Expedida, e 	fl fSej,5,* 

.0 
A ss.: 	fst9° 	c 

sc's" 

401 cumentos atualizados: 14.697 form A1 equiv. 
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ATESTADO TECNICO-CONTRATO C IVANVSCHANIN No. 001/CCSIVAM/99 

C FR F../á 
CERTIDÃO CE ACERVO TÉCNICO 14= 

25. :FEV.  2003 
Este DrJrarnarito e parte integr 
dg Certidão da Acervo Tec 
expedkie nesta data. 

314 
11.2.1.2.- Obras Civis 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

• Demolição  
• Cercas — 2.665,00 m 
• Dispositivos de drenagem — 1,76 m3 
• Meio-fio com sarjeta —35,20 m 
• Muro — 214 m 
• Piso de concreto, inclusive recompOsição — 508,75 m 
• Remoção de pavimento asfáltico — 157,56 m2 

• Terraplenagem  

Limpeza e preparo da área 
• Capina e roçado —2.781.482,33 m2 
• Destocamento de árvores —12.070 un 

Remoção de camada vegetal - 562.329,53 m3• 

Escavações 	 • CREA - MA. 
• Em material de 1' categoria - 419.147,00 m3 

	
AVERBAMOS O PRISF.NTF. 

• Em material de 2 categoria - 52.920,80 m3 
• Escavação em solo mole, brejoso ou encharcado — 22,374 ,20m3 N

°~Is. O/ 

ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIIÀ0 

• 21.arcego lata Aterro compactado 
• Manual - 14.001,39m3 
• Mecanizado - a 100% da energia do Proctor Normal — 250.437,81 m3 
• Colchão drenante com areia —32.880,00 m3 

CREAWA 

rá ( priza 
tivo 

• 
(ã • 9 3'5  çso 	 U ipa 

ok-s' • o' 	4 

Transporte, lançamento e espalhamento de material 
vegetal 	9  

ttp cia de 1 a 5 KM —7.041.953,64 m3xkm 

▪ -05 
<>5..3{! Ç.erals 

•- o  
ssários 

Cer 	e segurança - 49.716,99 m 
ççQr,ç,tptri.mthl — 33.894,09 m 
Onitête rn os (6,00 x 1,80 m) - 56 un 

externos ( 3,00 x 1,80 m) —101 un 
"O.' Portões internos ( 1,00 x 1,80 m) - 2 un 

• Muro divisório em alvenaria rebocada ( h = 1,80 m ) — 1.433,00 m 

escava o (botaerft  iEcluke. cRaR 

Este Atestado, é par 
-integrante da Certidão 
no 	oro log  
Expedida, Kg 	o( Lt 

O 1 3 

• • 

• •.• 

• Preparo do solo para plantio 
• Terra vegetal —390.006,43 m3 

Vegetação 
• Arbustos/ árvores — 87.825.un 

1. 
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AVERBAMOS O PRESENTE. 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
Nmek,k2F1s.___24....A 6'4 
M2TC4 Afala 

e minis 
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315 
• Revestimento vegetal — 

• Grama tipo ésmeralda - 628.880,00 m2 
• Grama tipo batatais — 159.788,89 m2 
• Hidrosemeadura - 840.220 m2 

Diversos 
• Aterro experimental nas dimensões 100 x 100 m, para to111,..eari2_6; Qg -r 

recalque de aterro, monitorado, com os seguintes quantitativos: 
Aterro compactado a 100% do PN —28.400 m3 

• Confecção de piezõmetros — 2 un 
• Confecção de bench-marck —2 un 
• Placas de recalque —20 un 
• Acompanhamento da evolução —6 meses. 

• Pavimentação 

7._ 

de 

(t:c  
Serviços Preliminares 
• • 	Preparo ou regularização do sub-leito —240813, 

Guias (meio-fio simples) - 13.900,00 m 
• • 	escavação — 431,23 m3 

• forma — 9.383,61 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) —711,66 m3 

• Sarjetões (meio-fio conjugado com sarjeta, simples) -25.500,00 m 
• escavação — 2.574,92 m3 
▪ forma — 16.709,14 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) — 3.769,05 m3 

Sarjetões (meio-fio conjugado com sarjeta, duplo ) - 1.500,00 m 
• escavação — 1.125,40 m3 
• forma — 1.908,16 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) —957,08 m3 

CREA - MA. 

• 
or,--o çex 

o 00 • cavação — 59,80 m3 
a —55,20 m2 
o de concreto, fck = 10 Mpa — 1,32 

concreto (fck > 20 MPa) —7,60 m3 
,,00esr;,\IN 04, rs,stegb compactado —51,48 m3 

0_.,,,ocs;,,,NOlelgpga sistemas eletrônicos — 219,00 m 
?,..0.4•" • escavação manual em terra até 2 rn — 304,40 m3 

. %5,4$0 	• 

• Tento de concreto — 7.900,00 m 
• escavação — 706,31 m3 
• forma — 3.861,67 m2 
• lastro de concreto, fck = 10 Mpa —0,13 
• concreto (fck > 15 MPa) —295,40 m3 

sie reaterro compactado — 191,28 m3 
?pdação para apoio dos portões 

5‘104,°:Z1kço CA 50 A —330,40 kg 

formas —612,24 m2 

3 

C 11 E A - R 
Este Atstado, é parte 

integrante da Coriidão 
no  0(0/0  	 
Expedida, en 25.3‘5111.:0.4/_ CIL 

Ass.: 

o O O 

O2.1.1.1 

o 
0•000 

• • 	e 
é 

• concreto (fck > 20 MPa) —49,95 m3 
• aço CA50A — 11.912,15 kg 
• lastro de concreto fck=10 MPa — 16,00 m3 
• reaterro Manual — 169,11 m3 
• brita no 2— 14,80 m3 

1. 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

_316 
Sub-bases e bases 

• Sub-bases de solo estabilizado granulometricamente — 28. 
• Sub-bases de solo melhorado 

• com 3% de cimento — 1.638,14 m3 
• com 4% de cimento —5.893,31 m3 
• com 5% de cimento — 1.476,63 m3 

• Sub-bases de solo melhorado com 4% de cimento e 2% de 
• Sub-bases em brita corrida — 177,26 m3 
• Sub-bases de concreto rolado —378,00 m3 
• Camada de areia para apoio Pavi-S —5.263,59 m3 
• Bases de solo estabilizado granulometricamente — 	03 m3 
• Bases de cascalho — 1.207,40 m3 
• Bases de solo melhorado 

• • 	com 2% de cimento —6.250,66 m3 
• com 4% de cimento — 134,48 m3 

• Pisos cimentados 
• calçadas em concreto moldado IN L 	15 MPa — 

• • revestimento em cimentado áspero c/ junta plástica -23.554, 

1 
442,2TM. 

FE 11  7 

car.L. 763,32M3 ....' .1 

Revestimentos 
• Camada de rolamento em blocos de concreto articulados tipo PAVI-S —128.:739,35 m2 
.5 	 Greto betuminoso usinado a quente —71,76 m3 

., o t- 4,041açao com asfalto diluído CM30 — 157,56 m2 ‘‘,, 
' 4,0 rsi3O 

.4bg "Ge°;:51  t"wmme to rígido em concreto fctrn> 4,5 MPa — 2.829,39 m3 
52-oroo°5•1,54 P. 	ligação— 157,56 m2 • 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N°~1s. O A 84 

.91arrek, Wata d O 	a Rpma 
NO 

• Escavação — 13.462,77 m3 

C tkEA 	RR • ftegularização/ apiloamento —746,40 m2 
-. 	 • COncreto — ( Fck= 10 MPa ) —2.581,17 m3 

Atstado é partecPncreto — ( Fck= 20 MPa ) —45,68 m3 
,. ,,... 	• Triansporte, lançamento e espalhamento de material escavado (bota-fora) -5.520,44 

integrante da Csráciao 	n4,3  
0 f O / 0 9,0 • Tubo em concreto armado diam. 300 mm — 154,00 m n° 

Expedida, em 

Ase:: 
e,  

T190 em concreto armado diam. 1000 mm — 124,00 m 
- 	Bri a no. 2— 145,60 m3 

Dispositivos de drenagem 
• Valeta de proteção em concreto - 8.400,00 m 

• • 	escavação — 7.971,04 m3 
• formas — 11.713,59-m2 

1. 

%14C) °'r••• as-Tubo de concreto armado tipo BSTC ( Bueiro simples tubular de concreto) —5.123 n1 

011 	 -Reaterro Manual — 10.275,06 m3 

ni°5 	-Vtr' •p.0 	R-eg4  0ON' 
u1504j)''''';ift  concreto 	 cREA-m& 

o o em concreto armado diam. 400 mm —2.846,00 m 
bo em concreto armado diam. 500 mm — 314,00 m 

• Tu o em concreto armado diam. •600 mm —775,52 m 
o em concreto armado diam. • 800 mm — 909,64 m 

J 0 	J 
o •j / 

o o 	00000 

0 0 , 	O 

OUJJ 	0 0 

o primário —5.493,92 m3 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAM/SC HIN No. 001/CCSIVAM/99 

• concreto (fck > 15 MPa) —2.093,66 m3 
• brita n° 2 - 816,61 m3 

• Valeta de proteção em revestimento vegetal - 5.600,00 m 
• escavação — 11.002,93 m3 
• revestimento vegetal— 21.149,80m2 

• Saída d'água em concreto simples- 400 un 
• escavação — 790,25 m3 
• formas — 2.464,72 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) -726,17 m3 
• brita n° 2 - 321,46 m3 

• Caixa de ralo em alvenaria - 174 un 
• aço CA 50 A — 680,35 kg 
• escavação —891,73 m3 
• bloco de concreto 19x19x39 cm. —2.687 un 
• tijolos (5% de perda) - 28.558 un 
• concreto (fck > 15 MPa) —66,53 m3 
• revestimento interno em argamassa 3:1 —38,00 
• grelha FoFo 135 , tamanhos 0,34x0,70 m e 0,30x 

• Caixa de dissipação - 10 un 
• escavação -440,27 m3 
• lastro de concreto, fck = 10 Mpa —25,20 m3 
• formas —1.166,28 m2 
• grelha FoFo 135, tamanho 0,30x0,90 m— Sorrino - 5 un 
• concreto (fck > 15 MPa) — 138,45 m3 
• aço - 3.107,01 kg 

• Boca de bueiro em Concreto simples - 80 un 
• escavação —675,34 m3 
• formas —783,99 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) —163,78 m3 
• brita n° 2 — 111,16 m3 

• Canaleta de Água Fria - 700,00 m 
• Escavação manual em terra até 2 m — 1.649,30 m 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESF.NTE 
ATESTADO COMO PAIM: 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
Np92,.03Fls.  0)  A 	 
9farcefo ra  Wpmci 

tratsvo 

• 

1 
ko 	c•S` 1.°  

,,ss• v 

.20  
nagem - 4.200,00 m 
avação manual em terra até 2 m — 1.335,68 m 
creto (fck > 15 MPa) — 530,54 m3 

...r,,148,85 m2 
concreto, fck = 10 Mpa —8,34 m3 0,1v 00' 

90‘- 4 o "0\áço CA50A — 9.818,19 kg cok 
‘40 o  p,  so 	lastro de brita — 10,86 m3 

\:4  

eta 

• concreto (fck > 20 MPa) canaleta + tampa —373,3 
• formas canaleta + tampa— 3.393,36 m2 
• aço CA50A — 11.912,15 kg 
• lastro de brita —205,52 m3 

reaterro Manual —545,31 m3 
,•xe,  jgcantoneira c/ grapas em perfil de aço galvanizado 

0,0:•00 grelha de ferro para canaletas com acessórios — 1 po` 

1. 

CREA-BR  
Este Atestado, é [i 

integrante da Ceradão 
1002 x %" — 1.3393 
40 m2 	0-1 CNN  
Expedida, en 	3  /, 	 

• ° O 
R 

0 
•1000• 	• • O O O 
• • 	O 

o 0 
O 

• reaterro Manual —90,93 m3 
• grades de aço assentadas sobre cantoneira — 473,50 m 

Dreno de pavimento — 12.727,30 m 
• Escavação manual em ferra até 2 m —753,46 m3 
• Formas — 291,50 m2 
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CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTAD() COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
NW*Fls. 	 

4arceío Wata 	eira g'‘çrna 
A 	e Adrninistr ' 

. CREA-MA. 

CREA • 

ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAM/S 

• concreto (fck > 15 MPa) —152,61 m3 
• aço CA50A — 11.912,15 kg 
• lastro de brita — 1.203,21 m3 
• tubo de PVC diam 100 mm —1 
• reaterro Manual — 545,31 m 
• brita 2 — 84,97 m3 
• bidin OP 30 — 857 m2 

• Escada de descida d'água - 78 m 
• Escavação manual em terra a 
• Formas — 3,59 m2 
• concreto (Ick > 15 MPa) —56,94 m3 
• aço CA50A — 31,95 kg 
• meia cana de concreto pré-moldado diam 200 m 

• Salda d'água para dreno em concreto simples- 50 un 
• escavação — 52,80 m3 
• formas —79,78 m2 
• concreto (fck > 15 MPa) —41,26 m3 
• brita n° 2 — 43,65 m3 

• 
estimento interno em argamassa 3:1— 8 

Ass.: 

1. 

• Enrocamento com pedra-de-mão argamassada —451,59 m3 
• Poços de Visita em blocos de concreto - 40 un 

• escavação —1.138,25 m3 
• blocos de concreto —20.714 un 
• concreto (fck > 15 MPa)-38,11 m3 
• aço CA-50 —7.007,40 kg 
• lastro de concreto, fck = 10 Mpa —9,68 m3 

• • 	revestimento interno em argamassa 3:1 — 107,83 m3 
• lastro de brita n°2 a 4 — 37,69 m3 
• reaterro manual - 330,24 m3 
• tampão em fo fo T175 — 32 un 

• Caixas Coletoras - 4 un 
• escavação —51,79 m3 
• formas —77,97 m2 
• tijolos — 205 un 
• lastro de concreto, fck = 10 Mpa —0,51 m3 

• • 	concreto (fck > 15 MPa) —10,78 m3 

	

ssp 	aço CA-50 — 8.391,62 kg 
Ips..w5,,grade de aço galvanizado a fogo (0,9x1,8x0, 

c4, 	(5.° 0(,"0:1,otNantoneira em perfil de aço 2 1/2" x 2 1/2" x 
PZ€5,,\ "doexto,,,e,222mtr:2„io. a r tarro Manual — 12,37 m3 

Ga)r 
\s\P' 	• 

HAHIN No. 001/CCSIVANV99 

rCI •.  ........ .„ 

000 

Este Ateste.d- 
14
5tri-ante 	• 
no  

ttf ra5nguIN-plimensões diversas — 135,00 m 	 \s‘t• 00 
o  

• kavação manual em terra até 2 m. — 2.318150 O" 
lastro de brita - 205,52 m3 lor'„ 

• formas — 1.515,14 m2 
• concreto magro ( fck > 10 Mpa) —52,67 m3 
• concreto (fck > 15 MPa) — 280,2.2 m3 
• aço CA-50 — 12.555,96 kg 
• reaterro manual — 180,05 m3 

• • 	guarda corpo com tela para proteção— 10 

m em concreto 

Pec, 	t•f) 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CC IVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVANVO9 

• grelha de fechamento sob cerca de segurança, em aço.  L103,'3'2: 

• Redes tubuladas de drenagem em PVC 
• Tubo de PVC 100 mm — 64,00 m 
• 'Tubo de PVC 200 mm —62,00 m 
• Tubo de PVC 300 mm —42,00 m 
• lastro de areia —23,00 m3 
• caixas de alvenaria, revestidas, dim. máximas 1,4044.5x200' ...„, 
• escavação manual em terra até 2 m. —449,16 m3 
• reaterro manual — 395,87 m3 

Outros dispositivos 
• Envelope de concreto - 1.200,00 m 

• Areia — 234,57 m3 
• aço CA50A — 3.179,40 kg 
• lastro de concreto fck=10 MPa —0,96 m3 
• concreto (fck > 15 MPa) — 105,58 m3 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS  

• Fundações 

Escavação e reaterro 
• Manual em terra, até 4m —50.546,11 m3 

Reaterro compactado com placa vibratória 
• ,;90,‘;;,„ Carga, transporte, lançamento e espalham 

rn3 x !MI 

diretas 
L-Tsl.r os de concreto - Fck=10 MPa — 1.165,50 m3 
LastrWe brita 3 e 4 —2.148,05 m3 

sg4 	\táS isoladas e corridas 
W) 0o"' 

Ért 	EA-RR 	 _CA-25A — 156,00 kg 
- CA-50A — 537.160,41 kg 

g.ste Atestado, 	parte 	- CA-60B — 11.304,00 kg 
• Çoncreto - Controle A p/vibr. Brita 1 e 2 

- Fck,  15tviPa — 54,52 m3 
- 	20MPa —7.52412 m3 

ntegrante da Certidão 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESF.NTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÀ0 
N° 2/13E1s. 
sqart 9fitta 

ente 

— 36.433,99 m3 
. de solo ( bota-fora) DMT até '5 km. - 112.741,80 

• Formas tábuas de Pinho (útil. 5x)— 30.148,58 m2 
• Formas em chapa compenáada resinada 12mm ( útil. 3x)— 1.359,5ffemA 

rmadtira 

3 
o 3 
•'0, .3 ,3 

. R d zxpedida, em z/  
ormas tábuas de Pinho (útil. 5x) —40,00 m2 

Nss.: 	 madura CA 50 A — 1.300,00 kg 	 , 
oncreto - Controle A plvibr. Brita 1 e 2 Fck.20MPa  

0,Q0 

93,9" 

Tipo pré-moldadas centrifugadas 
• Diam. H em; Cap., 30 tf —2.942,79 m 
• biam. 40 cm; cap 70 tf —3.338,43 m 33 

:00 
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0000 

ATESTADO TECNICO-CONT 

• Tipo raiz 
• Diam. 20 cm; cap. até 50t, em solo - 18.178,65 m 
• Diam. 25 cm; cap. até 70t, em solo - 8.033,00 m 

•• 
Diam. 

com / sem camisa de concreto 
.• 	EDscn.1 cm;ai\.„;:ãc, 	pecfaus. atteié 1 O, m ba1set aecéusoalo - 6.844,36bert0-4  .39  m 2,43 m3 J.c.:,..17,7/24 

27...

: 

- 	 , 

• Concrelo de fuste7 base a céu abert 
- 	15MPa - 5.565,07 m 

20MP2. -497,25 m3 

Blocos de fundação 
• Lastro 

• De concreto - Fck--10 MPa -1.122,54 m 
• De brita - 250,26 m3 

• Formas de tábuas de Pinho (útil. 5x) - 26.953,59 m2 
Formas em chapa compensada resinada 12mm ( útil. 3x) - 3.635,00 m2 

• Armadura 
• • 	CA-25A- 14,00 kg 

• CA-50A -- 416.874,09 kg 
• CA-60B - 1.520,00 kg 
• Tela soldada Q 61 - 0,97 Kg / m2 - 1.006,00 kg 

• Concreto - Controle A p/vibr. Brita 1 e 2 Fck=20MPa -4.954,31 
• Grout -21.208,31 drn3 

• 

• A madura em malha - 10.217,42 kg • • 
Es u) Atestado, é oar.tQconcrec:fo!.mk= 4,5 MPa - 136,50m3. 

integrante da Certidão • "ConcreIc :pito desempenho com adição de'micro-silica e fibras de aço fck. 40,0.MRá 
• _ 

no 	040(04 	• 
Expedida, em 

rm a ci ra 0  
nçO°- 	- CA-50A— 1.812.110,07 kg 

õ0  - CA-603 - 25.669,00 kg 
Laie de p•i4pConcrete - Cn_ntrole A p/vibr. Brita 1 e 2 Fck=20MPa -20.483,42 m3 

HE A - B  R • Flrmas 4.530,60 m2 

Diversos 
• • • Prova de carga em estaca centrifugada - 6 un 
• rova de carga em estaca raiz -28 un • 

• 
N't 	

a(ç'de concreto  

:oe• 	ifcret "o 
.50  arectes / 	Lajes / Escadas 

• Forma cri em chapa compensada resinada 12mm (útil. 3X)- 202.163,77 m2 

a" ti 	Á 
° a 

.3 	J 

/ 	, 

	

/ 	Á 
o II G) 

502,76 m3 
eds melaIicos - 97.791,25 kg. • • 
eris em tubos de PVC 

- 	1501-nrn — 4,00 m 
- 	

 
300111m - 9,00 m 

remate 

CREA - MA. 
m3 AVERBAMOS O PRESENTE 

ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
Nk2i2deFis.eA 8 9 
frirctio Skataira Roma 

, vo 
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ATESTADO TÉCNICOZON TO COSIVAM/SOHAHIN No. 001 /CCSIVANI/99 

- 38 nirn••X:3•:,6 rnrn — 1.837,32•rri 
- 100 inirni3;61-rimH 4,91M 

• Neoprene - espessura < 2cm -- 111,51 m2 	; 
• Mastiqúe— t861,66•dm3 
• • Brichlmentoleve: ('cletisidade,=12kNim3) — 620,39 rri3' 
• ' Enchimento ,Cbrn areia 82,47 m3 , 
• EnchirnentO com brita — 100,55 m3 	 , 
• Enchirnento Com seixo — 147,82 m2 
•

 
Filme plástito. esp 0,2 mm — 3408,88 m2 

• Tampa de canaletes em chapa metálica —28 m2 
•• Selante de jüntas de pOliuretano dureza entre 3 

s 'Etriáturasliiiefati,e'es• . 	. „ 	. 	. . 	 . '• •,EstrutOla:-•.11etalica 	 e-edif OomOtetaclicioyinclusive pintura . 	, 
Completa 'de torres, ,galvanizadas, 

• 1,1:00.885;8.0kg 	• 	• ••• : 

4 Equipamentos  

	

•• 	Talhas,eletricas„ corn- troleS?;, liara rnqnovia , com corrente 
• l'I:(içartiento):16 M -.Capacidade 2,0 tf 10 un 

	

. 	. 0 	H.•,,(içarnente)•:•1,wpo. ,'-e?pátido.dp=?A. tf 7 un 
• (içái.-nentd):-i -, 29:'•M 7:•OaOacidede 2,0 tf 	un 

• • • Hf(iço.l.eritb.),:--1.ç.'.1-11 .e0'odidáde= 5,0 tf— 1 uri 
• •f TalháS..rrianUaiS•Corri'ébeterite; Cap.diversas - un 
• Spternage::pleyagep..tpo:,gap,,de,carg 

Shelteri'en1.'etrutürwrriétatiCla 
• 2,80m 7,5a 	un 

. 	• 	3,00m x 

ARQUITETURA E ELENIENTOS DE URBANISMO 

s — 3 un 

• CREA MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N0~1se_A  

.Warce Skata de • ra Roma Age  
CREMA& 

CREA-BR 
Este Atesta.cio, é parte 

integrante da Cerlidão 
no 	oLOJoLt  

oçpc.--idida, em  

• 

uvb, 

• Arquitetura 

  

o e  g" 
• 

c(` 

Paredes 
• Alvenaria de tijolos furados de barro 

o, 	• 1 vez (20 crn.) 56.675,65 m2 
;„00:,,, • 1/2 vez (10 cm.) —30.151,84 m2 

• o 	\91-iw TO-timo 2 da Dimoplac ou DivilUX:'da,EuCatex.  
- 	 / Painel — 7.474,61 m2 

Painel / Vidro 3 mm / Painel — 4.804,87 M2 
• • 	Porta / Painel — 2.065,17 m2 
•• 	Porta c/ Vidro —366,40 m2 

Painel de Vidro Temperado - 114,00 m2 
Divisória de laminado melamlnico estrutural (sanitários) - 315,15.m 

• Divisória industrial com tela —59,36 m2 
• Septos/painéis placas de gesso acartonado— 2:636,70 m2 	- 

N'10€1 em tijolos refratários maciços '/2 vez —30, 
en 	azado tipo Neorex 30x30x6,8 cm — 279, 

zado, tipo Neorex, com tela —46,00 m 
ranilite (sanitários ) —213,02 m2 

de granito veneziano branco (sanitários' ), 

pr. )  
04.5)1 

çs\o - ofls' • 

ç  cp 4.9 Ç.eçr 

.4 Ele 
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ATESTADO TÉCNICO-CO 

Esq.uacirias 
• Porta em chapa de ferro 	abrir, correr), diversos tamanhos, in 

. féchos..e.puxadOres,, 2..27.,42 	 CttE..A 
Porta Metálica de. .enrolar, ...diversos tamanhos inclusive fechad 	obradiças. 
puxadores.- 
Porta. automêtica clê'ferrO.Corn acionamento életrornecânibo de correr, em &T.átíg 	ula 

galvaniZ„. (850.X 3,25)M,-intlUsive fechadura, dobradiça e puxadores - 2 un 
P9rtatorta togo 0,80x2,50,m 4;00 M2 
OerCa'Metalicê em tala'adistica Ondulada e gálvaniz. 52,38 m2 
Portão de ferro C/ cerca metal 	telaartist. ondul e galv. 	x 2,85)m - 1 un 

• .4nOl?.,6"0.s.çPlà1t0'çiejOT9(4.¡YérOa. afflArlhos), inclusive fecho- 13,84 m2 
• Oatérl.tês'éáPr;r-,4.6.0'*fOrO,.p.i;.6  fabricado - 10 208,51 m 

236;25 m2 
Caixilho de alu?ninio (fixo! 	 ); tamanhos diversos ,fihelusive fecho e puxador —.13.054,58 

Caixilho de.:Madeirà,Maciça, tamanhos diversos, inclusive fecho e puxador -378,81 rn2. 
• . VenéZiahaern.PVCcom,"Montante de Aço' Pintado 14241 rri2 
• Pôt.ta::OrWlaiiiinado...,MeMÉninte0;.0"grutiiraL;dirrt.i.0;6Q..x:1,65„;:tn5Q9,85.,112,. 
jà.dli.CietaS de ,r'tPatleii‘a. cot,n.P:ansada;.Venêziariada,.•00'.abrir;  ',hiect,idaS•ciive'r.sas.,-, 676;62: 

rtas,:fde,Madeti.7a•;,(naOkas;,'ItsSs;0,00,rir,tf011ya-:Mdidg.diVe.rS'p 

	

as e 	 larnánlhO.s 

	

os,IIhClúSive:;:gU ,arrii0eS•::batenteá;d:dbradiças;  tarjetasl.e.MolaS - *1.837.54 M2
de 	

' 
tahi.an:h. os diversos, inCluSive fechaduras ,dobradiças, fechos, 

e, 	':., 430..,65 
aS.;PU5âdbreS'e.baxeiites:del,oriitoi.20,cio .0 

neiiãne Fibra tipo COrriávent. - 

, 	. • 	.; 

• 

• 5° 

d'9 

5 , 

44400 ?SP 	• 	' 	. 	' 
3 . VidracOrnum,li§Ortransparanté,(4 00.)::, 400,16 n12.. CR 	•YicirO cOfriUráliSO:jateadO'.e.ii:nim 	61094 	: 

VERBAM SWRESEN 	Vidro teMpfpad.o:jateado-,Para caixa de hidrantes (10 mm )44 
, 	. 

.TESTAD 	COMO PAREVidro trariSlúCidcipOritilhadó.-:841,;85.M2.. 
NTIOANTE DA CERTIDA0 Vicliolarninado prata.C6MÉn 7.Õ07,38 m2 
luCC7*-2Fis• 	 - • F,641e1h. 

 
com mo, 'dura = 260,13 m2 gelarceto Wata de vedi:,t .  

Agente 	strativo 
obertura eledhárnentofaterat 

• Telhas de..bartdaniarradas com fiade.cobre - 80.512,15 m2. 	. 
Estrutura em Madaira. para-;apoio do telhado 	 composto de: 

CáibrOsS X.B.CiiL154.990,37 rri 
• Caibros 15 x 75 élTi 158,80 m 
• s 1, 5 x 5 Cm. ,174.395,49 rn 

	 • 	Ripas 3 x 5 cm - 1.956,00 m .. 1 
' Es ta Atestado, tíeitiebaotteaço galvanizado, compostas;termo-adústicas -1,728,49 m2 	" ° - 	'o.  

ntearante da CCrtás 	 i f.J..ura me álica para apoo das telhas em aço galvanizado, cornpOsta dê4erfit C4'", 
k. 	 . e= it" -1.72,49m2 	 .O. 

10 	0.Lo / 04_ern..açb galvanizado simples - 832,34 rn2 	 . ...... 	...o : 
Expedida, 	 9c, 	urekie alica para apoio das telhas em aço gálvanizado, composta de Per*fis ó 4x2"°x1" 

Ir  8.3' , 4 m2 

	

4OUGOU 	00003 
T".. 	 . 	,, 

Ori 'ti Ir2 fie:  ' adeira para quiosque ',7' 165 m2 c; 	 ... 

• 

ChEA-Ril• Rip 2 x 5 cm - 61.290,90 m 

I 	O 

O 	si ,1 
O 
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ATESTADO TCNICO-CON1rRATO CCSIVAMISCHANIN 001/CCSIVANV99 

23 

•1 

Pisos cimentados 
• kspero —9.580,19 rn2 
• Liso ( 2cm de espessura) — 19.543,43 m2 
• ContrapisO sem impermeabilização e = 5cm 

Argamassa de regularização com irnpermeabill 
• Ein,Coricreto',átinado com junta plástica —58,75 m 

Pisos,cerárnicós.vitrificadO 7.303,33 rh2 
Piso de pedra-seixo.rofado — 32.724,90 m2 

• . Piso Óránito:BranC6Pdlido ou Levigádo - 5.702,84 m2 
• Pisos de alta-resiseencia — 2.525,26 m2 . 	. 
• Pisos de borracha'pastiihada-50.x 50 cm — 6.209,47 m2 
• Pisos vinilicoS'.61 x 61 em — 19.806,03 m2 
• Piso .de,carpete, Placas 50x50 cm — 1.337,94 m2 

9loiád9 16.629,80 m2 
•:PisOern."9'0"0 	 ' 0 0E40E  
' 	 ‘tn c, 

.5x>, 

• ..'Ètriboço 
!3ebóçO.7 946,b2 m2 

•ç)— a ç°  cp 

N (2)Fls.  V/  A•e' 4  

9etarcero 94 ata cf" 	eira g-Orna 
Age rz.d.lvo 

.15 , 

,9 
0''s\v„10,  s:wy 

0.9  
O'ÇL,Ck'Os  A 	 131;ESENTE 

AT 	-0` COMO PARTE 
IITEditANTE DA CERTIDÃO tirita à base de látex PVA selador - 118.299,77 m2 

tinte acrílica com selador -- 12.384,00 m2  
• Verniz sobre rnadeirámento da cobertura - 79.976,16m2 

Pintura imunizante ( madeiramento da cobertura) - 85 255 06m2 • , 
• Selador MBT 429, sobre piso — 3.408,58 n-12 
• Telflacrii— 93,00M2 

• com cerâmica 
• Azulejos 15 x 15 cm H..4.92450 m2 

118.283,95 rd2 
• massa corrida acril Ca -.10.788,00 h-12  

i'O'arami-edrOsivb,) 16Á3 
tinta a ase' e'.eSinalteintetie().-18-.545,74,0', 

,tintaá.,baSê'desiliedn'a hidrofugante Indolor (Sobre as telhas)  

• 
• • 
• CérárriiCa :10 X 10 :crn - 24.766,66 M.2 

:! • Cerâmica 20 x 20 cm — 2.82900 rn2 
Este Atestado, é parto 	• : PlattOetás.ceramicas (240 x:54 mm - exterior) — 52.002,1 1'm2. 	. 

integraJlie da Cart',da,- • Forro de gesso aeartenado — 10267,32 m2 	 . 
• Forro dê plaCaS.oulámlilas Metálicas -.520:63.02 : 

no 	0.1. o: 0 	•  Forró pre4abileadO termo.:ápústido;placap.:Z,5X 62,5 cm ,Z9-:7$8,37 m2.  
Expedida. 	'O e' 	i pokt  Fbrrotérniidoosp.1"-12:.80,93rni2.- '.., . 

A ssc 	 • • Isolame.nto Tático élTI plac'as de pOlieStireno expandido,-.21 	 rn2 • . o' 	•  Cbncreto aparente tratado.- 3:675,95m2 	
0 

• o o. 

CHEI-.1113 

O 	 • o 
O 0 O O O O 
o o 

o 
O 000 ,1 m adição de hidrófugo O 

.1,4 01 ti 
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ATESTADO TEC CO-CONTRATO CCS 

ániCkdaC.Opetura..,:g. ..5.. 

• Com pintura Neutrolin —2 762,04 m2 
ei:aWenar'ia:Cré ,..erii0.0Sarrien o 

. Elastôrneros.',SintêtíCOs....•: 
Etfl:S.OlUç5 7.697,202 

• Por cristalização .2::595,,36 m2 
.• 	;Impermeabilização com Manta Asfaltica - 17.571;62 m2 
• darboláStico:(náprátéçãO.MecâniOa 22.580,75 m2 
• Mastigue 	32..797f;97 m , • MaStigi:Ja..án.t.i::::e.pMpre . 	7•..986;66  m 

Selante,parà..ésgOadriás;eteiilhos1'.07-9;51 
Too Cle.'.bárÉaCha.para'járitás —1:543 50 

Acabamentos ''e.Arremá(es 
• Rodapés 

• De alta resisencia 1.167,35.m 
Dé ardósia 

o H =,12 c'm 591,00 m 
o 828,00m 

De cererfupa.11.",10.CM.---,i, 4.02,24 

rnentádb.itipagarráfa,h,=,,  
r0r)ig 

Cfrl 9.543;76-rn 

integrante dá Certidão, '..HPavifiox-,25;00'm- ' 
Este Atestado, o pai-J:3 ur'e.borracha —3064,38 m 

• Vinílico — 1:409,00:m 

_Lc)'.( .b Soleiras '...ip;  
'. 	 granito, ‘ekterna L = 25 cm —900,47 m 

	

., . 	. 	. Expedida, em O  ro.et-.'d /granito, interna L --'15 cal, 674,39 m o 
Ass.: 	 ,0 	. 	hd'reto'-- 7,40 m 

o ránilite —7,72 m 

Flá Peitoris 

o 9 

• 'à 

granito L = 28 cm —4.112,26 m 
▪ De granilite — 8,10 m 
• Argamassa arrnada -- 67,60m 

• Juntas pláStiCas — 43:986,69 rn 
o. Cantoneiras ( para azulejos e massa .) — 22.928,05 m 

,,ufos metálicos em chapa de alurnínió — 3.567,40 m2 
02.1 	o• C haS — 3.058,51 m o 

's em alumínio anodizado natural —seção elíptica -- 259,20 m2 
a-corpos em tubo de aço diárn. 1,5" 

• Aço galvanizado— 12.166,01 m 
cromado —2.250,78 rn 

rsj:T 	rãs -Fechamento em chapa dê alumínio — 1:808,50 m2 

CCSIVAW99 

o .) 

. 000
0  

000°  0"  
O 

O O 
O O* . 

' 000e 

, .00000 

O o • o 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTEDA CE'RTIDÃO 

1tirce4i, *ata 	erra Roma A 	eR ministr tivo 

,.,•5,0-Ç,.í,,cic?°''Corrirrião ferro, pintado 349,36 m 
• Corrimão de madeira ,envernizado— 178,50m 
• Septos - Painéis estrt. C/ placas de gesso .acartonado - 503,78 m2 
• Passadiços ( em chapa xadrez galvanizada ASTM A36, .em painel eletrofiíádidpOrsothetel,) , 

inclusive suportação — 372,12 m2 
• Placa plana de fibrocimento — 23,14 m2 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAM/SQHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

325 
Moldura de argamassa na fachada- 379i,20 .m 

EquipainantOS. e AcessódOs 
• Da:sanitárioa.e vestiários 

.• Porta-papeis - 1196 uri. 
• Porta-toalha de papel .7 225 un 

Chapim 7 x.3 em ern.granitO (-boXehtiveiros ) -284,45;rn 
Cabide simples - 585 un 

• Filtro de parede -84 un 
• Prateleira revestida com Iam. Melarnínieo 1=40 cm - 802,00 m 

Diversos 
• Escada de marinheiro - 280,80 m 

Grade de proteção escada da marinheiro 20;30 m 
• Blindagem COM Metal expandido -malha 3,2 13 mm  , esp 0,9 mm- 2.53654.:m2 

Novo elevadórde•cerga -4 un 
,Alçapão -.58 Un 

Ci  
, 	 ., E A 	R' rmari° el 	. ' • ancelas Automaticas - 8 un , 

'ESTADO COMO PARTE 

" ' 	butido - 1 118 00'.rn2 
AVERBAMOS O PRESENTE 

""--6=—"----.--:-.:7--conjuntb:de &mastros altura (dimensão oficial ) com bandeira- 1 	 , 
Este Atestado, ..—(. ) Rêijribt-èle- ôoncreto.- 283,67 m3 INTEGRANTE DA CERTIDÀO 

integrante da CerãKitparae`pPorte - vôlei -- 1,, cj 
n° 	ol O  / 0,u 9. Caia para ar condicionado de 'Janela de 7.500 a 12.000 BTU - Widifiefo Wata de Q1jyjjt RPIna ' 

•WL  . alpina para gás - 21 un 

/ 
E 	 'Ti' ento para'botuão de gás - 12 un .. 	

Ag 
CR EA-MA. x edida, E3 rile, 	i 

• Saboneteiras 734 un 
• Assentos parabacips sanitárias 498 un 
• Bancada de granito 	50 crri 550.,43 
• ArniariO de ernbutir-,46,20:M2,.• 

po 'cozinhas.  
• :Bancada de granito t = 50 cm —141,90 m 
• Saneadas de .aço inoxidável L = 60cm 117,15 m 
• ArMárioS Sob;bándada - reVeStidds  	,Melarninico - 1 comiam.  

As 
ts-4 

ao visual e interiores 

• e-a"n1".  

Equipamentos 
ao Externa ( placas com tamanhos diversos, inclusive suportaÇão,',..: -- 395' :un, 

, 	)JUu. 

asspondeW a 341,60 m2 	, 
ingzkpoNintema ( placas com tamanhos diversos) - 1.741 un, corresponclentet499,16 	' 

.Ç.-P'?.:1.02̀'S-IV,efiâção de Segurança - 1.050 un, correspondente a.39,38 rn2 

;5\+;. Mobiliário  
• Armário aço- 167 un 
• -Armário alto 80 x 54 x 160 cm- 32 un 
• Armário de madeira- 494 un 
• Arquivo para documento- 658 un 
• Bancadas de trabalho  e  bancos -333 un 

ao 
00 

:too • 

'eleeó 
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•• Tubulações e conexões de PVC rígido soldável 
• Diam. 25 mm —8.899,30 m 
• Diam. 32 mm 4.031,10 m 
• Diam. 40 mm —2.439,00 m 
• Diam. 50 mm — 1.933,00 m 

Diam. 60 mm — 138,00 m- 
1. 

• 
•••• 

• ••tie • 
••Ir • 

ak2D0,ala 

e 

• • 
• • 

ao a•v 
e 

ATESTAp91CNIC 	NTFtATO CCSIVAM/SCHAHIN No.•001/CCSIVAM/99 

• Banqueta 0=30cm —21 un 
• Cadeiras polietileno —48 uri 
• Cadeiras revest. Couro — 95 un 
. Cadeiras revest. Tecido - 1.453 un 

Cadeiras revest. Vinil - 1.366 uri 
Claviculário 380 chaves — 17 un 
Cama e colchão —314 un 
Cofre para mídia eletrônica — 3 un 
Coletores de lixo - 1.975 un 
Divisórias, 24,60 m2 
Estante metálica 5 prat —70 un 

. Estante metálica 6 prat —914 un 
Extrator de suco— 6 un 
FOgão — 27 un 
É.réezer vertical — 17 un 
,Oeveteiro em madeira — 759 un 
Liquidificador -- 9 un 
Maquina de café —29 un 
Máquina de lavar — 11 un 
Mesa centro 120 x 60 x 35 cm —9 un 
Mesas de cabeceira — 69 un 
Mesas de canto —71 un 
Mesa de concreto com bancos— 5 Cjs 
Mesas dê equipamento— 81 un 
Mesas de refeitório —48 un 

-Mesas.des  reunião — 185 un 
Mesas de trabalho - 1.248 un 
Mesas de TV — 33 un 
Palet em plástico — 195 un 
Persianas - 2.977,89 m2 
Quadro aviso 1,20x1,00 — 56 un 
Quadro branco de 1,20x1,00 a 2,20x1 ,00 
Refrigerador —47 un 
Sof' — 144 un 
te-. r — 25 un e 2 un 

iltfor de teto— 12 un 
te — 23 un 

326 

CREA MA. 
AVERBAMOS O,  PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DIGER:MÃO ' 
N"~ls 	. 

• fcercefo Wata de,0 ' a Roma 
uva 

CR -MA. 

CrIEA-1113 
Este Atestadc, €í. 

integrante da C;Gr»o ,pcs 
no 	6.49-1  
Expedida, erpWi e( eit 
Ass.: 

OES--14tTRAÚLICAS, SANITÁRIAS E DRENAGEIV 
go° go 	iç) Ria0034,41u a fria 	 ..,. 

b " 00'" 
p,pgee„,?0,•°'‘.   

\!..".0)1\°\OznbUlaçÕeS e acessórios v soo ss, 	. Tubulações e conexões em aço carbono galvanizado., sem costura Sch 40., diarn2 'A"- 439,001r . 	.. , 	. 
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ATESTADO TÈCNICO-CONTRATO CCSIVANNSCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

• Diam. 75 mm— 116,00 m 
• Diam. 110 mm — 90,00 m 
Tubulações e conexões de PVC rigidoroscavell 
• Diam. 32 mm — 45,00 m 
• Diam. 50 mm —90,00 m 

• Tubul. e conexões de PVC rígido -ponta e bolsa c/ anel (PBA) 
• Diam. 50 mm —2.928,70 m 
• Diam. 60 mm — 336,00 m 

Diam. 75 mm — 162,00 m 
Diárn. 85 mm — 36,00 m 

• Diarn. 110 mm — 1.316,00 m 
Tubulações e conexões de aço carbono sch 40 

Diarn. 1" — 8,00 m 
• Diam. 3" —300,00 m 
• Diam. 4"— 158,00 m 

• 

Aparelhos e• Acessórios Sanitários 
• LaVatórioS 

•‘, -De coluna — 61'un 
•• Sem coluna —26 un 
• De embutir / sobrepor— 473 un 
Bacia sifonada com caixa acoplada- 485 un 
Mictório individual - 76 un 
Tanque -- 80 un 
Torneira 
• Lavatório —549 un 
• Piá de' bancada —5 un 

'Pia de Parede 85 un 
Tanque 109 un 
De lavagem — 160 un 

• De boia —40 un 
• Registro de pressão 'Á"- 300 un 
• Registrade gaveta ( 3/4" a 4") —1.177 un 

Válvula de esfera 3/4" a 1" —69 un 
Válvula de retenção com rosca ( 3/4" a 1 1/2" ) 11 un 

s• 	.R1gweiro elétrico- 226 un 
v125 1,., kir° tipo ducha— 12 un 

,'água pré-fabricada ( 250 a 1.000 1) —95 un 
( p 	 Duc,, 	anual -455 un 
o(  

egistro - 92 un 

Arnçn 
t4ffltico de bóia- 77 un 

‘,054aZ400 

 

bebedouro elétrico -79 u11 
Bomba de recalque 

.   

.• 	1 CV — 37 un 
5 CV— 11 un 

ço inoxidável simples — 85 un 

.AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE pA CERTIDÃO 
•NoccdaMs. 	ABO- 
Sfarcefo Wata de 	a Woma 

ivo 
CR A-MA. 

pisMi:o.dr,)  6 parte 
ititelgrwite 
nh 	úto ▪ .. 	. 	 

È2W:Pitikl 	

. . 

çiç 

• • ••00•0 	••••• 
• p 

• A reservação das vilas residenciais foi feita através de castelos dágua de distriáuição tipo ta ,e 0.04. 

Castelo Dágua 

concreto armado capacidade 10.000 l — 3 un 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAMISCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

-PoçoArtesiano 
. A captação de água nos sítios é feita através de poço artesianaaom diâmetros de • 

vazão mínima de 5m3/ h e o revestimento das paredes epde...açincwidtalilart 
• perfurados e revestidos, sendo: 	 , 

• Diam. 6"— 1.738,50 m 
• Diam. 8" — 81,00 m 

Diam. 10" — 381,14 m 

Estação Compacta de Tratamento de Água 
.• ()tratamento da água em alguns dos.  sítios é feito atr,a 	de uma estaçã 

carga , filtro de fluxo ascendente .(com funções combinadas de clarifi 
dosagern com bombas dosadore e . iagitador, bombas de limp 
reservatório de captação da agua 'tratada., bombas de recalque, tu 
equipamentos e para lavagem, idrenagerp e:manobra dos mesm 
VátVülaS, registros e painel e elétrico:dOntenclo chaves magnétic „ 
proteção dos motores: 

. •Cap 5 rn3/h; pressão de trabalho - 2,00 kg/cm2 — 2 bombas do 
,regenéração dom 150 I - 20 conjuntos 
Cap..15 m3/h; Pressão de trabalhOH 2,50 .kg/cm2 — 2:boi-ribas dosa 
:regeneração 150 1-3 conjuntos 

Drenagem 

:TUbail4ões e acessórios 
• • Tubos e Conexões de PVC rígido, diam100. 0m ; corrugado, perfurado - 5.52249 m 

Drenagem Pluvial 
• , Tubo de PVC rígido PBV - série R, inclusive conexões 

• Diam. 75 mm — 138,00 m 
• Diam. 100 mm — 450,00 m 

Diam. 150 mm —4.400,00 m 
Tubo de PVC rígido VINILFORT —área externa, inclusive 
• Diam. 100 mm — 1.011,00 m IP 9.° TABELIÂO DE Or. Paulo Roberto.Fe" 	- Ta 	mm — 1.123,00 ni 

Ofani. 150  nirn 

738,00 m 
AuTENrico  a pre 	 p 

	

sente cOp!a ref'd ar ,n Ponfarm 	mm — 1.032,00 m 

MM — 1.507,00 ni Rua Quinno de Andrade, N.. 23 • 
ifink5 vem a mim apresentado. na  nane enipMa 

• 165,00 m And"r--5.-i. 

	

2.007D 	
350 mm —  

mm —139,00 m 
..Ralo _junco 

O 

O 

e 

. 	• 0 0 0 0 

o 
• 

••,• 

0 ,a .1—.1 

Drenagem Oleosa 

,RE0DOcto;s:gli rn 75  
7RETODA &LIN 
EANDR , 

OR VERBA. VALOR R 	É.1 
Erfeaorli  100 mm —59 un 

m — 18 un 

• pi .• O mm —353 un 
• • Diam. 200 mm — 24 un 

•• Caixa de inspeção alvenaria 1x1 - 34 un 	 
• Canaleta de águas pluviais em concreto armado- 

• Concreto — 491,58 m3 
• Grelha de aço eletro-fundido tipo Orsometal — 8,00 m2 
• Grelha em aço —4.200,81 kg 

• 

• 

A 

nt 	010 / o 

cinteis 

(-11)45  04- 

tx
o 	\ O 

,t1 

• CR:EA - MA. 
AVERBÁMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

conexões yag2,e2F1s. O! A  R4  

• 0 • 4 0 Ir 
• 

to 
0 t.I 
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a 
a • 
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O 
DIenficidade 



)31 

a 
a 

mecânico —56.440,00 m3 
-J.009,90 m3 

o c, 	 eto - 134,00 m3 
• Escavação mecânica de valas, altura média 3 m — 11.978,00 m3 

• ,.-Gás 	• 

1. 

00000 

JU 
O o 

G 	. 

Sbtlf? 
° 

.40áo 
o o 

1,000 

ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

• 
329 

--,• Tubo de PVC rígido PBA, inclusive conexões, diam 110 mm — 24,00 
• Tubo de PVC rigido PBS, inclusive conexões, diarn 110 mm —216,00 m 

-,Registro de gaveta, bruto, diam 110 mm — 
Caixa sifonada com grelha —3 un. 

• Esgoto 

Tubulações e acessórios 
• Tubulações e conexões de PVC rígido, ponta e bolsa com virola 

••Diam. 50 mm — 7.906,00 m 
• • 	Diam. 75 mm — 1.839,00 rn 

• Diam. 100 mm — 4.632,00 m 
• Diam. 150 mm —355,00 m 

• Tubulações e conexões de PVC rígido, ponta e bolsa soldáveis, dia 
• Caixa sifonada com grelha -716 un 

• • 	seco - 334 un 
• Tubulações e conexões de PVC rígido junta elástica (coletor de e 

• Diam. 75 mm —241,00 m 
• Diam. 100 mm — 2.599,50 m 

Diam. 150 mm — 3.255,00 m 
Diam. 200 mm — 1.432,00 rn, 
Diam. 250 mm — 132,00 m 

	

itenia:d.e Tratamento de Esgoto 	. 
Fossa séptica de câmara única de concreto pré —:moldado 
• Até 25 usuários — 3 un 	 • CREA - M. 

, • 	.Até 40 usuários — 2 un 	 AVERBAMOS O; PRESENTE 

	

IÃO DÊ r‘i(StAiktggi usuários - 31 un : 	 ATESTADO COMO PARTE 
i!›..=,,,FrsterW42326 róbio de concreto pré , moldado 	 INT=E,NTE CEInIDÂO 

tr2r&jê  
UfENTICO a presente tôpia reárogna con'''" 	usuários - 3 un 	 1‘1"002C8F1s.__24__A .  pineJ A mirn apresentacto,na parte r prod 	u 

• Até 40 usuários— 2 un 	
.Warcek, Wata 

A..reJÉM eARRETO S 

1"- ' 	St.Y05Afte 	 pactosa 4 óleo de concreto pré - moldado - 54 un 
nte 	• -,C,aixameutralizadora — 6 un g. rd:, da C, -,1 	 s 	• • Poço cre-mita ( copereto pre moldado) - 113 un 

n° 	\ 0 1 (oWalas de infiltração,  envolvendo escavação, manta de bidim , brita, tubo PVC 100 mm e reaterro - 
Expedida, EMT1 ififPn  71  tt 

GO 200 ..:C usuários - 41 un 
prn alvenaria- 880 uri 

istribuiwo em alvenaria - 53 un 
ordura r concreto pré - rnoldado - 142 un 

ira pnia  
S ativo 

Tubulações .e acessórios 
• Tubulações e conexões em cobre, solda, diam W — 62,00 m 
• Tubulações de aço carbono e conexões, rosca — 
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CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N°1262210F1s. 	./ A  84 

2friarcero=c0tzra Rpma 
ativo 

CREA-MA. 

30 30 ) 
,1 

• Diam 1/2 ' — 288,00 m 
• Diam 3/4" — 42,00 m 	. 

• Válvulas de esfera, bloqueio diam %" —60 un 
▪ Válvula reguladora de pressão - 33 un 
•• Manômetro —20 un 

• ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 

(J. 

	

330 

—AM '•3•• 

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

• Prevenção e combate a incêndio  

25 FEV 

Tubulações e válvulas 
• Tubulações e Conexões de Ferro Fundido 

• Diam. 3" — 471,00 m 
• Diam. 4" — 1.788,00 m 

• Tubul. de aço carbono, sem costura, SCH 40 e conexões de aço 
• Diam. 3/4" —6,00 m 	. 
• Diam. 2.1/2" — 185,00 m 
• Diam. 3"— 521,00 m 
• Diam. 4" — 84,00 m 	, 

• Tubul. de aço carbono galvanizado, sem costura, SCH 40, roscav 
galvanizado, rosca BSP 
• Diam. 1" — 2,00 m 
• Diam. 1.1/2" — 30,00 m 
• Diam. 2.1/2" — 2.986,00m 
• DI u,3"-21,00rn.  A ,„api . 4"— 364,00  m 

• Tubul de aço carbono galvanizado, sem costura, SCH 40, com flange e conexões de aço carbono 
Esh AtestactiyaéigdarrNO BSP 

integrante da Càr:.N4aratail.241.„1/4" 271200 ,0,0mm 

n° 	040 7. 04am. 6" — 38, O m 
Expedida, emE  2 

• Vá a de retenção aço carbono 
• Diam. 1"— 1 un 

piam. 4" — 2 un 
9.0  TABEL1m0 ! Robelerto 

4.! 	ogeyla Globo Angular 45° 2.1/2" x1.1/2" - 19 ún 
Paulo 	 Cisar .1/2" - 19 un 	• 
Ot'aeperetre%¡Édieanné,?• Storz 1.1/2" c/ requinte 16 mm - 19 uny • 
a árn apçosentado. n aff • rantiPrtle" 1.1/2" - 19 un 

• CREA - M 
o 
43'e)seofbono 

órios 
êndio c/ engate rápido -207 un 
o F°F° 

? 9.aJ,té.- 	a - 9 un 
s••Hidrante 	eio —16 un 

LEARDR 	 gueira de parede - 119 un 
GARRETOD Avara extintor sobre rodas - 1 un 

.niA,Extirrtar3orláUlgde água pressurizada (10L), completo, fixo na parede- 164 un 
• Extintor portátil de CO2 (6 kg), completo, fixação na parede -.790 un 
• Extintor carreta de CO2 (10 kg), completo— 8 un 

U 	• 	Extintor de pá químico de 12kg — 3 un- - • 

COajo 

00 00 00 • 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRAT 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA. CERTIDÃO 
NW2J/9"ftls. VI .  A 84 

nlarceío Wata 	ra Roma 
e 	t vo 

3 un 

- 1 n 	Atesta. -4), é parte - 
integrante be,ar:idão 
no 
Ex 

e 
4T1 Z ,.wd?\ 4 C) 

infra-ra-estrutur-ar 
ia, sobressalentes, tr 

a sua entre .a definit 

Extintor de pó químico sobre rodas com 50kg -1 un 
Manômetro -26 un 
Rressostato - 47 un 

• Registro globo angular c/ engate rápido tipo storz , diam 2 W - 10.0,4112, 
• Tanque de pressão - 8 un 
• Válvula esfera 

• Diam. 1.1/4" - 1 un 
• Diam. 1" - 6 un 
Válvula gaveta Fo Fo, com fianges 
• Diam. 3" -6 un 
• Diam. 4" - 6 un 

• • 	piam. 6" -6 un 
• Válvula gaveta em aço carbono com flange 

•• Diam. 3"- 1 un 
• Diam. 4"- 2 un 

• • 	Diam. 6"- 2 un 
•• 	Válvula gaveta, acabamento bruto - 200 un 

• Válvula gaveta corpo bronze com rosca 
• • 	Diam. 3/4" -3 un 

• • 	Diam. 2.1/2" - 8 un 
• Diam. 3"- 4 un 
• Diam. 4" - 4 un 
Válvula retenção horizontal / vertical 99 un 
Válvula retenção c/ rosca 
• Diam. 1"- 1 un 
• Diam. 2.1/2" - 2 un 
Caixa de alvenaria para registro de recalque 5 un 
Caixa d'água pré fabricada em fibra de vidro 5000 litros 
Bomba, motor diesel, potência abirria•de.5 CV- 22 un 
Bomba, motor elétrico, potência entre 1,5 e 5 CV-.7 un 

• Bomba, motor elétrico, potência acima de 5 CV - 36 un 
• Bomba sobressalente submersível potência acima de 5 
• Bomba Jockey 2 CV -5 un 

CREA-13.11 

11.21.3 Sistemas: 

SISTEMA DE ENERGIA 

FOrnecimento do projeto executivo de instalação dos equipamen 

TAGÉTI9 eriaisÉ  se 
jt auio 

i-T.Cno°adpld Nfâigg tig 
mim aPrMerteitátrul5ã.  

05)§11194 
q-liãdrds 

RD 

..wciez,tiMa.t,ffingà•eterramento externo dos sitios. 

• Instálacões Elétricas- 

0000.4 

44) 

o 
0000'  

dL,  

o a  

?E/694Wo 	 papnRAInm ( Manaus ), redes aéreas e subterrâneas, subestação elétrica Éebaixa'dára:69'KV/f3',8p 
0,00 

0000 
0 

0000°  

.erdfts.teees'4.(3'8•prediais, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, linha tfè transmissão . 

ro, transporte, instalação, integração, testes, gara 
Pporretiva e preventiva dos equipamentos a 

ripais itens fornecidos : painéis de medição em me 	tensão, panei 	oteçao em 
de distribuição em media tensão, transformadores, grupos gerpdpres e seus 

e distribuição em baixa tensão, sistemas ininterruptos de energidostátUs ( 
de força, subestações remotas,. alimentação e aterramento.,dequiparpentns 

Equipamentos 
1. 
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nno de Andrade, N. 7 • Fone. nppfen 1,\/A , nm, 
CO a presente cópia redfogralica contetweto wfr'  " ' ‘ -- o 	 ant3 ci 	C' , 	: ,-, P: im, apresentado, na parte reproduzid4.60," . 

	

T5 KVA -0 conjurttos 	" '' ' K-'cÃO" 
ga' 

	

2 9  i~..7,2489t kVA -12 juntos. 	e) ( o  
— Vainug:IPSh-hazena  

:      
	

1 	.000 I-  13 nejE   nx
.
t  
oípsT 

 
ákcE 3,  e m 

 

z .  i o f  / 
ARDOLEANDROpjRNANDES 	 á 

YREIBARRETODASLVA 	10.000 I- 2 c n IN, 
iy,o APARECIDOOWOSEANI 	 1_&,, 

 

.,..„.,n1C01.1;USPORViOà.d1ORRECEGIDAI$3,9. 1— 16  conjuntos 	cREA Pc) a 
• i 	20.000 1- 26 conjuntos 	

GEopjst .... • , 
.N.- , 

• 30.000 I -6 
• Quadro de comando do conjunto motor - bomba -24 conjuntos 

• • 	Conjunto motor bomba de abastecimento ( MBA ) -.50 conjuntos 

1. 

• Painel de Medição em Média Tensão (MTM) 
• 15kV - 225 Kva .2. 7 conjuntos 
• 15kV - 300 kVA - 9 conjuntos 
• 15kV - 1500 kVA - 1 conjunto 
• 15kV - 2000 kVA - 1 conjunto 
• 36kV - 225 kVA (Cubículo à Ar - SF6) - 1 

• Painel de Proteção em Média Tensão ( MTP ) 
• 15kV - 225 Kva -7 conjuntos 
• 15kV - 300 kVA -9 conjuntos 
• 15kV - 1500 kVA - 3 conjuntos 
• 15kV - 2000 kVA - 1 conjunto.. 
• 36kV - 225 kVA (Cubículo à Ar - SF6) -1 conjunto 
. 30 KVA -2 conjuntos 
Painel de Distribuição e seccionamento em Média Tensão 

15kV-• 	1500 kVA - 3 conjuntos 
. 15kV - 2000 kVA -- 1 conjunto 
. 4160V - 45 kVA - 2 conjuntos 
Transformadores ( T ) 
• Trafo Abaixador - 380 1 220V -45 kVA- 1 conjunto 
• Trafo Abaixador - 380/ 220V - 150 kVA - 1 conjunto 
• 4160 - 380 / 220V - 45 kVA- 2 conjuntos 

13800 -380 / 220V -225 kVA - 7 conjuntos 	• AVERBAMOS O PRESENTE 
13800 - 3801 220V - 300 kVA- 9 conjuntos ATESTADO COMO. PARTE 
13000 - 380/220V- 1500 kVA - 6 conjuntos 	INTEGRANl'E DA CERTIDÃO 

• 13800- 380/220V- 2000 kVA.- 2 conjuntos 	 k2eLgFis. V/ A 
380- 220/127V - 225 kVA - 3 conjuntos 	 9,1arcero gkta 	vetra Wpma 380 -. 220 / 127V - 300 kVA -- 6.conjuntos 	 «iaeA rus 

• Transformador de distribuição, ligação delta-estrela, de 30kVA - 13,8kV-2ti1R4,-1I.conjunto 
• Transformador de corrente em epoxi 69 kVef, relação de medição e proteção 100/200 - 5A com 

carga nominal C5OVA e B200VA - tensão suportável 350 kVef - 3 conjuntos 
• Transformador de força, trifásico 5 MVA 69/13,8 kV, imerso em líquido isolante, com buchas AT ao 

• tempo e MT em caixa lateral flangeada, com comutador sob carga ém 17 posições, ligações no 
primário DELTA e no secundário em ESTRELA com neutro acessível - 1 conjunto 

• Transformador de potência, tensão nominal 69 kVef, relação 69/(53 kV - 115/03 - 3 conjuntos 
• Grupos Geradores ( GMG ) com Acessórios ( baterias de partida, silencioso, segmento elástico) 

• 230 / 255 kVA -22 conjuntos 
• 300 /330 kVA- 18 conjuntos 
• 950 / 1045 kV 	conj 

1375 / 1560 k A 

A 	

- 2 co jt,in E A .R Ft  

Roberto Fer ndes
AS

h' ui. 	T ,2 
BELIÃO DE T, • s Geradores ( G G ) - Oectain-er,Silanc_ 	„ao, e pd., La  

k VA - conjuntfiSh 	' 

CREA - MA. 
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1. 

• Unidade de supervisão de Corrente alternada ( USCA ) 
. 30 / 33 kVA —4 Conjuntos 
• 46 / 50 kVA — 8 conjuntos 
• 72 / 80 kVA — 2 conjuntos 
• 230 / 255 kVA —20 conjuntos 
• 300 / 330 kVA — 19 conjuntos 
• 950 11045 kVA — 6 conjuntos 
• 1375/ 1563 kVA — 2 conjuntos 

• Painel de Distribuição em baixa tensão 
• 300 A <= DG < 600 A, até 66 saldas mono ou 22 tripolares — 

• • 	300 A <= DG <600 A, até 69 *saídas mono oy.23 tripolares 
• 3000 A<=13G<= 4000 A,até 108 saídas mono ou 36 tripolar 

• Sistema Ininterrupto de Energia Estático até 10 kVA (Mini-UPS)— 1 
• 'Sistema ininterrupto de energia estático acima de 1.0 kVA ( UPS ) 

. 80 kVA —8 conjuntos 
•• • • 	120 kVA — 11 conjuntos 

• 250 kVA — 6 conjuntos 
. 	500 kVA — 2 conjuntos 

• • Baterias Chumbo - Ácidas (Seladas) reguladas por válvula - 10 plus 

	

. • 	10.000 VA — 6 conjuntos' 
• • 	80 kVA — 8 conjuntos 

	

•• 	120 kVA — 11 conjuntos 

	

. • 	250 kVA —3 conjuntos 
• • 	500 kVA — 1 conjunto 

Estantes para Baterias associadas ao Sistema Ininterrupto de Energia (E 
• 10.000 VA — 6 conjuntos 
• 80 kVA —8 conjuntos 
• 120 kVA — 11 conjuntos 

250 kVA — 3 conjuntos 
• 500 kVA — 1 conjunto 

• Quadro de distribuição de força de equipamentos 
• 150 A <= DG < 300 A, até 18 saldas mono ou 6 tripolareE- 1RoEinA - R R • . 	150 A <= DG <300 A, até .21 saídas mono ou 7 ripolare3 	eurijuiitu 
• 300 A <= DG <600 A, até 75 saídas mono ou 2 tripolareE.StItoktiãtÊad, é parte 

600 A< DG<1000 A, até 75 saldas mono ou 2 
• Subestações Remotas (SER) — simples 	 ralMiun Oà-  "j4ii0 =  

• 4160 - 220 / 127V - 15 kVA — 9 conjuntos 
4160 - 380 /220'! -45 kVA —1 conjunto 
4160 - 220 / 127V - 112,5 kVA —2 conjuntos 

• Cha e seccionaciora tripolar, uso externo, comando  
TABELIÃCUI ,fg,ffirm gEladores, para 69 kV, corrente nominal.. 259 Aeb 60Hz— 3 co 

	

Quinno de ~rade 	s 	?ra tripolar, uso externo, comando man al, sem lâmina de t4-  Paulo Robert 	 eli 	
a 

	

o-, 	anti s Tab - 

,5NTICO a presente cópia4gratic proa dnforme o o 
a rnrm apresentada! al‘al oillesp,mera 69 kV, corrente nominal 1259 Aef - 	 .. o 

• Chave auteltt 	e aterramento rápido, uso externo, .com isoladores TR 147, tema° Ora 62 
AULO 29 ~lio 	,',VE 50 A — 1 conjunto 

tri 	SF6, comando Motorizado, acionamento simultâneo nas três *fases :- 
,,,,/cDARRED,%.REARggeivinni  u 	capacidade de interrupção simétrica de 21 kAef — 1 conjunta.. 	**:00  o 

-R,ICIS,.;;JSFGRVER34: rinliL. 	v „ 
AWREPrápr InO ?; ififl-Lip0 estação óxido de zinco, uso externo, 60 'kVef - 10 kAef., 60°1,2 — 5 conjPes: 
• Ret icador carregador de baterias - 35A, tensão de entrada 30-220 Vca, tensão•deMs 1225.47-

1 conjunto 
• Baterias alcalina 75A/h, completa com estante metálica 125 Vcc - 1 conjunto 
. Conjunto de painéis para-o sistema-de-proteç-ão/medi-ão-e serviços- uxiliares —1co„n}ü,..nto 

9 E 
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ATESTADO TÉCNICO-CONT 

• Instalação de Medição de faturamento no CRV Manaus envolvendo 
TC's , 3 Tp's, 01 medidor dê consumo dernghda tipo A1R-ABB, 
relocação das rufias. 

.• 	Substituição de plaquetas, disjuntores e condutores em quadros ele' riU 
solicitação do Cliente - 31 cjs 	 r;=.• 

• Adequação de no breaks conforme solicitação do Cliente, _SITOP basic 15:Ç 
SEP 1534-1S1_01, Contactor 3TH20 22 OBB4, 24 Vcc, Diodo supressor 3T 

CO LEANDRO FERNANDE 
71 BARRETO Dg SILVA u ,0 mm2 - 

.0 !IPARECIDO,p1i0SSAM 10,0,1.7414'12 
.....p5a•-:.n.11.1.CSFGRVERGN'YPIORGECEVGG rtP 	' 

• • 	16,0 alm2 
• . 	25,0 
• • 35,0 mrn2 
• 50,0 mm? 

ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDA0 
Nkv324g1s. 	A -  -,›0  

•tarcefo /Mata de 	a Roma 
Agent 

CREA4VIA. ivo ?2-1.10PihW 
o de Andr4de,,VN aPrnal"-it cobre êletrolitico, têmpera mole isolação e cobertura em PVC anti-chama, lkV, 700  -).,,...enteep 	p g litia 

c  
1 apresentado, nUFelepStelet. Dou't,t,  

Materiais de Instalação 
• Eletroduto em aço - Carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca BSP, inclusive conexões , 
• diâmetro 3/4" - 210 varas 

Eletroduto em PVC rígido anti-chama, rosca paralela (BSP) conform 
luva por vara e em vara de 3 metros, inclusive conexões • 

Diam. 1" - 35 varas 
• Diam. 1.1/2" -35 varas 
• Diam. 2" - 40 varas 
• Diam. 4"- 100 varas 

• Leito tipo leve em aço carbono, galvanizado à quen 	= 3.000 Min, perfil "U " de -25,4,x 76 
chapa distanciada a cada 250 mm 

A = 200 mm - 65 peças 
• A = 300 min - 59 peças 
• A = 400 mm -48 peças 
• A = 500 mm -85 peças 
• A = 600 mm -38 peças 

• Tubo metálico flexível, rosca paralela (BSP), macho/macho, à prova de tempo diam 3/4"- 96300 m 
• •Tubo de alumínio, 0 1/2" IPS, ASA SCH40 L 140100 m 
• Isolador de suspensão em vidro temperado, tipo convencional - conforme normas IEC 120- 16A, IEC 

£33 e N BR 7108- CB 16, NBR 5032 -90 conjuntos 
• Concha olhai em aço-carbono galvanizado à fogo - 15 conjuntos 
• Garfo-bola em aço galvanizado à fogo, com pino, arruela e contra-pino - 15 conjuntos 
• Exaustor axial com motor monofásico de 220V- 1 conjunto 
• Projetor retangular, reforçado nas laterais em alumínio fundido, refletor multifacetado com lente de 

cristal temperado, mm urna lâmpada de vapor de sódio, completa com AlâvmEpRmadamdoes22500 Wpi 	r e 
ignitor integrado de 220V - 12 conjuntos 	 CREA 

• Suporte com um coluna de concreto armado da subestação 69 kV para:  

•• 

• 

• 
• 

Pára-raios - 3 peças 
Chave seccionadora - 5 peças 
Transformador potencial - 6 peças 
Transformador de corrente -6 peças 

00,00 mCHEA 'RR 
814 

.046,00 ESIO At..Sta.dte, é par 
niitOnrante da Cd, ...c,0 
3 4ã8,0D m 
300 

arida, em 2.3 	/ o L( 49,00 m 

• 

WrIamr:ridoo:m uma 

'0 tr 
I 	1 

íGps 

rn 

1. 
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• 

• 

• Fio Pirastic.,8áper:450/750V BWF, Atitifiarn, seção de 2,5. rn r , 
,. norma NBR,6880.e NBR 6149:-, 1.700, 00 m 
, ctAs

_ .- 

se lgortrrne 

• Conector terriiinal, de 'alumínio, para cabo CA 336,4 IVICLI, com -4-499.-i9Ofãe--14EkV,rirais. -4 
parafusos M12, Conforme norma NBR 5370 - 54- peças.' 	. 	Este AteStkOç, ép te 

• Conector terminal expansão em aluminio, para tubo 021/2'IP,.t  po  4 tp-20à-4M pg, I mais 4parafusbs M12, conforme norma NBR 5370 - 6 peças 
• Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre, com lerd°- 2,5 
• Terminal unipOtar de Média tensão 8,7/15V, para cabo de se oE eràdi 	 6CaçAs.9  k  • Canalização elétrica pré - fabricada ( Bus Way ), completa - dutds de l ,a ,er 	utro, In ..z:  

3.200 A, 6Ó0V - 60,00 rn 	 A ss.;;,- e-  ok'   
<cP 

• 70,0,mn12 --1.141,Op Én 
• 833;00 m 

. . 	120,o.,.ffirá2 .24;00 rri , 	. 	, 	: 

185,0 M.m2;-74.735;00n) 
24.0,001n12, 8.0.51  O0 rn  

• 00,•0 rn.rh2 - 1:620;00 m 
- Cabo uriipOlar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação EPR, cobertura e 

blindado, 6 kV, 70 °C, classe 2,- 10;0 mm2 - 114,00 m 
• Cabo uhipólar 'de dobre eletrônico, têmpera mole, isolação EPR, cob 

.blindado, 1510; 70°C, c10$•e 2- 185,m  m2 470,00m 
. Cabo upipolar :de cobre eletrolitico, tempera Mole, isolação EPR, 

'blindado, 20kV.::»709..C;iClasse 2 
21 

cP FFP eg...g.sterh VC a n. i-c 

• ':Cabo i tripolar de cobre 'eletrolítico, trilljeM/ -,,f;%,1Ã.gabl-914t~fIÉra  e, P 
70°C, classe 2 • 	. 	ATESTADO (MisIO PARTE • 
• • • ; INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
. '0692)02FI. 	:  A 5)0 ' 	' 	• 	 . 	. 	• 	: ' 	: :6i1Q00:Z.;t;;:•;IPSPA. 011. 	• 'Má i'OtoWata , 	em Roma 

	

„ 	„ 
• • 	À 

• C.fabO tetrapolar de cobre eletrolitico, têmo,oro i-hore; •:ifoheOP0 cobertura em F,,VC ariti-chama, 1 kV,. 
; 

•  Cabo de 'álú'MirLii•dbM.'alillá de aço e..eçãd 1/0 AWG, conf. norma NBR 7271-10000 m 
• Cabo de 	 li;lia':d'•çc'-_),:•CA 336,4 MCM, conf. norma NBR 7271 -200,00 m 

. 	; 	. 

324•,00 
• Cabo :unipolar:Ae: cobre eletrólitico'i.  tempera mole,. isolação EPR, c 

blindado, 34,5'kV, 70 °C '; classe' 2- 250 rriin2 27 aarn 
• • 	 • 	 CREA MA. 

• • 
''••• • 

. 	• 
,e,..••-1  • 

héhama, 

1kV, 

dO UU 	

( 82- 
ABRAM) DES 15meiti ar de cpbre eletrolítico, isolação e cobertura eillOi'IC ciTTSC•Ildll Icl, sem líndagtn, it.k.V., 
no de Andrade, N.°  — - !o Roberto Fer Ini 	Te 2 - 2,5 mm2  , sem blindagem 
O a pese  nte cópia reprogr picroadcuoàd: e o o 1 

aprmentaa0. na Pa,* 

rak) 	- CáPfS431 	.. 
gedtdutores -- 2.368,00 m . o G 

. 
\ 

	

lá reS - 1.300,00 m 	 0 ° 
29 “39 rei 	utores - 1.700,00 m 	 , 	 .... 	

0• 	0 0.
0 çwriutgres - 810,00 m 

-,LEAND..-ogewbb-;ffiuitipcilar de cobre eletrolítico, classe 2, isolação e cobertura em PC anti ch.a.rny, 	....., ,i1 kV, ZO8 C F.'PETad/SII.VA 
.AF :-w)0100.M;blinCkn. p.17.1 - 2,5 mm2  
-11.'"i-it''' 	 ''24 dondutores - 738,00 m 

. 32 condutores - 140,00 m  • Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre, completo - 2,5 mm2 - 9/24...9s 
< 

1. 	 66q9j) 

Interligação de Controle 

4000 	•  • o • • 
.00 	00 0 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCIVAM/SCHAHIN No.0011CCWA?vV99 

,Interligações de Aterramento 
• Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, clasáe 2A — 25,0 mm 
• Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio dura, classe 2a  

• 25,0 MM2 -- 106,00 M 
• 35,0 mm2 — 2,680,00.m 
• 50,0 rrim2 — 320,00 rn 
• 95 O rrirri2 — 2.500,00 rn 

• Conector para aterramento em bronze,para um cabo de cobre à superfície 
• 50,0 mm2 - 329 peças 

• Conector para aterramento em bronze ( split bolt ), para um ou 
plana, completo —35,0 e 50,0 mm2  - 335 peças 

• Conector de aterramento em bronze estanhado, para cabo de c 
peças 
Cordoalha flexível em cobre eletrolitico estanhada - corrente nó 
Terminal a compressão e cobre estanhado para seção de 95,0 m 

• Conexão exotérmica reforçada -1391 un. 

Sistema de Combustível 
• Tubo de aço carbono preto, ASTM-A53 ou A 106, Schedule 40 diâm 

conexões 	 CREA - MA 1/2" — 6,00 m • 

• 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

• .901te SíFisit ta°, 	Irt)e:(4i‘i'n. Agent 	n ativo 
• VálVU Ias de esfera com fechamento rápido, em bronze, c asfévf-87ivesc (BSP)„ 

3/4" — 184 peças ----"7"--------------iii  ___ 
A 1" — 65 peças 	 . E • 1.1/4" — 22 peças 	

•••••••••••6....0•=SSITI.• E liM.IMMTn••• 

-1411, 
• 2" — 34 peças 	 I 	Este.At.„ Atestado é „---1n • . Válvula Globo, em bronze, rosca BSP, classe 150, , hq 	e dqte, porcagle trave,  ento do i. 

volante em inox, volante em alumínio, reengaxetável so rè 	WidotigalhiGfRidãdã, fecho ! 
'cônico 

• 
1/2" —4 peças 	 En  xpeciTda, onle  **Mt / 011 1  1.1/2" — 22 peças 

• 2"— 28 peças A4a0- 	£04 
5. 	V \ `'à 	 1 • Válvula de retenção, instalaçã 	 ês \ o vertical, em bronze, ro a Brs)56, c 	 . 	4,  - 

46 peças 
o TABECIAM9  :À5e1-Ae pql.ipropileno, protegida com arame de 	. 

\, 

	:atilo Robertbriv ti - 	 212" completa completa com acoplador em bronze '- 250,00 m O 
.4,,,  Quinno de Andrade, 	..5 	F 	32:,8 < , 

e•+ 
• 4.04eLl 

o ,, :MO a PreSenteM te int., cemplika c h a sintética com reforço têxtil, . adequada para combustível, completa com 

,...it...,„, 	
tent-ninai maLI-io e abraçadeira em ambas as extremidades, roScáBSP de diâmetro 3/1:'-4;„0 m 

Atto 	9 	itãpfddánóálescedor - 50 peças 	
, 

> , , , .,  
Filtro  tipo Y, corpo e tampão em bronze, elemento filtrante em iflOX, mesh 20,rosca BS'P 250 pe0s' . 

iT,E  	a:,,,,;:,oapporeenLe7, espessura 10 mm, dureza shore 60- 192,00 m2  ::::::::diêst  
IlDREI BARREtTO DA SILVA 
ÚLVIO APARECIDO CHO S 	 ,_ 

d 

000 .0 	o 

oo 

odoo

o o oo 

o o 
o 

O O 44 	 O • Tubo de aço carbono preto, ASTM-120, Schedule 10, inclusive conexões 
• Diam. 3"— 198,00 m 
• Diam. 4" — 162,00 m 

Diam..6" —72,00 m 

• 3/4" — 53,00 m 
1" — 293,00 m 
1.1/4" — 31,00171 

rn 
• 2" —375,00 m 
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337 • 
	Duto de escape de gases do radiador, Completo - 48 peças 

• Isolamento acústico eM poliuretano expandido = 2.012,00 m2 

Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação - 1 unidade 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
4°0018Fis. 0, A 84 Rede Conce 

• 
'larcelo Mata• cr „„.••••• „,•-dizra R9ma 

Equipamentos 	 , 	Agén .47.-.1 . O 

O 'Disjuntor de média tensão, tipo extrai 	etfl,:',:, -sse 15 kV, 800 
Caixa de medição para kWh e kVAR - Padrão Concessionária -2 co 

• Chave secciónadora de 15 kV; 400A; tripOlar -2 conjuntos 	. 

Materiais de Instalação 
• Condulete do tipo LL de alumínio injetável de 1 1/2", com tampa aparafus 
• Condulete do tipo T de alumínio injetável de 1 1/2", com tampa aparafusável - 
• Chapa de ferro chata para suporte da bucha de passagem, padrão CONCESSIONARIA - 5 peças 

• Estrutura de cantoneira de ferro galvanizado (13 x 38 x 5 m) para suporte dos TC's e TP's padrão 
CONCESSIONÁRIA -2 peças 

• Cantoneira para fixação dos pára-raios ( 13 x 38 x 5 m ) - 12,00 m 
• Isolador de pedestal padrão CONCESSIONÁRIA para 15kV, com conector para fixação de seção 50 

mm2 - 39 peças 

."•;/ / 
-C3* 

,140 OMV 
iijs.  

- Mi 

\‘'.21sie 9a,s....—.- 

TABELIÃ.° .ak9A.Rgoprg.priu, duro classe 2 seção de 25 mm2 - 12 ',00`0 
ndes TabeIlão Paulo Roberto Fe: 3258-2611 Ouinno ele ,Ancax  NTtC0 plgsentft 	alwe t• ramento de E a I•IM opresenta o 

Interligação de Força 
• Cabo de cobre tempera mole isplação e cobertura em P C, anti-c áma,5 	R asse • 

2,5 rnm2 - 200,00 m 	 , h, Li 1-1 - 
. Vergalhão de cobre eletrolitico.-- diain. 3/8" - 100,00 m 	--------------,_ 
. Conector de emenda tipo "L" para vergalhão fabricado hm bronVe-re ftick-ãctàCritssáopali-áre. 

3/8" - 36 peças 	 integrante da Crerlicio . Conector de emenda tipo "T" para conexão de vergalhãd de cobre fabricado em bronze - alam. 3/8" 
; -6 peças 	 n o 1 

• Conector terminal a pressão para conexão de vergalhão éoE 	Jo-..k.,3di 	stá" 	peça 
• ' s, 	....ec,t1..nti, Conector para emenda reta para vergalhão de bronze - liam. /8" - 
Interligaç de ão Aterramento 

ui amentos Eletrônicos 
a 

.1 

e nergia 
. ninlefradWde Energia Estático até 10 kVA (Mini-UPS) 

	

, GARD° LEANDROIPERIZ IDE. 3: OW VA — 2 conjuntos 	 0. 

	

:I A A. OREI BARRETO Di SILVIA ,4.500 VA- 7 conjuntos 	 000° c? r--, . 	 ,, npA.r?ECIDO CHOS'fe.N 	,„.,_ .. -- 0000 

	

,-r, -,,Iv2r,r•vm;1.-:610'.000 VA - 1 conjunto 	 o ...o° • Sist. Ininterrupto de Energia Estático acima de 10 kVA (UPS) - 24 KVA -3 conjuntos 
Baterias Chumbo-ácidas Seladas reguladas por válvula -10 plus 

1. 

• 3.000 VA -2 conjuntos 
4.500 VA - 7 conjuntos 
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1. 

e 
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• • 	QAT (Quadro para Autotransformador) 
Trifásico - 23 conjuntos 
Trifásico até 10 KVA - 18 conjuntos 

• Trifásico até 15 KVA -24 conjuntos 

Eletrodutos, conexões e conduletes 
• Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, sem 

NBR-5624, fornecido com uma luva por vara e em vara de 
Diam. 3/4" -93 varas 

10.000 VA - 1 conjunto 
ão  24 KVA —3 conjuntos 	 LEPTIDp

- 1,CL-É 
. Estantes para Baterias associadas ao Sist lnint. de Energia (EPS) 

. 	. 	3.000 VA - 2 conjuntos 	 2 5 FEV 
• 4.500 VA - 6 conjuntos 
. 24 KVA -3 conjuntos 

• Gabinetes para Baterias associadas ao Sist. lnint. de Energia (GPS) - 4.500 V 
• Quadro de Distribuição de Força de Equipamentos ( QDFE ) 

. DG <50 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares -1 conjunto 

. DG < 50 A, até 24 saídas mono ou 8 tripolares -- 1 conjunto 
• DG <50 A, até 30 saídas mono ou 10 tripolares - 11 conjunt 
• DG <50 A, até 36 saídas mono ou 12 tripolares - 9 conjunto 
• DG <50 A, até 42 saídas mono ou 14 tripolares - 1 conjunto ?. 

50 < DG < 150 A, até 15 saídas Mono ou 5 tripolares - 1 conjJt  
50 < DG < 150 A, até 30 saídaS,mono ou 10 tripolares -3 conjktrk 
50 < DG < 150 A, até 33 saídas mono ou 11 tripolares -2 cOnjun • 
50 < DG < 150 A, até 48 saídas mono ou 16 tripolares -6 conjuntos 
50 < DG < 150 A, até 54 saídas mono ou 18 tripolares - 1 conjunto 
50 < DG < 150 A, até 60 saídas mono ou 20 tripolares -3 conjuntos 
50 < DG < 150 A até 96 saídas mono ou 32 tripolares -6 conjuntos 	CREA - MA  
50 < DG < 150 A, até 126 saldas mono ou 42 tripolares -3 conjuntoAVERNAMOS O PRES NT 
150 < DG <300 A, até 96 saídas mono ou 32 tripolares -6 conjuntoATESTADO COMO P, 
150 < DG <300 A, até 186 saídas mono ou 62 tripolares - 1 conjuntlINTEGRANTE DA CER 

. 	600 <DG < 1.000 A, até 48 Safdas mono ou 16 tripolares -4 conjunI~Fis. 	A  

• 

• 
• 

STADO TÉCNICO-CONTTO CCSIVAM/SCHAHIN No. 001/CCSIVAM/99 (1A 

24arceto Wata de 	a 4 Ag 	s  
CREA-MA 

ostura, rol 
metros 	

parpleIN(BSPAccriorme 
-4ncltiàfvoaxõDs 

• 

Esh in,;testadn, é parte 

• Eletroduto em PVC rígido anti-chama, rOsca paralela (B 
Uma luva por vara e em vara de 3m - inclusive conexões 
• Diam. 2 1/2" -30 varas 

Roberto*Fern 	I esmoles em alumínio injetado, rosca paralela (BS ELIÂO DE  

'e,esnedntreacóPoreprt ratica Go^ Pan 3/4 — 19 peças A 	de N. 23 - Fon 	e-2 	... ,, 

'''""' na Part  	I) rn la  — 39 peças 
9 9 kG" 7 

reprodulida_t ro. 

Diwp. 4" - 350 varas 

1 1/2"-42 peças 
• 

Uoo, 

• Diam. 1" -57 varas 
• Diam. 11/2" -54 varas 
• 
	Diam. 3"- 64 varas 

1 inteoTants da Cerio ..,b_ 

no 	V°1- ) conforme- 	&q,--ffieci 

	

e 	cloo-scorn- 
0  Expedjd::3., éfll Z -, /504 / Ci, '\i  

Ass.: 	. ..0 ...• 	...  . 5an 
, .:;\ - 	\ • ....a," 

), tame' - 	...)4... ,... 
..., -- 

	

ANDREI BARRE!!"0  D 	,po leve é4n aço carbono, galvanizado à quente, L = 3000 mm, perfil "U" de 25x2 rricrl„„?N, 

	

' RDO LEANDRO 	?. 
t1  

..i't—Le.itmgEtt=b—s-e acessórios , 

,,.RAHEciporzittr}~m peças 
o • • 'Perfilado perfurado em aço carbono, galvanizado à quente, L = 3000 mm, 38 x 38 mf`rt 2455 peçãs. 

Cabos, terminais e suportes para aterramento 
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e cobertil 

ATESTADO TÉCNICO-CONTRA 

Cabo unipolar de cor 
70 °C, classe 2 
. 2,5 mm2 — 8. 
• 4,0 mm2 — 49 
• 6,0 mm2 — 79 
• 10,0 mm2 — 2 
• 16,0 mm2 — 2 

25,0 mm2 —2 
• 
	35,0 mm2 —1.  

50,0 mm2 —4 
• 
	70,0 mm2 — 1 

95,0 mm2 — 8 

-elerrOritip6, tênipetia rppole, 
n „C, ti 

60,00 rn, 	. '• • 	• 	• • Estr,.'Atstadc.), 6...parte ,00m 	• . • 
,cintearanta da C-rco . 	b 
0 	(90 rn 

 0 M 	 
eciidl,•em 

Cabo de cobre eletroliko 	rio, empera me, c 	 4.225,00 m 
• Cabo de cobre eletroli ico nu, têmpera meio dura, 	A 

. 25,0 mm2 — 118,00 m 
35,0 mm2 — 1.234,00 rn 

Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC anti chama, 1kV, 
700 C, classe 2 

• 25,0 mm2 —36,00 m 	• 

• 35,0 mm2 — 3.544,00 m 
Conector para aterramento em bronze ( split bolt ), para um ou dois cabos à superfície plana, 
completo - 35 mm2 — 6.612 peças 
Conector parafuso fendido em bronze, para cabos de cobre nu, completo, 35,0 mm2 2.090,00 
peças 
Terminal à pressão em liga de cobre, para cabos de cobre, completo — 35,0 mrn2 - 562 peças 
Suporte de aterramento elétrico e eletrônico - 440 co 

• InStalações Prediais 

Quadros 
• CREA - MA. 

AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N0069*.slis. 	/  A  84 

WarceCo 'Mata á 	eira Roitz4 
Ag 

CRPN-MIk. 

buição de Força e Luz ( QDFL ) 
até 6 saídas mono ou 2 tripolares - 2 conjuntos 
até 12 saídas mono ou 4 tripolares - 5 conjuntos 
até 15 saídas mono ou 5 tripolares - 6 conjuntos 
até 18 saídas mono ou 6 tripolares -7 conjuntos 
até 21 saídas mono ou 7 tripolares - 8 conjuntos 
até 24 saídas mono ou 8 tripolares - 39 conjuntos 
até 27 saídas mono ou 9 trípolares - 3 conjuntos 
até 39 saídas monci ou 13 tripdares -5 conjuntos 
<150 A, até 6 saídas mono ou.2 tripolares -4 conjuntos 
<150 A, até 9 saídas mono ou 3 tripolares - 2 conjuntos 

?Ide Andrade, N ° .%„a 	crett DG <150 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares 1 conjunto 
Preg"Pr'duiSCM DG <150 A, até 18 saídas mono ou 6 tripolares - 13 conjuntás 

DG < 150 A, até 21 saídas mono ou 7 tripolares - 16 conjuntos 
DG'< 150 A, até 24 saídas mono ou 84ripolares - 13 conjuntos 

<150 A, até 27 saídas mono ou 9 tripolares -2 conjuntos 
:0 LEANDRO FER 	50 NANDES_ _ 

A < DG <150 A, até 30 saídas mono ou 10 tripolares - 8 conjuntos BARRETO OttSILVA 
• , 	DO.PHOSSA4,5IYAi <DG <150 A, até 33 saídas mono ou 11 tripolares -13 conjuntos 

• 50 A < DG < 150 A, até 39 saídas mono ou 13 tripolares - 6 conjuntos 
• 50 A <DG <-150 A, até 42 saídas Mono ou 14 tripolares - 8 conjuntos 
• 50 A < DG < 150 A, até 48 saídas mono ou 16 tripolares - 1 onjunto 

• Quadros de Distri 
DG<50 A, 
DG<50 A, 
DG<50 A, 
DG<50 A, 
DG<50 A, 
DG<50 A, 
DG<50 A, 
DG<50 A, 
50 A<DG 

BELIÃO D OTA Q 6DG 
Roberto Fer an 

9 9 k en 41,11 10' 
• • 

' 

A 7.7 
47.1. 

• 1,0*.o6  

1. 

Ftlt] 
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ATESTADO TÊCNICO-CONT 

50 A < DG < 150 A, até 45 saldas mono ou 15 tripolares - 15 c ti 
50 A < DG < 150 A, até 60 sàidas mono ou 20 tripolares -5 cor 
50 50 A < DG < 150 A, até 66 saídas mono ou 22 tripolares - 1 conj 

• 

CREA 	• 

ERBAMOS• O PRESENTE 
'ESTADO CON1Q PARTE • 
TEGRANTE DA CERTIDÃO 

	

fajziFis. 0/ À 	 

Age 	..tratvo 	. 
,Adadro 

larce(o 

C • 

• Quadros 

150 A <= DG <300 A, até 6 saídas mono ou 2 tripolares —8 cofs A  
150 A <= DG <300 A, até 9 $aldas mono ou 3 tripolares — 12 co 
150 A <= DG < 300 A, até 12 saídas mono ou 4 tripolares — 1 conj -t?t. 
150 A <= DG <300 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares —2 conjun 
150 A <= DG < 300 A, até 18 saldas mono ou 6 tripolares —7 conjuntos 
150 A <= DG <300 A, até 24 saídas mono ou 8 tripolares —3 conjuntos 
150 A <= DG <300 A, até 36 saídas mono ou 12 tripolares —4 conjuntos 
150 A <= DG <300 A, até 72saidas mono ou 24 tripolares —3 conjuntos 
150 A <= DG <300 A, até 93 saídas mono ot.i 31 tripolares — 1 conjunto 
150 A <= DG <300 A, até 96 saldas mono ou 32 tripolares —3 conjuntos 
150 A <= DG < 300 A, até 267 saldas mono ou 89 tripolares — 1 conjunto 
450 A <= DG < 600 A, até 393'saidas mono ou 131 tripolares — 1 conjunto 
600 A <= DG < 1.000 A, até 72 saídas mono ou 24 tripolares —5 conjuntos 
1.000 A <= DG < 1.500 A, até 60 saídas mono ou 20 tripolares — 1 conjunto 

de Distribuição de LUZ (QDL ) 
De 6 a 10 circuitos de saidà— 47 conjuntos 
De 11 a 15 circuitos de saída -4 conjuntos 
De 16 a 20 circuitos de saída - .6 conjuntos 
De 21 a 25 circuitos de salda - 10 conjuntos 
De 26 a 30 circuitos de salda - 11 conjuntos 
De 31 a 35 circuitos de saída - 1 conjunto 
De 36 a 40 circuitos de salda - 1 conjunto 

para Autotransformador ( QAT ) 
Monofásico, até 5 kVA- 96 conjuntos 
Trifásico, até 10 kVA - 71 conjuntos 
Trifásico, até 15kVA - 14 conjuntos 

340 

03 	O 

'k.e 	• 

\ 	 sl.%çk 
3  

Quadro de Força de Ar Condicionado ( QFAC ) 
• Para 2 Self até 6 TR com umidificação e/ou desumidificação - 14 conjuntos 
• Para 1 Self até 10 TR sern umidificação e/oll desumidificação - 10 conjuntos 

Para 2 Self até 10 TR sem umidificação e/ou desumidificação - 11 conjuntos 
59 A <= DG < 300 A, até 18 saídas mono ou 6 tripolares - 3 conjuntos 

ELIA° DE 	 b 00 A <= DG < 600 A, até 24 saídas mono ou 8 triPolares - 3 conjuntos 
,:firZT:€,F17°na  r• °"' 325BPf  A <= DG < 600 A, até 30 saídas Mono ou 10 tripolares -2 conjuntos 
a presente ce 	g atra contam 

Onal a mim apresen, 
C 	,ádfo de Força e Comando de Bombas) 

bomba até 0,5 cv - 14 conjuntos 
("Á  

ro 47pr- para.me ¡dores de energia 
• Go' 

re roduzda. Dou 

• 

, 'tçif,ásico — 18 cjs 

. 	: 	.; 
galvanizado à quente de embutir ( retangular e quadrada'r 142 peça's''' 

m anel deslizante (retangular e quadrada) —1668 peças.  ° •.•• PVC rígido, com anel deslizante 4" x 4"— 333 peças 	- 	. .. 	. •.. 

o 

O0 )00 

3,...0: 

‘rodutos e Conexões 
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ATESTADO TÉCNICO-CON 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

(:)/ A  e4 
ne, 3258- arente, completa 	 Alarcelo Mata á O ' 	Roma 

ri'f 	
%une 

r'e'p'`,0cs%• 00.u" • com lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 1 x 11W - 20 conjun twEit.mA.  
7 o 	o at 

com lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 2 x 11W - 14 conjuntos 
Arándela 45° blindada, à prova de explosão, completa 

• com lâmpada incaridéscente 100W -6 conjuntos 
Arandela 90° blindada, à prova de tempo, cornpleta 

C2 RICARDO LEAND_RO FE 
sh
_Rflo_AANDES 

pm lâmpada incandescente 100W t,  96 conjuntos 
dm lâmpada mista 160W - 569 conjuntos 

Arandelai 90° blindada, à prova de explosão, completa 
- 	cárn lâmpada incandescente 1 OQW:7  66 conjuntos 

Este Atestadç,O Wgãàaicolonial blindada, completa, cor Preta 

AÃO DENig a 
bertoFem 

ndrecle,N° 
sentecOola re  
,entado, na D 

Cabca de passagem em aço galvanizado à quente, com tampa ap 
0,15 e 0,20 x 0,20 x 0,10 ) m - 27 peças 	- 
Caixa de ligação em alumínio fundido, com chassis removível, à pr 
Caixa de ligação em alumínio fundido, com tampa antiderrapante pa 

. Cordulete simples em alumínio injetado, rosca paralela BSP, tampa 
• 2.1/2" - 24.075 peças 

• Condplete duplo em alumínio injetado, rosca paralela ( BSP) - diâmetro 3/4"- 
. Condulete simples em alumínio fundido, rosca cônica (NPT), tampa aparafusada, à prova de 

explosão - diâmetro 3/4"- 209 peças• 
• • 	Eletroduto em aço carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela BSP, fornecido com 

uma luva por vara e em vara de 3 m, inclusive conexões 
• Diam. 3/4" - 17.351 varas 

Diam. 1"- 2.035 varas 
Diam. 1.1/2" - 923 varas 
Diam. 2" - 65 varas 
Diam. 2.1/2" -218 varas 
•Diam. 3" - 108 varas 
Diam. 4"- 206 varas 

Eletroduto em aço carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca cõnica.(NPT), 6bfrne NBR-
5597'(à prova de explosão), fornecido com uma luva por vara e em vara de 3m, Intlusi, g nexões 

Diam. 3/4" •- 298 varas 
Diam. 1" - 25 varas 

:EletrocIuto em PVC rígido anti chama, rosca paralela BSP, fornecido com uma luva por vara de 3 m - 
'diâmetro 4", inclusive conexões - 679 varas 
.Eletrocluto em PVC rígido anti chama, rosca paralela BSP, fornecido com uma luva por vara dê 3 m, 
inclusive conexões 
• Diam. 3/4"- 2.013 varas 

• Diam. 1 'A" - 278 varas 
Tubo metálico flexível, rosca paralela ( BSP), à prova de tempo, comprimento de 1,5 m 

Diam. 3/4" - 6.217,00 m 
Diam. 1" - 8,00 m 
Diam. 1.1/2" - 28,00 m 

Luminárias, Interruptores e Tomadas 

0 80 0 0  

‘.1 

integrante da ',,,.. ,A ,_,, , o . ...: 	 com lâmpada incandescente 1-  x 60W - 225 conjuntos.  

OP foil   Adünomá para iluminação de emergência, compacta, completa 
11 , ° 	Ó. . 

	• 
%. 	- 'cd„rn impada fluorescente 9W -989 conjuntos 	. 

Expeüda, em"Z dee.a4,,Ão.roVa de tempo, completa 
. " $ .. 

• • • • 
1, 

• • • • ° 

.,. 

 • . 
. o 	• cdm lâmpada fluorescente, 2 x 16W (reatorde partida rápida. i'rrij5ttO, alto fp)e-48 o 	. 	 . 

Cgnjuntos 	 8.6 
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ATESTADO TÉCNICO- 

• com lâmpada 
conjuntds 

Comercial pendente, completa 

ente, 2 x 32 W (reat 

e:~9  

P500742."  • 40.,1r  

'2091:0(0400tda°  „.t..• • 	v- 

2."(00".7064°  

b 

• com lâmpada fluorescente, 4 x 20 W (reator de 
conjuntos 

• = 	Comercial plafonier, completa 
• COM lâmpada fluorescente 2 x 32 w (reator eletr:ig 	

' 
.• 

	

Comercial plafonier tipo DROPS, completa 
• com vidro leitoso,soquete porcelana, 1 x 100 W — medib. 22504-jur1it0 

Decorativa plafonier, completa  

y 	leitoso,soquete porcelana, 1 x 60 W — pequeno— 42 coájún5V 

• com lâmpada fluorescente compacta ( PL, ), 1 x 11W --11 conjuntos ' '-- --. -.., . 

, 	 n_ro, _

..„:.,:2 , _

'"...'': .(:;...igi'll-"::1,:t.2'gt:i.  

conjuntos 
Comercial plafonier tipo DROPS, completa 

• COM vidro 	 fo ?De 

.: 	De embutir. Corpo e chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor' érii 
alumínio anodizado brilhante, com difusor em vidro temperado transparente ou jateado, completa 

• com lâmpada de vapor metálico tubular 150 W —23 conjuntos 
De embutir em forro, completa 

• com lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 2 x 11W — 360 conjuntos 
De embutir em forro com abertura para retorno de ar-conclicionadà, completa 

• com lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 2 x 11W — 653 conjUntos 
• com lâmpada fluorescente, 4 x 16 W (reator eletrônico alta frêquencia) L5,9 

conjuntos 
De embutir em forro fibraroc, completa 

• com lâmpada fluorescente 4 x 16 W (reator eletrônico alta fre uencia 	6 q 	 . 

com lâmpada fluorescente, 2 x 32 W (reator de partida rápida simples, alto fp).— 974 
conjuntos 

De embutir em forro sem abertura para retorno de ar-condicionado, completa 

5655,  

41A 

conjuntos 	 . 
• com lâmpada fluorescente, 2 x 32 W (reator dê partida rápid.a,simples, alto fp) 32 

conjuntos 
De 'embutir em forro de gesáo modulado, completa. 

XISENTE 
MO PARTE 

tiiNTEdi..ANTisE.  DA tC0F;.:RTII‘D -gA0 Noo 	 4  

acero ':Mata de 	ezra Rp 
enW 	ativ0 

ma 	• com lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 2 x 	— 111 conjuntos 

CREMA. 

CREA-R 
' 	• , ,com lâmpada fluorescente, 2 X 32 W. (reator eletrônico alta freqUalicia) — 

, 	, 	.. 
• Es:.-.) Atr'stad ,  ó Pzjiconjuntos 	 .. 

integrante T nte G a k_ 2.; . ,.- LJ • com lâmpada fluorescente, 2 x 40 W (reator de partida rápida sirtIplés,,%ílto fit-,.2 ,116 ,... 	• 	., . 	.., 
`5—a-----coi» lâmpada fluorescente, 2 x 40 W (reator ide partida rápida duplo, alto fp)° 1 

.0.. 

• coíln lâmpada fluorescente, 2 x 20 W (reator de partida rápida .̀tiGlipialto fi),q7,,,J18 Ass.: 

• com lâmpada fluorescente, 2 x 16 W (reator eletrônico alta frequencia) — 56 
conjuntos 

, pt 	• com lâmpada fluorescente, 2 x 16 :W- (reator de partida rápida dOlo,''aâo fp)-2.  
conjuntos 

• com lâmpada fluorescente 

	

	 12 4 x 16 W (reator eletrônico alta fre quen ci a) — 
conjuntos 

Industrial pendente, completa 
• com lâmpada mista 160W-240 conjuntos 
• com lâmpada mista 250W —355 conjuntos 
• com lâmpada fluorescente, 2 x 16 W (reator de partida rápida simples, alto fp) — 147 

crjuntos 

co juntos no 	0, 0(01*  
Expeoi0a, em 	/..._.Q..?chnjuntos 

.co@juntos.. . 
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CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTF: 
ATESTADO 'COMO PARTE 
INTEGRANTE' DA CEWEI DAC) 
N"igkeFls..  .0)  A_S 	 •PDE..\ 

tarceío , :ifgtét.de ire ma 	, 
o o 

•-.4. 	• 	' 	.° ° ° ° 	C..' O o • . O 

ATESTADO TÉCNICO-CONT 

Projetor à prova de umidade 
• para lâmpada mista, 160 W —6 conjuntos 	g 

Tfl 
• Projetor fechado, corpo em alumínio fundido, com alptas para re'tfige 	, acab ,epto, 

externo na cor cinza alumínio, refletor de alumínio anodizadoêc*pcde,pr~o,tgriperadt,i, coin 
vedação em guarnições de silicone 

• para lâmpada de halogêneo, 300 W — 10 conjuntos 
• Conjunto de Interruptores — 1.956 conjuntos 
• Tomadas — 13.984 conjuntos 

•Leitos 
• Leito tipo leve em aço carbono, galvanizado à quente, L = 3000 mm, perfil "U" de 25,4 x 76,2 mm, 

inclusive conexões 
• A = 200 mm — 204 peças 
• A = 400 mm —45 peças 

• Leito perfurado ( tipo eletiocalha ) em aço carbono galvanizado a quente L = 3000 mm, inclusive 
conexões 

Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 100 mm — 3.094 peças 
Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 200 mm —213 peças 
Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 300 mm — 282 peças 
Perfil "U' com altura 50 mm e largura A; 500 mm — 168 peças 
Perfil "U" com altura 100 mm e largura A = 500 mm — 252 peças 

Fios, Cabos e Terminais 
• Fio de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC anti chama, 750 V, 700  C, 

classe 1 
• 2,5 mm2 - 543.351,00 m 
• 4,0 mm2 — 96.083,00 m 

	

sp 	6,0 mm2 — 13.745,00 m 
tfi Fl — 2 pares, para vilas residenciais — 1.800,00 m 

unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC anti-chama, 750 V, 
classe 2 

2,5 mm2 — 17.644,00 m 
4,0 mm2 — 2.891,00 m 
6,0 mm2 - 3.298,00 (TI 

orA;.• ..,1,0 mm2 - 4.058,00 m 
0\16 Omm 2 - 3 rn 00 

	

oNs c,solo 	,  

	

1:04 	H O mm2 - 1.540,00 m 
n n 35,0 mm - 60,00 m 

t 1170,0 mm' —60,00 m 
• , 	150 O m+2 - 85,00 m 

r1-00,k4nrh2 — 45,00 m E.S,r) )=....u'si.a 
integ(anti'.3 da j„,:t.Ca'bcáigipolar de cobre eletrolítico, têmpera moia, isolação e cobertura em PVC anti,diamefek 

700  C jasse 2 
, 	11.610,00 m 

ço 	GQM2'— 15.936,00 m \QW, . 
— 11.241,00 m As 

-m - 16.079,00 m 
1. 

Industrial plafonier, completa 
• com lâmpáda fluorescente, -2 ---x -,,32, W (reator eletrÔnickrAr  

conjuntos 	 - 	. 	• • -- -- 	\_._.., 
Pendente blindada, à prova de tempo, completa 	,r-----„l • - C'g.ç E 

. 	• 	com lâmpada incandescente. 100W — 12 conjuntOyMkoria- 
TECNICO N° 

'(19151 .440,02̀.  70 O 

	

00 	O 

	

000 s. 	00000 
' • • 	• O'  
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006.0 	"") 
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• 18,0 mrn2 
• 25,0 m.m2 	 . , 	. 

mrri2H..1,J81',90#1 
:60;0 rnrn2 	 . • 

• , 70,0 
• 95,0 rhrn2 3.308,Q0M 
• 1.20,0 	480:;00 rn• 
. 	150,0 mrri2 1:836,Q0 m 

185,0 rnin2 -84,00 ri 	. 
• 240,0 rnM2 672,00 m 

• Cabo Multipolar de cobre eletrolitico, classe 2, isolação e cobertur 
sem blindagem - 1,5 mm2 ,• 2 condútores - 5,00 m 

• Cabo tripolar de cobre PlatrolitiOo,, tempera mole, isolação e.cob 
C ,çlasse 2- 2;5 Mr.r.:7- 5:506,00 m 

• Cabo de 'cobre eleirbiitico nu',,terriperartiOle, classe 2- 35,0 rnm2  
• Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre, completo _ 

peças 	 , 
• Terrninal à pressão em liga de.cobre, para cabos de cobre, comPleta- 168 p 

'DL 
trsà2',.1.00ç.'", 2.a 

so•O 

. 
In ,t,„-- .  -,•. ,v-,  u AsOlaclore-s.d O t9, 
no t c. o lador d:e aço galvanizado, com chapa de encosto 

-\é-W r5les---1.470 peças _ _.... 
Exp3c::! ã, (y).-11.1, 

* o 	1.070 peças 

Ass.: 	
.-si 'c,,  ..,%,..,„4dor de aço gal`anizado com calha para telha ondulada -2.750 peças 

-fc*—,--,`' :~Hrukomi;  !al anizado para mastro 

33(ga 
7 

Diversos 	 ' 	. 	- 
• Relê fotoelétrico (fotoresistor),-,completo,- 109 peças 
• Chave de nível, tipo :bóia, cortrcohtatosreversiveis 5A / 220V- 45 conjuntOs,, . . 
• Quadro distribuição, a prova de tempo, e caixa retangular dê alurninió .fURGEPtorriVIAúntoroS 

• •acionadós por alavancas externas á 'tamPa 	 AVERBAMOS ó PRESENTE . 	, 	. 
• ,2 di*ntor,ètriP°Iare,s•rie 10,A - 5.côniuntos 	 ATESTADO CONIO PARTE 
. 3 disjuntOres'tripolares.de 1'5A e 1QA -7 conjuntos 	INTEGRANTE DA CERTIDÃO , 	 . 
. . 	4 disjuntores tripolares de 20A e 15A -6 conjuntos . 	. 
• 5 disjuntores tripolares de 40A e 20A -4 conjuntos '91.1arcelo 3,1 ata de O . a Roma 6 disjuntores tripolares de 50A e 30A - 2 conjuntos A encteREA44A.  Uvo 
. 	7 disjuntores tripolares de80A e 50A - 1 conjunto 

• Caixa de ligação em alumínio, fundido, com chassis removível, à prova de tempo, corá Régua de 
Boães para 15 ligações de cabo de seção 2,5 mm2, Dimensões (0,275 x 0,220 x 0,185) - 63 

0-0,sW.fetos 
" Aef , " 1  '329'a.  o o' -̀  02,1"—  çoi' ,sovo sl  ' 
.c)WS tdcle rotecão Contra Descargas Atmosféricas ( SPDA ) 
:ierô :.  1 i  

et 	c 	ao condutoras de corrente ( torres ou estruturais dos prédios ). 
oes 

	

	
,.,,,65--j-r. 

Proteção Contra ' Descargas AtMosfericas consiste de captores tipo Franklin, suas 
cidas e o devido aterramento conjugado ao aterramento solidário das estruturas 

, 0,5_00.aggfel,,eftertninals 
ÀGP'-̀°-vei\PE'g.')°',GâtStOr tipo Franklin em latão maciço, cromado, h: 0,30 m - 4 pontas - rosca dr- 3/4" - 150 peças 00,- • Ç,;s' ..,o,. 

_,. _ p,, .: ,_.; _, Terrnippl.aéreo,em latão cromado, h: G,60m - diâmetro 3/8"- 1.704 peças 	.> u.... , 
" 	•  - T ninai aéreo em aço galvanizado, h : 0,60m, diâmetro 3/8" - 341 peças 

f-,--  
, à:2, /1. 	_1 h 

- • 	. em aço inoxidável, h : 0;30m, 4 pontas, rósea o 3/4"' -2.peças 
Coro Franklin em aço inoxidável, h: 0,35 m, 4 pontaS, rosca d= 3/4"- 60  

. 
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ESTADO TÉCNico-coNTRA.weglyAwschvoi .,1\1c004/,CD,SIVAIVV99 . 

uva de redução 

h = 5,0 rn•- 	peças,: 
Mastro telescópico de aço galVanizado, d= 2" 
• h = 6,0 m - 22 peças 
• h = 7,0 m-10 peças 

h = 9,0 m - 63 peças 
Poste telescópico de aço galvanizado 

h = 10,0 Ri - 1 peça 
h = 15,0 m -13 peças' 

Base de aço galvanizado Para'inastra- 147 peças 
'Conector para. aterramento'ern bronze - Á split bOlt ), para um ou dois cabos de cobre à •superfíCia, 

completo -50,0 rnm2  7.71.779 peças' 	 .• 	 • 	. • . 
. Coador para aterramento em 'bronze, ,para um cabo de cobre à superfície, plana, completo - 
50,0rnm2  - •422.  peças 
COnebtor parafuso fendido em bronze, para cabos de cobre nu, completo - 50,0':•rnm2- 1.919'peças • . 
Haste de terra Com núcleo:de'aço,.revestida com Uma camada de cobre eletrOlitico com espessura 
minima de 0,254 mm - 3/4' x 3,0 m 252 peças , 

R 

.1.1"Ora$ 
AVERBAMOS PRÊNEN 

. 	• 
trOduto errr:PVC rigido,:anticnaMp, rosca paralela (BSP);:conforrne •NB 

ATESTADO COMO PA 	

: O • 	W 	 • ' 	• por vara e.: em •var0e2m-  

150-peças. 	. • • 	 • •• 	• 	 . 	• 	 • 	 .• 
Suporte de aço galvanizado para eletroduto de PVC diâmetro 1 1/2" corn rosca soberba - 3- peças 

• Suporte de aço galvanizado'para.eletroduto de PVC diâmetro com chapade.encosto - 736 peças . 	 , 
• •C 	de cobre eletrolitico nu, têmpera meio dura, classe 2 A -50,0 mrn2 - 23.156,00 ni 

unipolar de cobre eletrólitico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC anti-chama, 750 V, 
Ulasse 2, 2,5 mm2 - 3.732,00 rn 

iver 

Ek- 	luválc,oryge 

INTEGRANTE DA Cp2T1D/i0 	Diarn. 1' -:9 varas N2$Fls.  0) 	A.49. 	Diâm. 2' -.426 varas 
eira gOodulete simples emalúrriinio•injetadO,,rosta paralela (BSP), tampa aparafusada,- diâmetro 3/4" 

ativo 

. 	 . 
•:.. 	•• 	 . 	. 

Eletroduto em aço •••-.carbono, galvanizado a quente, sem costura, rosca paralela (BSP), fornecid6 

Diâm. 3/4' - 10 varas 

fomdo' Corri 

o 
O Ir 52,0•0-„,00e, , 

vz V SVV. e 
alizador de obstáculo duplo, completo 82 peças 

simiges de aço galvanizado, á 3/4", para sinalizador de obstáculo 
h =0.m -13 peças 

oNs\'-tssrOotr- 7,0 m —2 peças o'ço o  ck+ 0.6 ° 	h = 9,0 m - 18 peças 
'Caixa de inspeção de terra em tijolos maciços, completa - 218 conjuntos 

• Caixa de inspeção de terra em concreto aunado, completa — 209 conjuntos 

6 

• 

o 

• Rede Aérea 

• 
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--:_Postes e Pontaletes 
• Poste pré- moldado em Concreto, seção circular tipo R 

• h = 8,0 m, rn = 300,0 kg -4 peças 
• h = 10,0 m, rn = 150,0 kg - 76 peças 
• h = 10,0 m, rn = 200,0 kg - 4 peças 
• h = 10,0 m, rn = 300,0 kg - 73 peças 

• • 	h = 11,0 m, rn = 200,0 kg - 381 peças 
• h = 11,0 m, rn = 300,0 kg - 51 peças 
• h = 11,0 m, rn = 400,0 kg .- 21 peças 
• h = 11,0 m, rn = 600,0 kg - 36 pe 
• h = 12,0 m, rn = 300,0 kg - 2peça 
• h = 12,0 m, rn = 400,0 kg - 6 peça 

Poste pré-moldado em concreto, dupló T 
h = 9,0 m, rn = 150,0 kg -21 peças 

Poste metálico poligonal tipo MY-13, hm=22,00m para estrutura de 
.• Tipo SS-1 -47 peças 

• • 	Tipo AS-1 -31 peças 
. Tipo AL-1 -25 peças 
. Tipo SD-1 - 3 peças, 
• Tipo TD-1 -4 peças 

• Poste metálico poligonal tipo MY-13, ( fornecimento de postes reservas) 
• Poste metálico tipo SS-1 - 15 metros - 1 peça 

• • 	Poste metálico tipo AS-1 -.12 metros -1.peça 
▪ Poste metálico tipo AS-1 - 13 metros - 1 peça 
. Poste metálico tipo AS-1 14 metros - 1 peça 
. Poste metálico tipo AL-1 - 12 metros - 1 peça 
. Poste metálico tipo AL-1 - 14 Metros - 1 peça 

Equipamentos 	 . 
• Transformadores de Distribuição 

• go  13800 - 220 / 127V - 15 kVA - 2 peças 
ts‘o-stxsí,00,,,,,‘ 13800 - 220 / 127V - 30 kVA -.2 peças 
-60j;:,;,•,,$'2;g:;13800 - 220 / 127V -45 kVA - 2 peças 

800 - 220 / 127V - 75 kVA - 2 peças 
00 - 380 / 220V - 45 kVA - 4 peças 

- 380/ 220V - 112,5 Kva -- 1 peça 
coda-circuito fusível de distribuição, operação sob carga, completa (tipo Matheus) 

041,Nf 	- 15 -,kV -50 A - 10,00 kA - 6 peças 
,s. ',.W1"'5,0 kV-100 A- 10,00 kA- 177 peças 

c,\?9,,,•10"-  -15,0 p- 200 A - 10,00 kA - 15 peças 
-15's`Vs'iVefS'de,di  tribuição - 199 peças 	, 

. 	Phaltes de dist ibuição, tipo válvula, com desligador autoinático, 5 kA, completo.- 15,0 kV - 90 
Pifts1  

buição, tipo válvula, com desligador automático, 10 kA, completo -1fLO kV - 114 
,Yo 	-, a  

O 1,1 I 
. 	4 40u 

	

.. 	 ... 0 
. 	 . 	• 	. 

UM! á ia em aço, galvanizada à quente, completa; sem isoladores, de-dm:estribai-4 
. • O ' 	• • • 

açã'o secundá a em aço, galvanizada à quente, completa, sem isoladores, d.e ° .itatro estrlg.s 

de lei, perfil de 0,11 x.0,09 m, tratada adequadamentey 
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,-.,... 

Isolador roldana em porcelana vitrificada, 1,3 kV, I x o, completo - 307 peças 
• Isolador pino em porcelana vitrificada, 15 kV - 2.338 peças 
• Isolador disco em porcelana vitrificada 15 kV - 1.332 peças 
• Isoladores Polimétricos -798 peças 
• . o 03 	 .'d dõ mão francesa normal em aço galvanizado a quentre completa 0,710 x' , 	x „ , 6, 
• Pino de aço, galvanizado à quente, para isolador, para cruzeta de madeira, 15 ;á/ 

Abil
completo - 2.320 peças 	 .4a 
Cintas para poste, selas para cruzeta de madeira, mão- francesa e s .¥1.1.(r•- M. í quente - 5.064 peças 

• Alça preformada de serviço ou distribuição para condutor de alumi 

Cabos, Conectores, Grampos 
• Fio de cobre eletrolítico nu, têmpera mole- 16,0 rnm2  - 320,00 m 
• Fio de cobre eletrolítico nu, têmpera meio dura - 16, O mm2 - 18,NM 
• CREA -  M 

16,0 mm2 - 210,00 m 
Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 2 

• 25,0 mm2 - 402,00 m 
35,0 mm2 - 243,00 m 

• Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio dura, classe 2 A 
• 35,0 mm2 - 1.545,00 m 

50,0 mm2 - 390,00 m 
abo de alumínio nu, com alma de aço, ACSR - 2 AWG (SPARROW) -- 65.700,00 m 

.32. 	o de alumínio nu, sem alma de aço, ASC -2 AWG ( IRIS ) - 57.133,00 m 
,Ç do*bo de alumínio nu, sem alma de aço, ASC - 2 AWG ( ASTER ) - 1.800,00 m 

e.04  ce040 C 	de alumínio nu, sem alma de aço, ASC - 4 AWG -1.800,00 m 	- 0A• 
e aterramento de aço galvanizado cle 3/8" (HS) com sistema de fixação -:28i4,71 m• 
ondutor CAA 477MCM ( com lançamento ) - 50.654,03 m 

abo para pára-raios CM 134,6MCM - 11.079,95 m 
ç,p9tionaralelo em liga de. aluminio fundido, para cabos ASC, ACSR e cobre nu, Fixação por 2 ou 

o cA9,,-d-pararusos, completo - 357 peças 
Conector à compressão "C" com separador em liga de alumínio extrudado, para cabos ASC, ACSR 

...e cobre nu, completo - 403 peças ER AMÓS O PR CS EN I 
prampo de aterramento em bronze, para haste de diâmetro 3/4" e cabo de cobre -416 peças 

DA CER1n • &onector para aterramento em bronze, para um cabo de cobre à superfície plana, completo - 57 N ri, 	 • 
202,292F1s.  01 

A—r 
g/peças 

• onector parafuso fendido com separador em bronze, para cabos de cobre nu, completo - 154 

	

'1arcero Watt de 3, 	64ms/a 
ívoconector paralelo em bronze, para cabos de cobre nu, fixação por 2 ou 3 parafusos, completo - 85 

	

cREA • 	peças 
• Conector paralelo em bronze, para cabos de cobre nu, fixação por 1 parafuso, completo -8 peças 
•• Haste de terra com núcleo de aço, revestida com uma camada de cobre eletrolítico com espessura 

mínima de 0,254 mm 

CREA:1

4"x 2,4 ml.199  peças 

	

1 	x 3,0 m - 842 peças 

Este AtEggede; 
(T aço- arbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela (BSP., forno 

a luva porvara e em vara de 3 m - diâmetro 4" -132 varas 	 • 
no 	ao(oi-Á Ele 	oPLG rido anti chama, rosca paralela BSP, vara de 3m - diâmetro 341.;  vara., 
Expedida, em 	 t'S- 

Lum 	) 
Ass.: 

ti 
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létrica - tipo leve ( tijolos maciços );.altura mínima de 1,00 m hiãxima de*1,30 
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348 
• Aberta, para iluminação pública, com lâmpada rpista, 250 W, completa com He foteletrico e braço 

de fixação- 21 peças 

Caixa de inspeção 
• Caixa de inspeção de terra em tijolos mac 

completa - 183 conjuntos 

Rede Subterrânea 

Banco de Dutos Sem Armação ( Terreno Natura 
• Tipo O - banco de dutos elétrico, consiste em um eletroduto dPVS'Fd anti A  hJ 	'âmetro 

4", envolvido por envelopamento de concreto de dimensões 0,22 x 0,22 
• Tipo 1 - banco de dutos elétrico, consiste em dois eletrodutos de PV 	 etro 

4", dispostos paralelamente com distancia de espaçamento de eix sor 
envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,22 m -21375 
Tipo 1 - banco de dutos eletro-eletrônico, consiste em dois eletr 
diâmetro 4", dispostos paralelamente com distância de espaç 
envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 

• Tipo 2 - banco de dutos elétrico, consiste em quatro eietrodut 
• diâmetro 4", dispostos paralelamente com distância de espaçam 
•S5hvolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,37 

N_ AdIrs-Ist lipo 3 - banco de dutos elétrico, consiste em seis eletrodutos de PVC rígi 
T51.,„05,0 
eou• • 

0'e  

iâmetro 
`13•0 dispostos em 3 camadas, dispostos 2 à 2, paralelamente com distância de eixo a eixo de 15 cm, 

vidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,52 m - 226,00'm 
5 - banco de dutos elétrico, consiste em doze eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - 
ro 4", dispostos 4 em cima, 4 no centro e 4 em baixo paralelamente com distância 's eixo 

£eixo de 15 cm, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,67 xp,52 m - 274,00,m 
p,.N 

rg 	lié8°Cle Dutos Com Armação ( Travessia e Pátios ) 
• Tipo 1 - banco de dutos elétrico, consiste em dois eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - diâmetro ". 4", dispostos paralelamente com distância de espaçamento de eixo a eixo de 15 cm envolvidos por 

PRV-,sEN11 twelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,22 m - 2.260,00 m 
Esmo() COMO ':tAW. 9.:lo 1 - banco de dutos eletro-eletrônico, consiste em dois eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - 

4T,IIIANTE DA CE11  jametro 4", dispostos paralelamente com distância de espaçamento de eixo a eixo de 15 cm 
rarixyls. 9 / Annvolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,22 m - 154,00 m 

rveppRand banco de dutos elétrico, consiste em quatro eletrodutos de PVC rígido, anti - chama 
Warce 9da ente  &nu., theilâmetro 4", dispostos 2 em cirna e 2 em baixo paralelamente com distância de eixo a eixo de 15 cai, 

CREA-MA. envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,37 m - 1.105,00 m 
• Tipo 3 - banco de dutos elétrico, consiste em seis eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - diâmetro 

• 4", dispostos em 3 camadas, dispostos 2 a 2, paralelamente com distância de eixo a eixo de 15 crn, 
• envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,52 m - 339,00 m 

• Tipo 4 - banco de dutos elétrico, consiste em nove eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - . 	. 	. 	. 	e4i4FRe4Fe-4:9-ái.&pà,stys em 3 camadas , paralelamente com distancia de .eixo a woo  de 15 cm, 

C 1./ E Pi epfidfipor envelqpamento de concreto de dimensões 0,57 x 0,52 m -214,00 m 
• 1Rn -I-finco  de 'Otos elétrico, consiste errt do±e eletrodutos de PVC rígida-. chaMa 

EsteAtestg.i.êetrr'' grigicis 4 em cima, 4 no centro e 4 em baixo paralelamente comdisláfidia de e;x6'.2 
Rco de `1"5 rm, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,67 x 0,52 rn ; p34,cerr 
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CREA-MA. 

Ali/99 ATESTADO TÉCNICO-C TRATO CC 

• Caixa de passagem elétric 	esada (concreto armado) (altur 
3,10m) -2 conjuntos 

• Caixa de passagem eletro-eletrônica - tipo leve ( tijolos maciços), al 
de 1,30 m -140 conjuntos 

Fibs e Cabos 
• Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura e 

• 

• 

70°C , classe 2 

	

• 	2,5 mm2 - 88,00 m 

	

• 	4,0 mm2 - 120,00 m 
6,0 mm2 - 2.502,00 m 

	

• 	10,0 mm2 - 32.555,00 m 

	

• 	16,0 mm2 - 19.112,00 m 

	

• 	25,0 mn-12 - 62.820,00 m 
35,0 mm2 - 27.641,00 m 

	

• 	50,0 mm2 - 18.514,00 m 
70,0 mm2 - 1.800,00 m 

	

• 	95,0 mm2 - 12.636,00 m 
• 120,0 mm2 -7.300,00 m 
• 150,0 mm2 - 17.050,00 m 

	

•• 	185,0 mm2 - 16.030,00 m 
• 240,0 mm2 - 3.850,00 m 

• Cabo multipolar de cobre eletrolitico , classe 2, isolação 
sem blindagem -2,5 mm2  
• 2 condutores - 7.015,00 m 
• 10 condutores -390,00 m 

• Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isol 
blindado, 6 kV, 70 °C, classe 2- 10,0 mm2 - 63.343,00 

• Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isol 
blindado, 20 kV, 70 °C, classe 2 
• 16,0 mm2 - 4.280,00 m 

	

• 
	50,0 mm2 -560,00 m 

	

• 
	70,0 mm2 - 240,00 m 

• 95,0 mm2 -200,00 m 

349 
-11ki; 

• ̂  47,4,,r7 

25 FEv 4.7003 

da cenic.,4, 
Este bodifene. nt 	

• 

•if 

7écnic  
sidazo 

co,LlerturGaVEnikhart-R114 7p,,  c, 

Este Atestado, é partn 
int.e.Erante da Çactidão çao tyx, cobertur&ern i'VC; anti-cnama, Ç;c1 .5.6cfp,13.0w(ti  
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cobertura em PVC anti-chama, 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTF 
INTEGRANTE DA CERTIDÁC 
N0 002)1;3F1s.  01  A 

• • 

	

	Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação EPR, 
blindado, 34,5 kV, 70 °C, classe 2- 25,0 mm2 -240,00 m 

Terminais 

1. 

Tann 	(mufla) modular (contrátil a frio) para cabo unipolar, uso interno, 6kV, completo - 10,0mm2 

rael(mufla) modular (contrátil a frio) para, Cabo unipolar, uso interno, 15 kV, completo - 
peças 
fia) modular (contrátil a frio) para cabo unipolar, uso interno, 20 kV,.eumMeto, 25,0„e 
4ipecas 	 :100 

(mtirá1 modular (contrátil a frio) para cabo unipolar, uso externo; 15 kV, cbsnl@to, 25,6Avn? • r, 
t.çr'4°0901pn, 

	
• • 

	 •••0,1 

'511`,\ocrkà/Mal (mufla) modular (contrátil a frio) para cabo unipolar, uso externo, 20 kV, comfteto, - 25,0 
o0,0mm2 - 64 peças ••0  

•,..lar 	• 

• 	0 

 
• Terminal (mufla) termocontratil para cabo unipolar, uso interno 'e externo, 15 kV7couwIeto, 

95,0mm2 -48 peças 
• Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre, completo 6,0 a 240,0 mrP>,..2, 726 peça 01," 

0 0 • 0,19, 

e\ 
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pátio - o 2'- 2.270,00 m 

Caixas de Passagem 
• Caixa de passagem em tijolos ma 

- 799 un 

O ti 

O o 
•.. 

ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO C4E7MISÇtiASIIN-N::::::71.VANI/9...9 

1.,:' ,RT0À0 tiE  
rí

•  

Fios e Cabos 
• Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera meio dura, classe 2A - 35,00min0025;,  
• Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera meio dura, classe 2A - 95,OOnlfrn2.L59 647» 

• Grampos e Conectores 
• Terminal à pressão em liga de cobre, para cabos de cobre complet 

peças 

Conexões Exotermicas 
• Conexão exotérmica reforçada - 169.494 un 

Caixas de Inspeção 
• Caixa de inspeção de terra em tijolos maciços, com tampa de con 
• completa - 472 conjuntos 

Diversos 
• 'Haste de terra com núcleo de aço, revestida com uma camada de cobre eletrolitico com espessura 

mínima de 0,254 mm - diâmetro de 3/4"x 3,0 m -5.516 peças 
Mistura despolarizante e redutora para tratamento químico do solo - 1.210.738,20 kg 
Brita no. 2- 56.027,00 m3 

•Aterrarnento Externo 

CREA MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGR,A NTE CERTIDÃO 
NY492//2.5TIs. e2)  A 

• Iluminação externa  

Quadro 
QCIE (Quadro de Comando de Iluminação Externa) - 23 uri 

Banco de Dutos 	 %ircero Mata de 	
RPnia A ente Auivó 

• Eletroduto de PVC rígido 2"- 13.381,00 m 	 CR 
• Eletrodutos de PVC rígido, anti-chama, envelopados em concreto (com armação), para travessias e 

Fios e Cabos 
abo ifflipolar de cobre eletrolitico 

n,3 13 2 Or. 	s • se,  

	

00 ex,i2,5  dvep.,3k2ome 	mm2 - 19.184,00 fr 
'3,:d5tÃe. !4?e2s)Ood"

OO  
i'"' 4, mm2 -20.560,00 m ote cbt),:; sow 

• , 	1m2 -99,303,00 m 
nm2 - 930,00 m 

CREA-HB 1  
ços, com tampadeuvi NA C L emnrdrenagern de fundo, Corripleta 

Este Atestadc, 

integrante da 

térifera mole, iso açao e cobertura em PVC anti-chama, lkV, 70 
ExpeOda., em 
ASS.gritr 	CIO 	 IF0A) 

cR 
GE. 	E  

As 
rj L,Pip 

LE,...í'roPPs4stê'ffileEórii'co curvo simples (para uma luminária), desmontável, em tubo de aço, galvaniiden • -qúènte, sem finnge e com braço de o 60,3mm - h: 8,0 m -655 conjuntos 	- 	" '• 	• ••.- 
• Poste cônico-continuo circular curvo duplo (para duas luminárias), desmontávelM:q1aapa oç.iá0çb, 

galvanizado à quente, sem flange e com braço de o 60,3mm h: 8,0 m -42 conjuntos 	
00 

OJ0",, 	• 
O 	e 
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forme NBR-6150, inclusive 
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ATESTADO TÉCNICO-CONT 

 

Luminária decorativa de 	interisidade pára lárripada 
incandescente, corpo em tubo de aço, galvanizado -á quente, fixa 
sem reator— 34 conjuntos 

• Luminária fechada (hermética), em liga de alumínio fundido, par 
'sódio, mista ou incandescente, encaixe para tubo de 0 25,4 ou 
196 conjuntos 

• Luminária fechada (hermética), em liga de alumínio fundido, para lá 	 , de:  
sódio ou mista, encaixe para tubo de 048,2 ou o 60,3 mm, completa sem •r 	55ci 

• Luminária fechada (hermética) com pescoço, em liga de alumínio fundido, par . .adá va or de 
mercúrio, completa sem reator— 3 conjuntos 

• Relê fotoelétrico (fotoresistor), completo - 220V-1800VA —254 peças 
• Sinalizador visual seqüencial tipo RT-23, 220 V, 2 x 40 W completo com placa de advertência 

"cuidado veiculos" — 4 peças 

Emendas e Terminais 
• Umectar para aterramento em bronze, para um cabo de cobre à superfície piaba, compléto.: 701 

peças 

- Eletrodutos e Conexões 
• Eletroduto em PVC rígido anti-chama, rosca paralela (BSP), cdformrN°BERic'-gikrebr 	om 

Uma luva por vara e em vara de 3m - 3/4" — 508 varas 	 23 
4.04J 

Ce  :-'777ento 

' 	• 

• Infra-estrutura do Sistema Eletrônico complementar 

Instalações Eletrônica Prediais 
• Caixa estampada, em aço galvanizado a fogo, de embutir, retangula 

variadas — 64 peças 
Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 
• 19 rnm - 365 un 
• 25 mrn - 566 un 

• Caixa de passagem metálica -400 mm x 400 mm x 120 mm — 15 un 
• Caixa de passagem metálica - 600 mm x 600 mm x 120 mm —5 un 

res ou qtailad 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PÉESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA cisornÁo 
N0o692,4eFis.  0/  A á4 

11. 19 mm — 

M. 25 n-im — 
-1. 50 mm 

rnm — 
• 000 d

00ut conicol ara,,életroduto flexível, em liga de, aluminio - 19 mm — 8.407,00 m . 
300,,",-..opktübell;e5.11.5ílexívl, s'anfonizado - 19 mm — 4.453,00 m 	 • . 
' • 	NR,-; :p • 0, 	 0  9 Oft 
'5)rj.,Pt•R ‘N5\550'''" 	• r(") 	 •• 	• • • .  

•4: 
000á,9  

• f';j1  •'°::?- El t' rocalhas e Acessários7.-,  

.Eletrodutos, Conexões e T 
• Eletroduto em aço-carb 

NBR - 5624, inclusive c 
Diam. 19 mim 

• Diam. 25 mm — 
• . 	Diam. 50 mm — 
• cs, Diam. 75 mm - 
1.5-  to em PVC ri 

o 

9 

• Eletrocalha metálica sjnples, confeccionada em chapa perfurada, inclusi e conex 
• 100 X 50mm 4.999,00 m 
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• Perfilados e Açef¡rios 
Perfilad perfurado, 

• CREA-RR 
_• - 	

 
• ATESTADO TECNICO-ÇONÇRATO c 

Este Atestado, é p::•..` 	" 

009itgirlt,V.2i0'1ÇertidclÀo 
ODIR 50 mm 1:632,00 m. o( o O Li 

°ãOjEOW-g-g3:-.1 

Redes Subt 
• Caixa de passagem eletrônica 

• em alvenaria de tijolos maciço -546 un 	 35 
• • 	em concreto armado -88 un 

• Caixa de passagem eletro-eletrônica 
• em alvenaria de tijolos maciço -31 un 
• em concreto armado - 66 uri 

• Rede de dutos eletrônicos, em tubos de PVC rígido 
• Tipo O - banco de dutos eletrônico, consiste em um eletroduto de PVC rígido, anti - chama - 

diâmetro 4", envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,22 x 0,22 m -- 3.160,00 

• Tipo 1 - banco de dutos eletrônico, consiste em dois eletrodutos de PVC rígido, anti -; chama - 
diâmetro 4", dispostos paralelamente com distância de espaçamento de eixo a eixo de 15 cm 
envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,22 m - 24.620,00m 

• Tipo 2 - banco de dutos eletrônico, consiste em quatro eletrodutos de PVC.rigido, anti - chama - 
diâmetro 4", dispostos 2 em cirna e 2 em baixo paralelamente com distancia de 	a eixo de 15 
cm envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,37 mff- 6.197,00 m 

• Tipo 3 - banco de dutos eletrônico, consiste em seis eletrodutos de PVC rtgido, anti ;chama - 

	

CREA - MA. 	diâmetro 4", dispostos em :3 gamadas, dispostos 2 á 2, paralelamente com distância de eixo é 
wERBAmos O PRESENTE eixo de 15 cm, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0i37:x.'0,52m - 715,00 
KIESTADO COMO PARTE m 

\O Tipo 3 A - banco de dutos eletrônico, consiste em seis eletrodutos de PVC' rígido, anti - chama - INTEGRANTE DA C1'121111,  
diâmetro 4", dispostos 3 em cimae 3 em baixo paralelamente com distancia de eixo aeixo de 15 N° cm, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,52 x 0,37 m - 941,00 rri 

warcdo Wata de 	1,12.-9,11 ,o 4 - banco de dutos eletrônico, consiste em nove eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - • rativo 
cRemak 	diâmetro 4", dispostos em 3 camadas , paralelamente com distância de eixo a eixo de 15 cm, 

envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,57 x 0,52 m -417,00 m 
• Tipo 5 - banco de dutos eletrônico, consiste em doze eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - 

diâmetro 4", dispostos 4 em cima, 4 no centro e 4 em baixo paralelamente com distância de eixo 
a eixo de 15 cm, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,67 x 0,52 m - 
826,00 m 	• 

• Sub-duto em PVC semi-rígido, para divisão de duto de 100 mm de diâmetro em 04 partes, para 
instalação de cabos de pequenos diâmetros, especialmente os de fibra óptica- 9.600,00 m 

,ade,  
kx•• 

O "çf'2- 1 	,"`aato 	
Ext. (rede de dutos) 

dê cobre eletrolitico, nu, tempera meio duro, formação 7 fios 
\‘',\ tefa ento  

- 	ore 	F• 
NI• 

.,0 

• 10,0 mm2 -1.950,00 m 
, 	I 

I , 

11 .1 

uma luva por vara - 19 mm - 59,00 m 	• 

• Mistura despolarizante / redutora - 792,00 kg 

5,0 mm2 - 1.800,00 m 
o exotérmica reforçada, entre cabos ou entre cabo e haste, para cabos de #35,0 mm2 -:7730  

aWrk Fe  aSte,elb'aierramento, em aço cobreado, tipo plano', corpo de 254 micras 19 mm - L 
Eletroduto em PVC rígido anti-chama, rosca paralela (BSP), conforme NBR-610,efarhecidewri 

- 4.076,00 m 
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mento de um pacote contendo peças de 
reposição para todas as unidades iomp entes do sistema, tais como, elementos das fontes de 
suprimento, carregadores, painéis, placas, ventiladores, fusíveis, disjuntores, tirestores, transistores 
— 1 conjunto 

sina e ros, usivdiá, Teái 
fitssçjrriento d 

s do sistema, 

C 	Ft EA-B R 
T NICO-CONT 

Este Atestado, é parte 
integrante da Certiciao 

ica9subestaç'íes.-PfkrUgitthe'i.iM 
dwhte 	ai 

gz_ 

e contendi). 	 as 
tatores, bcIpe 
to, chaves a tP/a 
as de reposi 
ores diesel, de 

Sobressalente 
Painéis elé 
as unidad 
disjuntores 

• Geradores 
component 
conjunto 

• Fontes de 

Operação assistida  
• Acompanhamento da operação, manutenção preventiva e corretiva do sistema de Energia, por Um 

período de 30 dias corridos após a entrega definitiva de cada sitio — 23 sítios 
• Treinamento do pessoal operacional do SIVAM quanto à operação e manutenção preventiva e 

corretiva do sistema de Energia até o nivel de troca de mód 	equipamentos -- 1.440 horas aula. 
SISTEMAS ELETRÔNICOS COMPLEMENTARES 

• Detecção e Alarme de Incêndio  

O Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio (SDAC 	 e minimizar a propagação clõ 
fogo, reduzir os danos materiais e aumentar a segurança dos °ou, 	edificações. .- 
O Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio (SDACI) divide-se em outros 2 (dois) sistemas, a 
saber : 
• Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio— SDAI; 
• Sistemas Fios de Combate a Incêndio — SFCI. 

O 'Sistema de Detecção e Alarme (SDAI) de Incêndio tem a função de detectar, inaii2ar e informár ós 
estágios de fogo incipiente, combustão lenta sem chama, chama e calor em cada uma das edifiCações do 
sítio. 
O sistema de detecção de Detecção e Alarme (SOAI) está dividido em dois níveis. 
O primeiro - nível de interligação entre centrais de detecção, painéis repetidores e estação de supervisão. 
O segundo - nível de laços de detecção e alarme interligando centrais a equipamentos de campo. 
O objetivo desta divisão e o aumento da confiabilidade do sistema, uma vez que os dados tramitam por 
redes setorizadas e só aqueles com necessidade determinada transitam entre redes, evitando 
congestionamento em cada um dos níveis. 
A filosofia do sistema de detecção de incêndio é baseada em redes de detectores de variação de 
temperatura (termovelocimétrico), nível de temperatura, fumaça, chama, botoeiras de alarme do tipo "quebre 
o vidro e aperte o botão" e sirenes audiovisuais. 
O Si tema Fi 	e Combate a incêndio (SFCI) tem a função de extinguir incêndios, a partir de um sistema 
de dl 	igocatitomática com detectores de fumaça,:corrr o controle de liberação de gás acionado 

	

, levaelo sistema ou através da intervençãO humana atuando 	dores Tnântidis. 
• . ofgaii'rincendio utiliza-se o Gás Carbônico (CO?") e e Gás FM-20 	 , 	(c, "  

cse 	cb03  ote 

„ 
o t-,91/4rceentranip,cTetecção -49 unidades 

. Painel repetidor - 9 unidades 

CREA .; MA s/controlados: 4.294 pontos.  TsTBA,r)oosc,, oompoREps4E. 

INTEGRAiNTE DA CERTIDÃO' to22122F1s. O/ A 24 
arcefo !Mata 
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,,,,  „n.,0 Arquit 

Equipamentos de detecção ( detector ou acionador completo com ba 
• Acionador de alarme - 427 unidades 

Avisador sonoro - 344 unidades 
• Avisador visual de ambiente inertizado — 9 unidades 
• Avisador visual de presença de fogo no ambiente —9 unidades 
• Chave de bloqueio automática— 58 unidades 
• Detector de chama completo com base -49 unidades 

• • 	Detector de fumaça completo com base — 3.192 unidades 
• Detector de fumaça de duto de ar condicionado— 45 unidades 
• Detector termovelocimétrico - 61 unidades 
• Detector termovelocimétrico blindado -.37 unidades 

• • 	Isolador - 478 unidades 
• Módulo de comando -715 unidades 
• Sinalizador visual de rota de fuga -72 unidades 

Eletrodutos, Conexões e Cabos 
• Eletroduto em aço galvanizado a quente 19mm ( vara 3m ) —6.196 varas 
•• Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19rnm — 1.882 unidades 
• Cabos de alimentação 2x1,5mm2 isolação 750V, cobre eletrolítico, anti-chama 1A00,00 m 
• Cabo 2x1,5mm2  polarizado, isolado em polietileno, trançado em passo de 5Ornm, blindagem 

eletrostática, isolação 750V, anti-chama — 22.4á2,00 m 
• Cabo 2x1,5mm2  polarizado, trançado em passo de 5Ornm, com sobreposição de 50% blindagem 

eletrostática não higroscópica de polietileno aluminizado, c 	 5 , 

• Cabo 10 paresx0,5mm2, com blindagem eletrostática, anti 
• Cabo multipar 15 pares x 0,5 mtn2, com blindagem eletros 

• Equipamentos de Combate a Incêndio 
• Acionador de combate manual remoto - 483 unidades 
• Cilindro de 45kg carregado com gás CO2 pra combate a in 

Cilindro/ Esfera de 45kg, carregado com gás FM 200 para 
• Difusor de CO2 —714 unidades 
• Difusor de FM200 —323 unidades 
• Eletroválvula de acionamento - 573 unidades 
• Tubo em aço carbono sem costura, galvanizado a fog 
• maleável classe 20, rosca NPT, galvanizadas —3.279,00 m 
• Conectores, terminais, fixadores, isolantes, fusíveis - 44 conjuntos 	CREA MA 
.çpn,Campo 

e j'ação dos sistemas — 30 unidades 

st=i 

colocação em operação —44 unidades 
	 • 	AVERBAMOS O PRESENTE -1 ."-ç5- E  

N"pG9-2k3F1s.  et  A 8V. 

ATESTADO COMO PARTE 	 66t, 
INTEGRANTE Dá CERTIDÃO ' 

gdarcelojTat~t Roma 
e 	• lrativo,  
MEAVA.. o 

ist-CmAe Sorionzação Ambiente tem a função de garantir geração e distribuição de mibica-'-ambityíte„j , 	- ,,JrgnsakistOnOmações sonoras às unidades operacionais. 	 •••.• 
:si§te4evisa proporcionar conforto, através de música de fundo nos ambiente§ e a difu 's,ap.deànúncji2s'e • • e. de orientação de caráter genérico, especifico ou de emergência. 	 ••.. • : 	• 

O Sistema de Sonorização de Ambiente - SISOM tem a sua operação integrada ao SSO:mle 'Modo áter 
operado pela Estação de Operação. 	 • 	 • e 
É prevista a difusão, entre outras, das seguintes mensagens, através de aviso emitidoOiaificrofoi,e5:o.  
padronizados e/ou gravados no sistema: 

• 

• 

ama, is 
atica, arittrhama isnlaçan 7 	5,00 

Este Atestado, é parN 
integrante da: Certidão 
no 	obto 	/ 04 

ofttldTitit'dfi'diot! 
éE119;,9,1Myadad>,- 	2(tiw 2 ,ete.7  

Ass.: 
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ATESTADO TÉCNICO-CON 

‘localização de pessoa(s) nas áreas e locais de acesso. previsto; 
• orientação de pessoa(s) para as áreas e locais de acésso autorizados; 

difusão de orientações, quanto aos procedimentos a serem adotados e .ãittiaçõe 
orientação de fuga nas situações que assim a exigirem, e 
orientação ao pessoal de segurança, brigada de incêndio, operação, ma .t.1 
que assim o exigirem. 

Para isso, o SISOM disponibiliza os seguintes recursos: 
• roteamento de mensagens para cada ambiente; 
•• seleção de músicas, através de CD ROM, receptores de rád 
• seleção da fonte de informação, geradas através de microfo 
• seleção de mensagens gravadas e emitidas automaticamen 
• emissão de mensagens através de microfones. 

No de sonofletores e cometas de som — 999 unidades 

Centrais 
• Central de processamento de áudio ( unidade digital d 
•• 	Software de processamento de áudio - 5 unidades 
• Unidade digital de controle de entradas e saídas - 6 u 

Unidade de múltiplos CD's - 5 unidades 
• Amplificador de potência de áudio -46 unidad 

Tape deck - 4 unidades 
• Receptor de rádio AM/ FM -4 unidades 
• Processador de PABX - 5 unidades 
• Painel de controle local - 16 unidades 
• Microfones -30 unidades 
• Gabinete padrão 19"x h= 1.800 mm -6 unidades 

Eonofletores e acessórios 
• Sonofletores e respectivos transformadores - 942 unidades 
• Cometas de som e respectivos transformadores - 57 unidades• 
• Controladores de volume - 226 unidades 
• Comutadores para sobreposição de volume - 226 unidades 

Eletrodutos, Conexões Mfarc4 
• Eletroduto em aço galvanizado aquente 19 mm ( vara 3m)— 2.035 Varas nri; 	yen-a R 

	

Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aPárafusada 19 mm 2.53 	ge° 
Sç' 
Aps 

Qdé'álimentação 2 x 1,5 mm2  isolação 750 V, cobre eletroliticoiantichama -817,00 m 
bo 	

) 
5 mm2  polarizado, isolado em polietileno, trançado em passo de 50rrom, ;Alindagem 

não higroscápica, isolação 750 V, anti chama — 5.996,00 m 	• 

o o  , 

	

de 5 vias 1,5 mm2 blindado, isolação 750 V, anti chama - 809,00 m 	 . o  
at5ultipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, antichama, isolação 7gd v - 

COrie'ttores, termin'ais, fixadores, isolantes, fusíveis - 6 conjuntos 

Testes em Campo 
• 'Testes e colocação em operação - 6 unidades 
• integração dos sistemas — 6 unidades 

RATO C 99 

CREA - MT 
o ou outros no 
• cloa  

355 

nid process 

	

ee  npst ne°01toues gi 	
iná 't 

AM egFrx.nprfstes.e:r4coiltaE 

°e da "Certçaircr0 

A. -11   R 
ROM; 

Expedida, em z  

	

Asa: 	 . 

• \o 

CRÈÁ
"- A. AVERBAMOS O PRESENTE 

ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N°49-__OnFls. 	A.Ázk 



C ° 
rn 3  c rn 

7' 

oCiallinall CAÇA°,  
„2,r, 	 • /"ic—  're 	•• , 

^ 

,ç 

o  
• 2,•.',\„°,,o 6:051„0 

• • \<` SIZo 
O 

0°‘.  - 	• 

\sfr 

• 



1. 

ATESTADO TÉCNICO-C 	 SIVAtvV99 

• Télemática  
• Faz parte deste fornecimento a rede de infraestrutura de cabe 

dados) dos sítios 
No de pontos de dados —820 pontos 

Eletrodutos, Conexões 
• Eletroduto em aço galvanizado a quente 19 mm ( vara 3m)— 1.212 varas 
. Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusadá 19 mm —820 unidades 

CREA-MPL. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO: 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

P3Fls. O)  e colocação em operação — 820 ponn—  4  
Warceto Mata de 	(.;Ita 
• nte Ad 	vo 

.. ,trá'fiSMiSsão do sinal de video e os sinais de domando remoto das câmeras via urffitfiniço cabO.j(Cápp•:e 
'.':Oj',SC.FTV: possui tecnologia de comando integrado. multi-protocolo, padrão COAX/ITIRON, perrA. )findoi„ á 

r'0,-Sistérria de Circuito Fechado de Televisão,: compõe-se basicamente na sua central de operação por 

• 

."iátiüês de Vídeo (32 x 8), multiplexadores, unidades de vídeo gravação 'time lapse", MonitóreS.eleeládOS,. 

dbffiOè19. 
video), utilizando decodificadorés próximos às Câmeras, para separar os Sinais da: video dos sinais _ , 

para comando e controle remoto das câmeras de vídeo. ,., ,  ...„._„_ 
.. 	, 

, 

	

,,......,... 	. 

p', ,Ç:FrY assegura o controle de comandos e indicações de visualização, que permitami ações provisíéi,é::é 
, fáCiiidádes:de auxilio a ações, operacionais e de manutenção. 
.0 SÓFTV executa as seguintes funções básicas: , 	_ 	 . 
. • t-non'itoraçao visual de ambiente; 
• Comutação de imagens nos monitores; 
• seleção e endereçamento de imagens aos monitores; 
• gravação das imagens em vídeo; 
• interface com o SSC (Sistema de Supervisão e Controle); 
• detecção de perdas de sinal de vídeo ( video loss detection ); 

detecção de comandos de movimentação e posicionamento de câmeras; 
.9 detecção de acionamento de alarmes relacionados a eventos de presença de pessoas; 
• comando de focalização/aproximação de imagem (Zoorn); movimentação horizontal (PAN) e 
movimentação vertical (TILT). 

image 

entrai 

,•,,,,,R.,,...e.z,s0.0  AnittVr-dO e 20" 	 á50 

t.-u,(:-;,,,oci:,  • 	Multiplexador - 33 unidade 
• Central de CFTV 16x2 e 3 

Ro 
vd i 	eo gravador "time laP s 

dirrOr de 1,44<color — 450 
color   - . 

x8AMgnidades 
1r. AUX e • • Teclado de comando c/ co 

Cabos e Fios 
• Cabo de lógica UTP, categoria 5 -5,5 mm - 4 pares -3.920,00 m 

testes, em Campo 
. Testes, certificação, conectorização 

8istema de Circuito Fechado de Televisão 

o Sistema de controle de Acesso - OseVentos de alarme são astociados a "presets" de 
68 	fuiRdo gravações e 

o„,0 
reakoierronar a gravação d to>,  
e•cICi 	e Controle de 

ht 
cesso 	• • .  

Este Atestado, é parte 
iinifsguNdeqa Certidão 
in 	 74 unidades • 

rrência 
.possibilidade de posicionar 

um evento'relasionado a 

o . 
• o - ••. . • 

. 	á 

o 
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Teclado remoto de coman 

ATESTADO TÉCNICO-CON 

tr. AuX E PTZ.p/ mesa -4 unidad 

Câmeras e acessórios 
• • Fonte de alimentação 24V AC - 136 unidades 

Câmera color CCD 1/2" - 136 unidades 
Câmera color CCD 1/3"- 197 unidades 
Lente zoorn motorizada 8,5x51mm auto-íris - 140 unidades 
Suporte para câmera móvel - 139 unidades 
Mini dome indoor com Pan Tilt e Preset - 193 unidades, 

• Leite fixa 4,8 mm auto - íris - 193 unidades 
• suporte para fixação do Dome - 193 Unidades 
• Transformador de alimentação para câmera fixa 24 V - 197 unidades 
• Caixa de proteção para câmera externa - 136 unidades 
• Movimentador horizontal/ vertical - pan Tilt uso externo 24V 140 unidad 

Receptor de sinal de vídeo e cornando - área externa 267 unidades 	ATESTADO COMO PONTTEE 
INTEGRANTEôERnAM   S  D°4 CP  ERRE.; IED 3, O Eletrodutos, conexões N°P-a--t2F1s. e;../ • È.  • Eletroduto em aço galvanizado a quente 19mm ( vara 3m ) — 1.743 varaVtarce43 Afata  de  õt.: • Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm -797 utlidedgm 

• Conectores, terminais, fixadores, isolantes e fusíveis - 29 conjuntos  

Cabos e Fios 
• Cabo de alimentação 2 x 1,5 mm2 isolação 750 V, cobre eletrolítico, anti chama — 20.985,00 m 
• Cabo de 2x1,5 mm2, polarizado, trançado em passo de 50mm, com sobreposição de 50% 

blindagem eletrostática não higroscópica de polietileno aluminizado, capa em PVC 5.190,00 m 
• Cabo de 2 x 1,0 mm2, polarizado, trançado em p 	 • 50%, 

blindagem eletrostática não higroscopica de polietil no alurhigali iElao J5ftV,aitloharné, - 
• 1.220,00 m 

Cabo Coaxial RG 59 U ou equivalente— 18.158,00 m 
Cabo coaxial RG 11 ou equivalente —4.627,00 m 

• Cabo multipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem e 

Postes 
• Poste pré-moldado de concreto h=12 m para câm 

unidades 

Este Atestado, ó p2. 
triorltS19Mâlag4, isçeriáVãs4}A/- 360,00 
no  

Expedida,  
?P` 	2 a ilkavisã 	 tipo R .25 — 28 

v‘(5 

ar, a 
o 	' 	. 

função de controle de acesso de pessoas e veículos às instalações das áreas'rotegitiâr; 
go de bloqueios físicos tais como catracas; portas controladas,..Cancelase.r~.. . 	• .-,' • 

G 	a);_eLet<cie de Acesso e Segurança Patrimonial divide-se em outros 2..(dois) sistemas, a sabee; 
est,fi'a de Cc2n,t,role, de Acesso; 

dgi'Segurança Perimetral. 
, 

de Controle de Acesso - SICA 
Sistema Controle de Acesso (sipA), é operado através da Estação de .Q.peraçâô'Cip. 

Supervisão e Controle (SSC), proporcionando um conjunto de facilidades integradas, Zoouma 

49/82 

CREA - MA. 

s. 

O ç.e0,?si <to e  ‘4? 
00,,à 'telgiste 
'‘" atrav 

Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação -29 unidades 
• Integração dos sistemas — 29 unidades 

, 
s eVn 

e'dqControle de Acesso e Segurança Patrimonial  

• - • 
 á 	• • • o  

• • o  
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ATESTADO TÉCNICO-d 

o o 
o s e. 

e acesso,' 
além de possibilitar ao operador do SSC configurar parâmetros operacionais e controlar os dispositivos.de 
Carápo. 

:o.Controlador Remoto de Comunicação (ORO) é basicamente um multiplexador microprocessado, para a 
interface entre os controladores locais de interface e a Central de Processamento. É autónomo, Com 
memória própria, para armazenamento temporário dos dados transferidos da Central de Processamento para 

• os controladores locais de interface e vice- versa. 
Cada controlador suporta 3 loops de comunicação e cada loop possibilita a conexão com• até 8 
Controladores Locais de Interface (CLXF). 
O CRC dispõe de recursos para correção de dados de comunicação e possui.  um  módulo de comunicações para a comunicação com o SSC, através de rede Ethernet, protocolo TCP/IP. 
Pára a comunicação com os Controladores Locais de Interface (CLXF) utiliza canais RS-485 operando até 
900 bps; 
0S Controladores Locais de Interface (CLXF) são responsáveis pela liberação do acesso, além dé ter 
capacidade de controle de entradas e saídas digitais. São instalados em cada prédio do sitio. 
Tem• a conexão de leitores de cartões de proximidade e/ou leitores de proximidade,com tecladO; para 
identificação do usuário e liberação de sua passagem pelo ponto de acesso correspondente, além de 
monitorar alarmes através das entradas digitais. 
Mediante a passagem do cartão em um leitor de cartão/crachá, o usuário é identificado e. sua solicitação 
acesso analisada em tempo real, ocorrendo a liberação ou não do dispositivo de Controle de. Acesso • 
(catraca, porta, etc... ). 

C'REA -MA. • A um CLXF são conectados: sensores eletromagnéticos, reles de fim de curso, sensor intrp pr 	• OiãO.: • 
de pânico e reles para acionamento de dispositivos tais como travas, motores de Ag Cé 	ANTE • • 

I • 	N 	WIROE  
Permite a recepção do estado de sensores para controle de eventos de acesso 	g 
comandos para acionamento das travas das portas. 

Cl  A  gy  
As ri 	 ,?xeci.Jiadas pela Central de Processamento do SICASP são:  9Iarcer° fri't'a de Ora Rpm, 

1 supervisão e o controle de acesso nas edificações, de modo a permitir a supervisão 
,iecção e o tratamento de alarmes, a execução de.comandos e o registro de eventos; 
namento automático e mapeamento dos dispositiVos conectados à rede; 

ar a,,,i,n,clicaçoes dos estados de alarme e/ou falha; 
ietalilare deskar,cornandos e temporizadores em datas .e horas especificas para habilitar e 	tar 

p.5155°rIttá.ide',aaj,;?6, 	 . 
liarias e os ciclos semanais, com programação de feriados; 

bititar co troladores, teclados, leitores,de cartões, travas de pontos de acesRiXsensorps; 
Esta AtteRIMSPréePapteelemento e por setor com a identificação do tipo de dispositivo; 

r • A brovaárm 	p os (Lr" retardo para ativação do travamento e destrava integrant_,  da • configuLa'bâ ativação a,itomática de alarmes, saídas, procedirfientos.od wift 

HOmem Máquina - IFIM de uso ,amigave , possibilitando, a operação 
jánelas e com o uso, na maioria das vezes, do mouse ao invés do teclad 

SICA é constituído por uma Central de Processamento de Contr 
• conectada a dois Controladores Remotos de Comunicação (ORO). 
• A Central de Processamento de Controle de Acesso (CPCA) tem a 
• processamento efetuado, supervisão de todo o sistema, controle da comum 
• com o SSC, armazenamento de todos os dados relativos as funções ao contro 

Ace 
CREA• 

de controle 

A nte 	rativo 

56.Ep 
ires dos 4ttimos, 5000 ( cinco mil) últimos eventos históricos do sistema; 	°O 

no 
Expedida: 

s; 
*p&aiiesirLe2.5.eila; 

•v • 14%¥.0 por senbAs em ..1úliiplos níveis, 
;.• 	agenciador de tempos; 

• 
• • 
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AVERISAM&S O PRESENTE 
processa dados do sistema de intrusão perimetral cujos sensorkiTifelAMO CoOMOídOáRIÉentradas 

INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N°002)03E15. OF A 	 

digitais dos controladores locais de interface. 

Número de pontos supervisionados/controlados: 3.822 pontos 

359 

Ass.: 
A Central de Proces amento te 

• =simulação de e 
• programação "o iliffd; 
• comunicação co 
• carga do sistem 

TÉ NICO-CONTASIg.Ç.WIYAW.C.-tetttillUQUW4V4,„WV99  
EsAcsiadcD parte 

1' 	CE GERVrà ïn.in 
niagégran,te" da C;31- ':Id'aõ, 

.Í 
Ciso 

nPitros si 
&In) gek.11 So 

45:55.4y.-~Walrio 
I • 

• gerencia a conex 	 unica 
•• possibilita a comunicaç-ão-cori- os-cOntroladoresTeitiõtbS-de comuni 	 r‘l rede 

Ethernet; 
• 9. gerencia e controla até 10 (dez) zonas de segurança; 
• gerencia e controla até 50 teclados/leitores de proximidade; 
• 100 (cem) pontos de entradas; 
• 50 (cinqüenta) saídas digitais supervisionadas ou não; 	 o 
• disp6e de vários níveis de acesso, configuráveis para cada ponto de ac 	 ntos'de 

acesso ou zonas de segurança; 
• gerencia o cadastrarnento de até 5000 (cinco mil) usuários e os respectivos crac a 	acesso; 
• configura lógicas de intertravarnento, isto é, será possível associar entradas e saídas de forma lógica, 

por exemplo; o acionamento de uma entrada digital conectada a um,4- - I r de itapwsão perimetral, 
enviará um comando para o sistema de CFTV posicionar uma câmera nN 	~do Sensor'cle 
intrusão, e 

.ftircefo Mata jeira Rsmna 
• o 

Sistema de Segurança Perimetral SISP 	 CREA-MA. 
O sistema de detecção Perimetral consiste de cabos sensores enterrados (ópticos), ao longo das cercas de 
proteção que circundam as edificações, conectados ao Processador Perimetral de Fibra óptica. O 
Processador de Alarme Perimetral de Fibra Óptica tem a função de analisar as variações da luminosidade do 
feixe de luz que percorrem as fibras ópticas comparando com um padrão pré-programado. Qualquer 
perturbação que ocorrer no sinal recebido e que estiver fora dos limites pré- estabelecidos ( quando uma 
massa correspondente a de uma pessoa passar na área de detecção dos cabos sensores) faz o 
Processador de Alarme Perimetral acionar os Controladores Locais de interface (CLXF) da e 
próxima que são monitorados pelo SSC através do SICA. 

Pe " 	elron,Qtegido 
Per.(m) Sitio Per-(m) Sítio Per. 
2.260 UV Belém 536 UT Barcelos 766 
1.780 UV Santarém 2.080 UT Carauari 830 

ôPev B • 1.780 UV Imperatriz 1:550 UT Surucucu 822 
o 	e • ••••"- 1.780 UV Macapá 2:988 UT Altamira 704 „ 'o 

Mana 4,, 	".' 2.018 UV São Luís 1.500 UT Marabá 830 
2.100 UV S. F. do Xingu 1,620 UT Porto Trombetas 
1.722 UV Tidos 2.222 HF RX Manaus 1.215 

:0-Jra a inga:: ,,  2.464 UV Rio Branco 1.860 HF TX Manaus 1 .2..i5 . 
'S Jacareacanga 1.820 UV C. do Araguaia 1.520 HF DF Boa Vista 920.„ 
UV Manicoré 1.814 UVT Sinop 1.170 HF lonosS. Boa Vista 92.0....0  
UV S. F. do Araguaia 2.100 UVT Tefé 4.115 HF RX / DF Belém 1..169 
UV Cachimbo 1.764 UVT Guajará Mirim 1.420 HF TX lonoss. B ém 1 
UV Porto Velho 2.060 UVT Cruzeiro do Sul 4.115 HF RX Porto NO 1ã .... 
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ATESTADO TECNICO-C 	 CSIVAM/99 

-  VNilhena 12.580 1UVT Porto Esperidião11.400:1HF TX lo 
°tal 69.672 m  

Centrais 
• Central de processamento de controle de acesso - 27 unidade 
• Software de gerenciamento de controle de acesso para Windows - 2 
• Controlador remoto de comunicação ( ORO ) com fonte de alimentaça 	 a 6V 

e microswitch de violação de gabinete - 66 unidades 
• Controlador local de interface (CLXF) com fonte No Break (Placa gerenciadora de 4 leitores de 

proximidade, com chave yale,microswitch de violação de gabinete, fonte de alimentação No-Break - 
376 unidades 

• • 	Hardware para terminal de cadastramento com captura de imagem - 7 unidades 
• Software para terminal de cadastramento com captura de imagem - 7 unidades 
• Terminal de cadastramento ( Hardware com captura de imagem e software sem captura de imagem) 

- 72 unidades 
• Tranceptor de detecção perimetral ( processador, caixa protetora, pedestal, kit terminador p/ cabo 

óptico e kit de acoplamento - 75 unidades 
• Fonte de alimentação dos transceptores de detecção perímetral - 75 unidades 

ev 

Dispositivos de Controle 
• Leitor de cartão com teclado - 354 unidades 
•• Leitor de cartão sem teclado - 626 unidades 

• • 	Travas eletromagnéticas de porta ( eletroimãs ) - 696 unidades 
• Sensor de porta — 1.697 unidades 

• Comando para destravar portas - 327 unidadesCREA - MA 
• Cartão de proximidade — 9.600 unidades 	 • 

AVERBAMOS O PRESEN 

Catraca - 12 unidades 
Cancela - 8 unidades 
Botão de emergência -48 unidades 

VO 

Sensor de proximidade - 74 unidades 
Docar.'7ento 

e p‘arte 
irtteg.re71 la date: 

Acervo 
réa 

ATESTADO COMO PART 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N°06 2/eFls. 0, A  M/  
• Warcefo Mata de 	a Ryna 

A • ente 
Eletrodutos, Conexões 	 c 
• 4Ietr0dut0 em aço galvanizado a quente 19mm ( vara 3m ) —2.623 varas 

_0 eondulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm —4.190 unidades - . 
1,à00ó,03  

Ca 
alimentação 2 x 1,5 mm2  isolação 750V, cobte.eletrolitico, antichama — 9.148,00 m 

o3 pares trançado 0,2 mm2, cobre eletrolitico blindagem eletrostática não higroscopica, isolação 
,of'3'n0 V arkti,Ithama — 14.640,00 m 

pares x 3 mm2, cobre eletrolítico, isolação --750 anti chama 9.148,00rn 
obre eletrolítico, isolação 750 V, anti chama próprio para ser enterrado no solo 

1 

olarizado, trançado em passo de 50 mm, com sobreposição de 50%1Andagern,", 

s. 
,5 mm2, 

15Ti7m 
• Cobu 2 A t,0 mm2, 

Esh Atnsta0s)setipbar igroscopica de polietileno alurninizado, isolação 750 V, .anti chama ;,1v5:797,o0rr,i:'" 
0,5 mrh2 com blindagem eletrostãtica, anti chama, isolação 750 V 6.45d;00-n integrante da CAaRibwbx 

• o sensor de detécção penmetral ( fibra ótica ) — 86.392,00 m 
no 	 tdir-ilfipr 	 . 15 ares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, ç anti hama, àlg 	750 -4, 

. ....o 	. 
bo 	 ftançado tegoria 5 — 580,00 m  

, fixadores, isolantes, fusíveis - 	njuntos 
- 

Expedidat,. 	41),Q9 	cc  

Ass.: 	e-0 
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ATESTADO TECNICO ONTRATO CC 

l4estes em Campo 
. 	Testes e colocação em operação — 44 unidades 
• Integração dos sistemas — 30 unidades 

Relógios Sincronizados 

• O Sistema de Cronometria (SICRO) tem a função de distribuição de horário, de 
relógios dos edifícios com o mesmo horário. 
O SICRO executa as seguintes funções básicas: 

• seleção de indicação de horas no formato' de 12 horas ou 24 horas; 
• programação de 4 programas de horas com capacidade de até 200 eventos por programa; 

capacidade de controle de até 200 relógios secundários; 
▪ variação de no máximo 2 minutos por ano. 

Os relógios secundários são utilizados para indicação de horas nas instalações prediais. 
'Estes relógios tem as seguintes características; 

tenSão de operação 24 Vaci 60 Hz; 
diâmetro de 12"; 	 CREA - MA. 
Mostrador analógico de face dupla. 

• Centrais 
Relógio Mestre - 28 unidades 

AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA cEim»Ão 

O/ A 29/ 

pispositivos de controle 
• Relógios Secundários - 158 unidades 

'Icircefo Mata fe 
Agent 	tivo 

CREA-MA. 

Eletrodutos, Conexões 
• Eletroduto em aço galvanizado a quente 19 mm ( vara 3m ) - 1.138 varas 
• Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm -528 unidades 

Cabos e.,Fios 
• c.,Caf4;cde alimentação 2 x 1,5 mm2 isolação 750V, edbr •te 4„ pares trançado 0; 2 mm2, cobre eletrolitico 

o 750 V anti chama — 4.256,00 m 
ar 15 pares x 0,5 mm2 , com blindagp- ,. 

, terminais, fixadores, isolantes, fusiveis, 2 

,,est•Al%f 
i.,' ,-,•::'0°,'94)e's,,IÁWcolocação em operação —29 unidades 

..o t,vegração dos sistemas —29 unidades 	i 

• Siátlema de Supervisão de Ar Condicionado 

f 

eletrOlítilg, 
blinda 

Este Atestado, €5..p.a.rtrs 
ti 	m,a, j,solaçao íó•O v 

scópica, 

0 

X 	dk-13., e., 	,,,• 
‘,0 	1l'abi 

i .  

- J 

1. 

000., , 
O SSA-C é um software instalado na Estação de Operação: do SSÇ com a • finaliclo,cnrincià.:d,p 
supervisionar, além de possibilitar o envio de comandos para ligar ou desligar egwiip,arnentos e 
carregamento de dados para alterações de parâmetros de controle do sistema. 	• 	•••0° • 
A lógica de controle e a permissão para efetuar ou não cada operação de comando en,viada pelo SSC;;;., 
executada pela Central d•e•Process•arne-nto - do sistemade• ar -condicio ad 
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• tar e su 
e 'controle 

e - 

URElk 
Este Atestado, o é artESTADOTECNI 

integrante da Certidão 
no 	`Otço Ío(.4  

O software p sÊnste_ 
• Slida, em 

o estabe eme o e estratégias 
como pa *B.  

• fornece r cursos para que dets 
estratégi s de controle çlfQ,\s'í 

• apresentà 
inseridos na base do sistema. 

?b/  ais 
r 

- • é 	o 
4 

os, em função das características aos equipamentos 

e para cada 
o processo; 
trole sejam usa 

e 
	 a serem usa e 

As funções executadas por este sistema abrangem.  

supervisionar os sistemas eletromecânicos associados ao sistema de ar condicionado; 
executar comandos para ligar e de§ligar equipamentos; 
ajustar os "setpoints" sem a necessidade de suspenyképÉrlis otaões; 
configurar os parâmetros de controle de processo; ‘01‘ 
processar as condições de exceção e de alarrnWERBAMOS O PRESEN 
apresentar telas de "status" do sistema - on-lin&rESTADO COMO PAIE 
emitir relatórios autoniaticamente; 	INTEGRANTE DA CERTID: 
elaborar relatórios de manutenção de base de 540-ÉFIs._t____A 	 .1  
gerar relatórios de desvios de limites; 	Narceto Wata 	V21n2 

nistrativo controlar o acesso doá usuários ao sistema; 	 CREA 
manter a base de dados (criação, arrnazenámento e atualização da base de dados). 

25 FEV 2083  

O SSAC, além do software instalado na Estação' de Operação do SSC, basicamente: é compbsto pelos 
Módulos de Controle Global — GCM e pelas Unidades Controladoras Remota — UCR. • 

•GCM. Comunica com o computador da Central .de Supervisão e Controle, através de.- canal Serial, é 
autônomo, controla . ..e supervisiona os dispositivos . de 'entrada / saída do sistema:. Conecta - se os,  equipamentos através de canais de comunicação em alta velocidade, através de um sistema inteiraihente 	 integrado'. 	 . • . 	 • • 
O GCM gerencia. partilhamento de .dados, limitação de demanda, tabela horária de equipamentos, 
iluminação, relatórios de alarmas e muitas outras funções de gerenciamento: 
O Módulo de. Controle Global' é composto de 

CPU - Responsável 'pelo processamento e coleta dos :dados e envio de comandos para os 
equipamentos decampo, controlar todos os equipamentos de cada subsistema. Dispõe de relógio em tempo 
real com data e hora; 	 • 	 , 
• Mem 	EPROM, para armazenamento de programas adadoS, com capacidade suficiente para todas 
as 419çolscppecificadas. Memória não. volátil, E2PROM 	para:"baCk-up". da base de dados. Esta 

• de 'que a base de dados seja recarregada ern;.poucoS segundos, no caso de perda da base de 
oçr 	6k0 

	

em 	de Operação : 0 a 50° C; 
• de alarmes: 

n 	• .•••:9  

54 

orla, a a comunicação com as Unidades Controladora Remota ( UCR ); 
14",°cre aliOáção própria com bateria de "back-dip", para proteção da memória RAM e .gzieleve ter, âgkVrna de 30 horas; 	 3 ^ 

.„,..QapsãOidades Matemáticas : cálculo em ponto flutuante e funções corrík adição, §Abtraçãby; 
Multiplicação, divisão e raiz quadrada; 

A Unidade Controladora Remota — UCR é autônoma e está interligada 
GCM, sendo responsáveis pela aquisição, processamento e controle dos 
elementos de campo. 

. 	a.a° 

	

0 000 	O 
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(.- ATESTADO TECNICO-CONTRATO CS 

As UCR empregam o mesmo tipo de p 	ção utilizada no' GCM e operam rii;roci 
_L possuem CPU e memória independentes. 

A UCR é composta dos módulos Microzone (MZ2-1E), possuindo alta modularidki 
da capacidade de interligação em rede de até 128 dispositivos por GCM, na qual 
sistema. 
As UCR utilizam memórias EEPROM não voláteis para armazenamento da base de 
usuário efetuar modificações através do software de supervisão ou dos softwares de progr 	SI e 
XPSI. 
A Unidade Controladora Remota — UCR é composta de: 
• CPU — Responsável pela coleta, processamento e comando dos sinais provenientes dos elementos de 

campo dos diversos subsistemas supervisionados/controlados; 
• Memória: 64 Kbytes de memória EPROM, 8 Kbytes de memória RAM E 2 Kbytes de memória 

EEPROM, suficientes par armazenar os programas e base de dados necessários para atender a todas 
as funções especificadas; 

• Fonte de alimentação com entrada em tensão alternada na faixa de 24 a 30 Volts, freqüência comutável 
automaticamente de 50 ou 60 Hz e consumo máximo de 20 VA; 
Microprocessador 80C198,7 MHz, 16 bits; • CREA - MA. • Bateria de Backup com capacidade para manter os dados em memória por 30 dias 

PARTE 
AVERBAMOS O PRESFN • Entradas universais que podem ser utilizadas como: 	 ATESTADO COMO 

IRES J. 

• Digitais a relê com isolação galvânica; 	 1NTEG NTE DA CERTIDÃO • Analógicas: 100000, 4 a 20 mA, O a 5 Volts; 
 . 	Digitais em pulso, com freqüência máxima de 1 pulso/segundo a 1 pulso/rtibN°rcefo Wata de 	Ta (R • Saldas digitais a relê; pm 

CREA-MA. Ivo 
A ent 

• Saldas  analógicas em 4a 20 mA ou O a 5 Volts; 
• Fonte de alimentação própria com bateria de "back-up", para proteção das memórias RAM e que terá 

duração máxima de 30 horas.  

Total de pontc s supervienilsEnAalà-doB4R9  pontos 

&JL 

	

Centrais 	' 	Este Atestado, é parte 
• Software e Wut •Aa9ri itditicepttidãO0 ) - 28 unidades 

o O 	Lin  / cp „ ,  à Testes em Cib 'N. 

• Testes e I 	P393di dia; . :44) : ,1: ..„.., 	 
• lntegraçãc dxgiât,erna 7, 	. ,41:. 

.U‘. 	. 
• SisteIN 	de S ervisacide Ener.  ia -1  :,tiiiL 	 , 56 

fjttiV:Supervisão de Energia Elétrica, Hidráulica e Iluminação - SSEEHI tem por finalidade a 

	

ão 	pervisão dos subsistemas de energia elétrica, hidráulica e de iluminação. 
istema autónomo, integrado ao SSC, composto de hardware e software com a função de 
niforar os sistemas de energia instalado no Centro.  

goperadvor uma Estação de Operação, normalmente utilizado pelos operadores do'Sbe, que 
srt5(11,  ro as,,,opplQ•or, a qualquer instante, obter uma visão geral ou detalhada do estado operádopal do ., 	. ,it'léfrâ ~loa mentos. 

..:5.qp,s1S-temá suPer`Visiona a demanda e o fator de carga e de potência nos horários de' ponta e fora ,popontae, / ' 
,.'I'., erfi'função dos horários e dos limites máximos, (dentro de faixas de segurança) e da sazonalidâtiê clicrt'látic3.°0j 

,......, ”' As demandas e os fatores de carga e de potência são medidos e/ou.calculados, corri uma perionlade quée  
permita ao sistema prever o crescimento (tendência) destas variáveis, pOss li ndo ação antecipada do 
operador do SSC. 

o 
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Centrais 
• Central de processamento de supervisão de energia elétrica - 27 unidades 
• Software de Supervisão de energia elétrica para Windows - 27 unidades 

rack 20u plana TH 2000 

ia Arqu  

ATESTADO TECNICO-C NTRATO C ÃvitSCHAH 
o 

O SSEEHI supervisiona o estado operacional do ei:¡Iiipamentos associado: 
consumida pelos diversos sistemas existentes em cada edificação, de modo i .a„ 
relacionados sejam registrados e visualizadós, em tempo real, na Estação 
abrangendo: 
• supervisão do barramento de baixa tensão (tensão, corrente e freqüência); 
• supervisão de demanda; 
• medição da energia consumida; 
• seqüência de desligamento de disjuntores e chaves supervisiona 
• seqüência de desligamento de cargas do sistema; 
• supervisão de equipamentos, através de canais seriais de comuni 

• monitoração das unidades de Supervisão de Corrente Alt 
• supervisão dos painéis de média e baixa tensão; 
• supervisão de geradores e transformadores. 

• monitoração do sistema de suprimento de água. 	 Ass.: 
O SSEEHI, além do software instalado na Estação de Operação do SC,

•  
	toajcg)YiRtfl 

Condicionado (SSAC). 

Módulos de Controle Global — GCM e pelas Unidades Controladoras 
O Modulo de Controle Global (GCM) é o mesmo utilizado e descrito no Sistema de Supervisão de Ar 

mota — UCR.  

A Unidade Controladora Remota (UCR) é a mesma utilizada e descrita no 
Condicionado (SSAC). 

Total de pontos supervisionados/controlados: 535 pontos 

o 
c 

osc„os 

CREA-11 R364  
Este Atestado, é partc 

al4tegrante da Certidão 
nd (USCAs) e UF3;10  

Expedida e 

Sistema dçg 	Ar 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

Controladores 
• Controladores - UCR - CPU - 39 unidades 
• Controladores - UCL - CPU -54 unidades 
• Fonte de alimentação - 70 unidades 
• Cartão de comunicação serial RS 485 - 165 unidades 
• Cartão de interface para Ethernet - 37 unidades 
• Rack - 54 unidades 
• Cartão de entrada analógica - 74 unidades 
• Cartão de entrada digital -406 unidades 
• Cartão de saída digital - 96 unidades 

Rack RD 15205, RD 15u / 660 mm com lateral sem porta, com tampa para 
I, tensão vertica1,5 tomadas CT 1005 S. —5 unidades 

tcC, Cdnexões 
ooz, 

aço galvanizado a quente 19 mm (vara.de  3m ) - 977 varas 

'Icircero wata de 
Ag ente 

CREA-MA 
Cá"T 

i" 
étifto  

ira Rom 
tivo 

liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm -589 unidadeg?°00  0.0. 

00 
abeidewlifflentação 2 x 1,5 mm2 , isolação 750 V, cobre eletrolitico, anti chama - 58@fet 	°°.:.<T,g° 

'Gabo 3-pares trançado 0,2 mm2, cobre eletrolítico blindagem eletrostática não higrose" Ca, isolarA°  "o, g '-, t50 V anti chama - 592,00 m  4. 
‘::;.0. 	• Cabo 10 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, anti chama, isolaçã 50 

• Cabo 1 par x 0,5 mm2 com blindagem eletrostática, anti chama, isolaçãa 
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Esto Atestado, é paarke2p TÈCNICO-CONT 

•(‘,̀-j"r  integrante. da Certidão 
• Cabo rultio 15 paresx0,5w1,69 	agem eletrostática, antiC gá, isol 

. 	4141i-ve9e-4 conjuntos .1"j 1  • Conecto e£tgieãkj4ad@rgà 'n.e. 

000 

. e 
• Central de processamento do SSC ( Estação de operação - Pentium II - duplo processador 400 MHz9  

disco rígido 	Gb SCSI, Drive CD Rom 24x) - 28 unidades 	 J 
,24) 

Testes em Ca 
• Testes e colocação em operaçã 
• Integraç o dos sistemas —28 

4°)  • Sistema de Supervisãot?Controle 

O Sistema de Supervisão e Controle (SSC) tem a função de integrar os Sistemas Eletrônicos 
Complementares visando proporcionar, compatibilidade operacional e funcional destes sistemas. 
A principal funcionalidade do SSC é a integração dos diversos Sistemas Eletrônicos Complementares : 

• Sistema de Cronometria — SICRO; 
• Sistema de Circuito Fechado de Televisão — SCFTV; 
• Sistema de Sonorização Ambiente — SISOM. 

• Sistema de Supervisão de Energia Elétrica, Hidráulica e Ilumin 
• Sistema de Supervisão de Ar Condicionado — SSAC; 
• 
• 
	

Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio SDACI; 
Sistema de Controle de Acesso e Segurança Patrimonial — SICASP; 

ação — SSEEHI; 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

fixrceto Mata de Qjna Rçuna 

N°0A-72kFts.  iy)  A  89  

ATESTADO COMO PARTE 
AVERBAMOS O PRESENTE 

Age teA 	tive 

CREA - MA. 

CR 
O SSC basicamente é composto pela Estação de Operação (EO), pelo Concentrador de Comunicação 
(HUB) e o Terminal Server. 
A Estação de Operação (EO) é responsável pelo processamento da IHM (Interface Homem-Máquina), pela 
integração dos sistemas, pelo gerenciamento do banco de dados do sistema e pelo controle da rede do 
SSC. 

A Estação de Operação é composta de: 
• Microprocessador Pentium II — duplo processador 400 Mhz, composto de : 

• Memória RAM de 128 MB; 	 , 
Placa aceleradora gráfica com 10 MB RAM; 

• Monitor de vídeo 17" tela plana Dot Picth .25.  
• Disco rígido 4,5 GB SCSI; 
• Drive CD Rom 24x; 
• Placa para rede Ethernet. 

• Impressora jato de tinta 

raset*or de Comunicação (HUB) é um concentrador de comunicação para rede Ethernet. Possui 8 
Ethernet 10Base T que faz a interface entre os equipamentos da Central de Supervisão e 
sta conectada a rede Ethernet. 

ré destinado a converter a rede Ethernet em canais seriais de comunicaçãoAssRicronos. 
r possui 1 (uma) porta de comunicação padrão Ethernet Base 10 — T e 8'(oitb)Jportas 

cáçã 	ais assíncronos. 

oríti5,`
RtF  

-sikSôperVisiMgiSos/controlados: 708 pontos 
OçO 

;'t4::,Nne) 	Céntrais 

128 MB RAM, placa aceleradora gráfica c/ 10 Mb Ram, Monitor dexid 	"tela plaRa.,ç;i9 Picth, 25: 
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ATESTADO TECNICO-CONT 	41  áf  CCS1AWS HAHIN e 	; 
; 

• Software de Supervisão e operação para Windows 95-Cu equivalente -28 uNid' 
• Software para gerenciamento de rede - 27 unidades 
• Gabinete padrão 19" x 1.800 mm —5 unidades 
• Console de operação ( largura 1.400 mm, profundidade 1.100 mm, altura 

altura total 1.600 mm - 28 unidades 
• Transceptor de fibra óptica para sinal de vídeo — 92 unidades 
• Transceptor de fibra óptica para RS232 —22 unidades 
• Rack 19" com fonte —12 unidades 

Em.c. • Distribuidor interno óptico para 12 fibras — 11 unidades 
• Kit de conectorização para fibra óptica para 6 pontos, fibra multimódio e conectores St —4 unidade 
• Kit de conectorização para fibra óptica para 12 pontos, fibra multímodo e conectores St —5 unidades 
• Painel de sobrepor, uso externo - IP65 —2 unidades 

INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N°e2e2uls.__s_L_A_Ã.V 

Warcelo Wata cf
' 
 , ira f:irria Agen - •,,<rrtrativo 

• CR -MA. 
Fornecimento de um pacote contendo peças de reposição para todas as unidades componentes do • 
sistema, tais como, placas de Loop , detector de fumaça, base de montagem, vidro de reposição 
para,Oonãdor, mester Kit, slave Kit (mangueira,conectores), pressostatos, beta completei.  kit, 7...„. o  069 

	

	' a Vffijete kit, cartão de saída de vídeo, fonte de alimentação, protetor contra surto e 
sinal de vídeo, dome indoor completo com câmera, lente zoom, dome-drive, back 

, ,3.+0' -7ceptor de comando, dome drive com.  movimentador horizontal/vertical com preset, 
``,;',',:z.`,"'. 	•-è .e, rec-. 	J z. g. ...ndo, câmera colorida e lente zoom motorizada - câmera externa, placa mãe para 

n 19P` 94 VI .1.4 ..›... • d_...c2.geÃção , processador para estação de operação, pentes de memória, discos rígidos, 

	

s.? NA..... 	. ij 	__....âte 	f.1  RI teclas - Padrão ABNT, placa de rede local padrão Ethemet 10Base-T, placa remota de o .. 
„:-Et; _ : 	. i e - G.; • ' 	1,!, 	ZR A 	, It. ,j,.. 	aces-8/alarme com 6 portas, fonte de alimentação , disjuntores, microswitch d& ,,.) re. -.. 1 ,, 

" 
_ , 	.5' ,i',-  •, .. or de lidhá de sinal RS485, placa gerenciadora de 4 leitores, processaAor para - 

rytylVaç".  A 	. e . . de vídeo de captura de imagem, cárnera de captura de imagem, pl'ocesSádor de 

im,k;c5 
Mo At 	nitedePrafá4ão para fibra óptica, programadores, 'leitores de cartão tráva.dê•porta figa 

integrante dgettg 	. , 
or gnagnetico de abertura de porta, botões, sensores infraVermertids, hult, ° 0 	. - ..  

n° 

	

	 dicadores •-% 
 potencia de áudio, microfones, auto-falantes , transformador de linha.,.cometa. 	:- 

/p ra kiso erpo,. controlador de volume, modulo de controle global, multiplexadorede erntradig,`" 
Expedida, e es;:te. ' rtgiVe1pi..0 fibra óptica , módulo de Comando e Supervisão, terminaM videoz,,, • 
Asa.: 	, MN; ei,-,—tiã-d --airibreS, sensores, pressostatoS, chaves , racks, relógio mestre,*  relógios.. 

.r 
swii, a. . toa 'receptores amplificadores — 1 conjunto. 	 • 

Sobressalentes 

Concentradores de Comunicação 
• Concentrador comunicação rnultiprotocolo, 8 canais Ethernet - 29 unidades 
• Concentrador comunicação multiprotocolo, 4 canais RS422/485 e canal RS 232 C — 15 unidades 

Cabos e Fios 
• Cabo de alimentação 2 x 1,5 mm2  isolação 750 V, cobre eletrolitico, anti chama - 957,00 m 
• Cabo 10 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, antichama, isolação 750V - 138,00 m 
• Cabo multipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, anti chama, isolação 750 V - 951,00 

• Cabo par trançado categoria 5— 1.860,00 m 
• Cabo de fibra óptica, tubo único geleado, com 3 pares de fibra multímodo 62,5 x 125— 7.200,00 m 
• Cabo de fibra óptica, tubo único geleado, com 6 pares de fibra multim6doeNEA-4d,00 m 
• Conectores, terminais, fixadores, isolantes, fusíveis - 44 conjuntos 

AVERBAMOS O PRESENTE 
Testes em Campo 	 ATESTADO COMO PARTE 
• Testes .e colocação em operação —44 unida 
• Integração dos sistemas — 30 unidades 
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• 
Condicionadores— Capacidade instalada 9.606 TR 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCCO3 — 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo IVICCO6 — 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCCO8 — 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC10 — 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo NICC12 — cap. 30,0 T 	rá.  • Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC14 — cap. 35,0 TR —35 un. 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC17 — cap. 42,5 TR —29 un. 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC21 — cap. 52,5 TR —8 unid. 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC25 — cap. 62,5 TR— 10 un. 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC30 — cap. 75,0 TR — 3 unid. 
. Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB020 — cap. 0,5 TR — 1 un. 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB040 — cap. 1,0 TR — 1 un. 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB060 — cap. 1,5 TR — 24un. 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB080 — cap. 2,0 TR — 89un. 
. Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB100— cap. 2,5 TR — 28un. 
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB120 — cap. 3,05 TR— 19un 
• Ills Igiçã5,51,ecçondicionadores de ar tipo self contained, com condensação a ar, incorporado modelo 

a_\1\2, 'Ifi6 	r5-k,2á:tk 7,5 TR —48 unid 
rp',:ptrailk-St",itleP° ondicionadores de ar tipo self contained, com condensação a 
3::"°0'endcielo ET 	ap. 2,0 TR— 12 unid 
•.77,9 IROí..icionadores de ar tipo self contained, 

	

, 	o 	— cap. 3,0 TR — 8 unid 
V8e condicionadores de ar tipo self contained, 

f, owo'UFfteg , g .0?4,tg5. 4,0 TR —20 unid 

	

G3--  .P173Esettlà% de condicionadores de ar tipo self contained, com 
%-,-,0 	modelo ET060A — cap. 5,0 TR —11 unid 

. 	Instalação de condicionadores de ar tipo split's modelo_MCX524TTTR 

Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, parte dos equipamentos e materiais, 
instalação dos equipamentos fornecidos pelo .Cliente, seguro, transporte, instalação, integração, testes, 
garantia, sobressalentes, treinamento, operação assistida, ma 	orrQ.. preventiva dos equipamentos até a sua entrega definitiva e documentação técnica 

• Ar Condicionado Central 

Resfriadores de líquidos — Capacidade instalada 5.880 TR. 
• Instalação de resfriadores de líquidos tipo parafuso, mod. RT 	, ca 2.4x9(5,R • Instalação de resfriadores de líquidos tipo parafuso, rnod. RTAA270, cap -270 TR • Instalação de resfriadores de líquidos tipo parafuso, mod. RTAA300, cap 300 TR — 
• Instalação de resfriadores de líquidos tipo scroll, mod. CGAF050, cap 50 TR - 24 u 
• Instalação de resfriadores de líquidos tipo scroll, mod. CGAF060, cap 60 TR - 14 u 

0 0000 com condensação a ar, liveJl•snounted.
•  
	0  

	

••••• 	•.• 
com condensação a ar, wall nounter,: — 

• • 
• 
• 	..... •••  

condensação a ar, .vvalf Irjounte;d, 
O 	 •00 çà • 

• AVERBAMOS O PRESENTE cap. 7,5  TrXTEsde0 COMO 'PARTE 
cap 15,0 TE 
cap. 20,0 
cap. 25,0 T 

—cap. 24.00 
• 

59/82:"' 

ar, wall mounted, 

25 FEy 203  
TA4M1. 

6 un. 
n. 
n., 
CREA - MA. 

rNITE DA CERTIDÃO 
SFIs. 	/  A  23ii;  

ata á ira RO; 
ativo 

EA-MA. 

CREA-RR  11 67 
NAJA ATt SIADO TECNICO- 

Est3 At-stadr, e parte 
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• Operação assistida 
• Acompanhament 

auxiliares , por um 
• Treinamento do 

corretiva dos siste 
horas aula. 

CLIMATIZAÇÃO 

tiNvol 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRA 

...„ 	 , i....i.'í • Instalação de condicionadores de ar tipo split's modelo MCX536/TilPg300 — 
unid. 	 i ri, C...: 

• Instalação de condicionadores de ar tipo split's modelo MCX560/TTP04 ca 

Rede de Dutos 
• Dutos de chapa galvanizada #18, #20, # 22, # 24 e # 26— 226.811,00 kg '5.&c„ 
• Dutos tipo flexível isolado 

• Diâm. 150 mm —451,00 m 
• Diâm. 200 mm —966,00 m 
• Diâm. 250 mm — 1.267,00 m 
• Diâm. 350 mm —34,00 m 

• Dampers corta fogo -. 612 unidades 
• Dampers de regulagem - 525 unidades 
• Dampers de sobre pressão - 239 unidades 
• Dampers tipo borboleta 

• Diâm. 150 mm —202 unidades 
• Diâm. 200 mm —640 unidades 
• Diâm. 250 mm —818 unidades 
• Diám. 300 mm.— 96 unidades 
• Diâm. 350 mm — 191 unidades 

• Bocas de insuflamento - difusores com registro —2.282 unidades 
• Bocas de insuflamento - grelhas com registro dupla deflexão - 783 unidades 
• Isolamento térmico em placa de lã de vidro — 38.009,00 m2  
• Grelhas de retomo com registro e indevassável com dupla moldura - 117 unidades 

Redes Hidráulicas 
• Tubulações de aço carbono, sem costura, ASTM A120, SCH 40, inclusive conexõe 

Diâm. 2.1/2" — 5.304,00 m 
• Diârn. 3" — 1.705,00 m 
• Diâm. 4" — 1.831,00 m 
• Diárn. 5" — 1.108,00 m 
• Diâm. 6"— 858,00 m• 
• Diâm. 8" -- 1.268,00 m 
• Diâm. 10" —.754,00 m 

• 

•••••••IOffigenoo.-ron 

CREA-fin 

integrante da C242:::;,2 

no 	Õ.io104. 
Expedda, e 	 o lusive conexoes 
Ass.: ess'e's4  

COO 

O 
0 000a3 

60/g2 

• U 	/2" —200,00 

— 80,00 m 
,504,4!4)Di â  m . 5/8" — 80,00 m 

e  05;:rotoc°)°5;r6a0:51,,,,Dscia-c) .1/2:  20 0,00 0,0003 h.,000 	
sponjoso, in 

5,0"2` 	.• 	Diârn. 3/4" —200,00 
Diâm. 3/8" — 80,00 m 
Diâm. 5/8" —80,00 m 

IVO 

• 

• Diâm. 12"— 539,00 m 	 CR -MA. 
Tubulações de aço galvanizado, sem costura, ASTM A120, SCH40 (roscável), inclusive conexões 
• Diâm. 1/2" — 1.862,00 m 

Diâm. 3/4" — 2.316,00 m 
• Diám. 1" — 2.585,00 m 
• Diâm. 1.1/4" — 1.789 trti 	 

s)E. 	 1.1/2" — 2 630: O m 
n 2" — 4 751.  

simPles,,i0n0clu ive coneNte Áinstadc, 6 pz: 

AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PA RT E 
INTEGRANTE DA CEWt triÀ0 
N°02222F1s. a/  

Marcero Mata de 	a W.97  ente 

Ou 

O O 
• 0 a 

8000i 

OO1.0 	• 	o 

"CO) 

foroo,C.,  

• 
10•1•0 

O • 0 , 



,gn 
.'1%., 	

e.ita-e-i, 
	

o 
a- ," ;tf 

c) o 
	

ãOiits; ,  

O 

-4 

.."1.  

j rir • )

1ftr! 	
- u)

..., V4 5, 

c;-• O 

, 

 

e 0 çallás 
	

P" 

...j-iii 
- 	

,, 

 

ili ,,...• 

-,. 

TIC  ....;4.„.  j. 
 iit 
'''' 

li 	

O. 	
Z 

 

71   

9= 	

° ---e• O O. 

t -21 . O 
-.• C, CP .c ^. 
o • 

ei 

- • - • a 	

7, , n . P , 

(4) 	

i) °' ''' 

g:?'1.• 

." 	

C, 

 

M
. 

4. 

• 



• • 

ATESTADO TÉCNICO-C 

Equipamentos Auxiliares 	 ,.:.: g -„ o 
1 

• Termostato de ambiente - 214 unidades 
• Termostato de segurança - 236 unidades 
• Pressostato diferencial para ar -941 unidades 
• Pressostato diferencial para água - 68 unidades 
• Válvula controle - duas vias com servo - motor proporcional - 276 unidades 
• Válvula de bloqueio com servo motor on - off - 54 unidades 
• Válvula esfera de bloqueio c/ servo motor on - off - 14 unidades 
• Válvula de By - Pass com servo - motor proporcional - 23 unidades 
• Sensor de temperatura e umidade para ambiente - 170 unidades 
• Sensor de temperatura e umidade para duto - 69 unidades 
• Sensor de temperatura para água -46 unidades 
• Relê de corrente - 164 unidades 
• Relê de nivei - 66 unidades 
• Controladora Digital Microprocessada Programável 128 pontos - 25 unidade 
• Controladora Digital Microprocessada Programável 36 pontos - 282 unidades r.

REA MA. • Controladora Digital Microprocessada Programável 16 pontos -30 unidadAevsE; 
MOS O PRESENTE A • Placa padrão Ethernet - 16 bits - 31 unidades 

• 
• Quadro de controle -212 unidades 	 ATESTADO COMO PARTE 

	

Software gráfico de supervisão de sistema digital - 180 unidades 	_INZRáNFTis  E.  DA0C/ER1A1DÀ( • Válvula de controle de duas vias com serv motor on off - 185 unidades N i.) 
• Transdutor de pressão -- 19 unidades 
• Chave de fluxo de água -.66 unidades 
• Sensor de pressão - 4 unidades 
• Válvulas de balanceamento: 

- STAD 20, 3/4" - 11 conjuntos 
- STAD 25, 1". 12 conjuntos 
- STAD 32,1. 1/4" - 35 conjuntos 
- STAD 40, 1 1/2" - 76 conjuntos 
- STAD 50, 2"- 66 conjuntos 
- TA LINK O - 40 kpa - 129 conjuntos 
- STAF 65, 2 1 /2"- 33 conjuntos 
- STAF 80, 3"- 12 conjuntos 
- STAF100, 4"- 5 unidades 
- STAF 150, 6"- 15 conjuntos 
- STAF 200, 8"- 1 conjunto 	 CREA - .8 R 
- STAF 250, 10" - 2 conjuntos 
-STAF 300, 12'-2 conjuntos

• 

	
Esto Atestado, é pare) 

• Tomada de ar exterior - Venezi njrt  clonça,RWtrPêfiltÇ efÜCkiidades 
• Bomba com base e acoplamen RPluváelástica:- 66 unidadik 	, ,., N-bt.  vnengi-  .̀0o para aqueciment dE5tilM8pitál,ad 	

i 	_
---- ------ : - -1---`-7)--`1 

O 0 	1.1 7 

,,,"(Ç.,,t..,̀Symoseogétricos - 260 unidad sAssi-; 
-------) , 	--------___ . .J • snx.lx. 	-1\, ,̂.' 	cbC, 	açk ade' ,x0Ixt0 

'' 	t•I? .." ,alW. ,,,,50 
", 	0, 952  ••.• . 17 	1 	7 

o 

°'( °4°'  Messó 'o r.i licos e Instru entos de medição 	 -- wi- 40 • • o 
9-•.. 

• 

	

a - rosca -1. 29 unidades 	
• 0, I '( ‘).f'.  Vá y,  ,. e,g bo - rosca - 354 uni a 	

•••• 

I, 

,c,co°,2%041̀'vügten'êtenç'ão horizontal 	 .: (flange solda) - 156 unidades 
áftda die 9,fera': rosca , 1. ./. 

0 00 1'  

	

524 unidades 	
::.. 	

• 

. 

	• • O 7 . * 

4:0/glita de retenção .vertical duo flap ( flange solda ) - 6Tunidades 
• Filtro Y - 66 unidades : 
• Junta de expansão de borracha- 272 unidades 

21arcero Wata 
Agen eira Rgma 

vo 
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CREA-BR 
ATZCT/DO FECNICO-CON 

Est) Atestadc,, é parte 
• Purgadores de ar - 8irãnte da C3rãdão 
• Termômetros - 732 urtaRides 	(--à1  o ( o u. 
• Manômetros - 366 
• Válvula de bóia - 2 uni 	es edida, em z:3/ 

-838itdades • Mono- vacuometro 
• Válvula borboleta ( flange soldaisí4fin 	  

)82_  Isolamento térmico p ia tubulações Nd( IC3S  

• Isolamento em calhas de sopor—i 	23.210,00 m 
• Em calhas de poliestireno expandido— 18.747,00m 
• Isolamento térmico para tubulações hidráulicas revestimento em alumínio corrugado — 24.820,00.m2.  

Rede Elétrica de Controles 
• Eletroduto em aço carbono, galvanizado à quente sem costura, rosca BSP, fornecido com uma luva 

por vara 
• Diâm. 3/4" — 10.330,00 m 
•• 	Diâm. 1/2" — 710,00 m 
• Diám. 1" — 2.323,00 m 
• Diâm. 1.1/4" — 523,00 m 
• Diâm. 1.1/2" — 1.113,00 m 
• Diâm. 2"— 1.175,00 m 
• Diâm. 2.1/2" — 290,00 m 
• Diâm. 3" —283,00 m 
• Diârn. 4" — 126,00 m 

• Condulete simples em alumínio injetado, aparafusável, tampa aparafusada 
• 

NW2LeFls. o/ A 10 

ATESTADO COMO.  'PARTE 
INTEGRANTE DA CERÃO 

AVERBAMOS O PRESENTE 

TID 

21arcekpeTi
TIezra R,onta 

	

e 	inist ivo 
CREA • coa 	e 	a 

	

mm2 —4-:730,00 m 	  
mm2,— 1.510,00 rn, • s. 

	

o 95,0 mm2 — 1.200,00m 	 
„• 	120,, ,trrnm2 —250,00 rh 	 

piico,003AR atoo,,C.à.brjr-tfara comando e controle 750V a 1KV com blindagem eletrostática 5:1  pP,,,,,,,„ske, s • 	cobre eletrolitico, is-olação primária em -PVC, 70°C, separador em fita 
blindagem eletrostática e jaqueta externa em PVC anti chama 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Diâm. 1" —2.857 peças 
Diám. 1.1/4" — 1.082 peças 
Diâm. 1.1/2" —1.482 peças 
Diâm. 2" — 891 peças 
Diâm. 2.1/2" —269 peças 
Diâm. 3"— 168 peças 
Diâm. 4" —72 peças 

Diâm. 3/4" — 12.025 peças 
Diâm. 1/2" —730 peças 	 CREA - MA 

SERVIÇO CONSTANTE DA(S? 	N° (S) 

3NOME (S) PRZISSIONA 

10,0 mm2 — 9.990,00 m g 5-c-06_ 	g s-co ci g 5  c- 	_ 	- 
,rse 

- 1.580,00 rrt 
9-5:-(2ktT16 O mm2 —  

0 mm2 — 1.600,00 m 	DO 

• Cabo unipolar de cobre eletrolitico, isolação e cobertura em PVC 
• 0,5 mm2 —74.100,00 diNEXO DA CERTIDAO N° 
• 1,5 mm2 — 69.370,00 m, 
• 2,5 mm2 — 74.150,00 m 	' // 0-(3 ATESTIOREGISTRADO NO CREA-MT, SOB 

• 4,0 mm2 — 7.214,00 m O N°. 	̂-1 é! 7 REFERENTE OBRA OU 
• 6,0 mm2 —9.240,00 m 
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cap. 7.500 BTU —63 unid 
cap. 10.000 BTU —21 unid 
cap. 12.000 BTU —24 unid 
cap. 30.000 BTU — kunid 

371 
ATESTADO TECNICO-CONTRATO 

• Número de condutores = 2 x 0,5 mm2 + dreno — 118.299,00 m 
• Número de condutores = 2 x 1,0 mm2 + dreno —69.800,00 m 

• Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura 
700  C, classe 2 
• 150,0 mm2 — 4.400,00 m 
• 185,0 mm2 —5.700,00 m 
• 240,0 mm2 —3.000,00 m 

Serviços auxiliares 
• Aplicação de Tinta Zinga na proteção contra corrosão em suportes e partes sujeitas 

tubulações metálicas — 377 gls 3,61 	• 
a oxidação nas 

Testes em Campo 
• Testes e colocação em operação —44 unidades 
• Integração dos sistemas —44 unidades 

Ar Condicionado Individual  
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela — 
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela — 
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela — 
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela — 

• Ventilação mecânica 

Ventiladores 
• Centrífugos -.22 unidades 
• Cortina de ar-1 unidade 

Exaustores 
• Centrífugos - 37 unidades 
• Axiais — 7 unidades 

CREA MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PA iZTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
N~Fis. 0, A g6 ,31arceto 

Agen eira Rama 
rativo 	• 

CREA-1111 Rede de Dutos 
• Dutos de chapa galvanizada # 26— 8.168,00 kg 
• De aço inox — 140,00 kg 	 Esto Atestado, é pcs:t- 
• Dampers de regulagem -43 unidades 	 integrante da C2 r • Bocas de ar - grelha ventilação com registro dupl dAfpxao - 168 unidades 
• Bocas de ar - grelha exaustão com registro simpl s bibflexão---59-4Aiciades_  C'Y O ( 01( 

• 
• 	Bocas de ar - grelha indevassável com dupla moi uExpedd!4sem 2.31 o ri 

Isolamento térmico em placa de lã de vidro - 307 O 2  
SY' 	 AS.: 	v 

uxiliares 	 E -"D"'"g"5—P-T 	1 	IAI -,;0 '3 • 
ja,2100°.arexterior - veneziana com tela, regi tro e filtro -55 unidad 

4 	rpeOa ss 	1 unidade 
o' 	Coifá 	-7 unidàdeS,  -+ 	, 51 unidades' 1). Oto diferencial para ar. 	unidades 	 5 

00,...P•sso  
ggicade Controles Jiá„ 

oElgOduto em aço carbbno, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela ( BSP4,9 fopeci 
com uma luvapor vara e em vara-de 3m -diâmetro 3/4"- 881 varas 

• Condulete simples em alumínio injetado, tampa aparafusada.- diâmetro 3/4"- 929 peçag°°. 
63/82 

tiàga. 
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a ATESTADO TÉCNICO-CONTRATD.  

li  

• Cabo unipolar de cobre eletrolítico, isolação e cobertUra em PVC anti  
2,5mm2 — 10.495,00 m 

• Cabo para comando e controle 750 V a 1KV com blindagem eletrostáti 
cobre eletrolitico, 	  5 	te  v 	ct 	, 7 	 (.4 em fita 
blindagem eletrost 
• Número d 
• Número d 

Testes em Campo 
• Testes e colocaçã 

tica e jaftRxtaikrn ,E) 	hama I 
condutnros 	r^r^9  r"^Q  2.628,00 m 
condutes, Alt€straftd,r4opKtd0 

integrante da Certidão 
eriQperação.:  27 unidades_ aio (o 14 
Expedida, em 	/o( 
Ase,: 	 

auEr exiM 
oscopica, dr 

Sobressalentes 
• Fornecimento de um 	 odas as unidades componentes do 

sistema, tais como, element~ uadros elétricos, de ventiladores, de motores, de moto-bombas, 
termostatos, sensores, reles , placas e válvulas — 1 conjunto 

• Operação assistida  
• Acompanhamento da operação, manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatizaçáo , por 

um período de 30 dias corridos após a entrega definitiva de cada sítio — 25 sítios 
• Treinamento do pessoal operacional do SIVAM quanto à operação e manutenção preventiva e 

corretiva do sistema de climatização até o nível de troca de módulos e equipamentos — 3 
aula. 

11.2.2— Serviços de operação e manutenção em equipamentos/sistemas instalados: 

No período compreendido entre a conclusão da instalação dos sistemas e a entrega definitiva d 
foram realizados os seguintes trabalhos de manutenção preventiva/corretiva ( quantitativos já citados): 	 

1110 	
Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de Estações de Tratamento de Água: 

C A 
Opéração do sistema envolvendo atividades de filtragem, remoção AdveERi  metais,A s()8  p(a)sspivRaEçsãFITE  

• 
preparação de produtos químicos. RE4 . M4. • e calibração de sensores de pH e redox 

ATESTADO COMO PARTE 

• Trocados eletrodos de ph e redox 

• 
• 

• 
• 

Revisão geral nas bombas dosadoras, válvulas e demais dispositivos de man'? :aF3l
isa.-2-1—ta iinis A. 24  

Revisão da pintura e calibragem do manômetros 
Revisão geral nos medidores controladores de pH e redox 

Limpeza mensal dos tanques de preparação de produtos químicos 

- 	- o 	

N" 
INTE:R:Aet_te.6, rojirtNTE DA CERTIeDir:x:z 

vc.. . à 	,s2.9- o on ,4‘..‘o 	. t,substituição caso necessário do material filtrante:do filtro de areia clássico 	cRe-rdA vo 	. 
ex9Pç-'• ? • 	tofra,a %'substituição , caso necessário, da resina sintética do removedor de metais 	°. 

,1 	O'Va4,92,xte,  Wtona 	stituição , caso necessário, do ejetor ventury da solução de salmoura.,) • ., „-• .0  ° 
, manutenção preventiva e corretiva dê sistemas de energia: 

eFa .res, USCA's, quadros de comando e tanques de óleo, envolvendo as atividades 
1-)Rciffspeçãq vispli testes elétricos programados. 	 • .. 

oN- 	„o, = - 

010osse'Se o lubrificante, inclusive troca; troca do elemento dos filtros de óleo lubrificante; nrificação do " 

	

O fç,v044 	• .‘,-*• "- 

	

	i , 

ocw_coo.,%sist,sifnã-vélé lubrificação de motores, envolvendo atividades de verificação de vazame.n.t:o:s,.,:nivel de 

testes programados 	 L:;;.\ 
do óleo no regulador hidráulico; verificação da pressão do ubrificante,_identificâção tie falha','' 

,.. 	

• ... 

c.,‘:. 	\, 	.  , JJ 	 500. i) 
O . :E..• 

• 
• 

*O* 
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ATESTADO TECNICO-00 

• Sistema de combus 	atores, envolvendo as atividades d 
trincas na tubulação de combustível; drenar água ou sedimentos do t 

• '."4  itliab. 	• 

troca do elemento dos filtros de óleo lubrificante; pressão da bomba de 
falha; testes programados. 

• Sistema de admissão de ar dos motores, envolvendo as atividades de li 
do filtro, verificar o indicador de restrição, conexão de ar entre o AFC e 
examinar a tubulação de ar, drenagem de água dos tanques de ar; troca do eleme •to o de ar; 
exame da folga axial do turbo - compressor; limpeza da turbina e o difusor do turbo - compressor; 
reaperto dos coletores de admissão. 

• Sistema de arrefecimento dos motores, envolvendo as atividades de verificação de vazamentos, 
nivel do refrigerante, troca do elemento do filtro anti-corrosivo, limpeza externa do 
radiador,identificação de falha e realização dos testes programados. 
Demais manutenções nos motores, envolvendo as atividades de verificação da tensão das correias, • 
articulações externas de comando, nível de eletrólito na bateria, análise de ruídos com o motor em 
movimento, ajustar injetores e válvulas, limpeza ou substituição de elementos do respiro do Carter, 
inspeção da polia tensora da bomba de água, limpeza e calibração dos injetores, limpeza e 
calibração da bomba de combustível, exame da parte elétrica, recondicionamento ou substituição 
de turbo-compressor,. recondicionamento ou substituição de amortecedor de vibrações, 
recondicionamento ou substituição de bomba d'água, recondicionamento ou substituição de cubo do 
ventilador, recondicionamento ou substituição de polia tensora, verificação de folga axial do 
virabrequim, troca da bateria selada do comando, identificação de falhas, realização de testes 
programados, verificação e complemento do nível d'água do radiador e atarrachamento da tampa 
de pressão, verificação da temperatura da água do motor, verificação do filtro de água, verificação 
do anti-congelante. 
Geradores, envolvendo as atividades de limpeza dos rolamentos, ventilação, disco de retificadores, 
limpeza e lubrificação dos rolamentos e fixação das peças girantes, resistência de isolamento dos 
enrolamentos, identificação de falha e testes programados. 

-wNio USCA"s, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, identificações, conexões, suportes e 
00-,1 0 05; fixações, resistência de aquecimento, aterramentos, componentes internos dos quadros, chaves, 

funções de operação, identificação de falhas através do ST 2000, testes elétricos programados. 
adros e painéis de Média Tensão, envolvendo as atividades de limpeza„ inspeção visual, 

s, suportes• e fixações, resistência de aquecimento, aterramentos, 
componentes internos dos quadros, chaves e botões, barramentos e isoladores, 
isolamento dos barramentos, resistência de contato dos equipamentos de manobra, 

Égo 	ráfica, identificação de falhas através de tabela de códigos, testes elétricos I mooe 	 . 	ram', qs. retoques de pintura. 
ol0,:tegts'ante 	;,:irãÃãã Ininterrupto de Energia, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, 

n° 	z3( depteadWes, conexões, suportes e fixações, resistência de aquecimento, aterramentos, .cr,""ç—D ,"=" 
Expedida, en? co 	ntes 	Ds dos quadros, chaves, funções de operação, identificação de falhas através ,6  6  

es;  tástes elétricos programados. 	 o 	, 

rquá 
jorrAH I 

WICaç 

04. e f 
a..."?rkusti-vel;,identifi - 

o 
ez§.6 trod-

!bar  d-adi 

e 

AVERBAMOS ...PRESENTE 
ATEST',A-P0-&)M0 PARTE • 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
rvade  Fls. 	A 4 
Oalreto guta 

Aaen 

CREA 	• Painéis, envolvendo as atividades de limpeza, inspeçk- N:tskia,Oefi.Wção da 
tensão de alimentação e realização de testes programados. 	2'" 
Sistema, envolvendo verificação de difusão de gás e realizná-leleste,s 
rograrrádos. 

Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas eletrônicos. 
• •• 	„ • kma de detecção, alarme e combate a incêndio: 

ira 11 /4., 
ativo 65/82 

Ass.: 	 ,-,4,  çnvolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, dano _ 
ra, pontos de ferrugem na estante, parafuso dos co 	 os, 

41 de flutuação, tensão individual por elemento em fl 
dos. 

• 
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ATESTADO TECNICO-C RATO c4  i '

•   Sensores,. envolvendo limpeza, inspeção visual, e$djpi 
indicativos de funcionamento, tensão de atimentaçã 
programados. , • Acionadores, envolvendo limpeza, inspeção visual, teste '0.6.Nrnados. • Avisadores, envolvendo limpeza, testes programados. 	.;,4:c•;„, 

• Módulos ZAM e IAM, envolvendo inspeção visual, identificaç 
programados. 

• Central, envolvendo limpeza, inspeção visual, configurações de data e hórário, 
condições da bateria, tensões de saída de alimentação auxiliar, identificação de 
falhas e testes programados. 

• Sistema fixo de combate a incêndio, envolvendo atividades de limpeza, inspeção visual, verificação 
de pesagem, carga e pressão dos cilindros, danos ou desgastes das mangueiras, tensão de 
alimentação e comunicação, resistência mecânica, verificação da existência de corrosão, limpeza 
de orifícios dos difusores. 

• Sistema de Circuito Fechado de Televisão, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, 
verificação da tensão de alimentação e de comunicação, identificação de falha, rotina de 
comunicação com o servidor e testes programados 

• Sistema de 

oO 
,4zottnzPr 	. 

diCREA. MA.. 
^RAMOS 0 PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
NW3?Els.  ai A fq 

f• 

• • 

• 

controle de acesso e segurança patrimonial 
• Hardware, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, verificação da 

leitora de cartão de proximidade, controladora, placa gerenciadora, identificação de 
falha e testes programados. 
Software, envolvendo atividades de backup e restore, identificação de falha e testes 
programados. 
Câmeras de vídeo, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, 
identificação de falha e realização de testes programados. 
Central matricial Pelco, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, 
identificação de falha, realização de testes programados 
Time elapse, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, identificação 
de falha, realização de testes programados 
Multiplexador de Vídeo, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, 
identificação de falha, realização de testes programados 
Segurança perimetral, envolvendo as atividades de inspeção visual, luz falha, 
intermitência de retransmissão, realização de testes programados. 

arcero 941aa.  
CREA-MA. 

vez a ma dkprêpgios sincronizados 
evo 	• Relógios mestre e sincronizados, envolvendo atividades de limpeza , inspeção 

visual, identificação de falha, realização de testes programados 

Este AtfpsbutrAcias.p,z.., 
integrante da Cetliciáo 

• Sistema de supervisão de ar condicionado 
n° 	(.0t brOk.  Gere 
Expedida, em Z,3/ 	 

Ass.: 

ri -alo, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, antollâç 1-1 E 	trl rnivel, identificação de falha, lente ótica da unidade de CD, verificação dó, ço 41a 	e4c DAT, contatos dos controladores de nível dos plugs e conect 

\°P.oE.‘ 

P 

-fedores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual,'Wilicação *" • 
ã,o de alimentação e de comunicação , identifi ção de falha, realização de 

r testes prbgramados 	 •oo 	o 

.• 
L9 	• .. • 

•
a •111 
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ATESTADO TECNICO-00 TRATO CCS 

• Estações de trabalho, envolvendo ..as atividades de 'Itrplza 
e diata e horário, identificação de f ifã,ã re 

t. , 
• cirtt(44adores, envolvendo as atividades de limpeza , 

Este AtestadC, ttas;ozatt, alimentação e de comunicação , identificaç 
testedgr8gramados integrante da .CEff.li  e !sores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção vis 

no 	(9k O 	(Ade alimentação, verificação status no BMS Tree Tech, sinal de controle, 
Expedida, em 2-5f ri "ck/ 	ção , identificação de falha, realização de testes programados 

, envo vendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação cie 

lha, realização de testes programados 

'elétrica, hidráulica e iluminação 
Gerencias ores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação 
de tensão de alimentação e de comunicação , identificação de falha, realização de 
testes programados 
Estações de Trabalho, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, 
verificação de data e horário, identificação de falha, realização de testes 
programados 
Controladores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação 
de tensão de alimentação e de comunicação , identificação de falha, realização de 
testes programados 
Sensores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação de 
tensão de alimentação, verificação status no SCC, sinal de controle, identificação 
de falha, realização de testes programados 
Atuadores, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual,. verificação de 
tensão de • alimentação, verificação do status no SCC, sinal' de controle, 
identificação de falha, realização de testes programados 

R4: 

dikcie alimenlação, verificação do status na estação central, sinal de controle , 

• 

Sistema de supervisão e controle 
• Microcomputador da central, envolvendo atividades de limpeza, inspeção visual e 

inspeção do microcomputador da Central SSC e UCP 

Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de climatização: 
• Unidades resfriadoras de líquido, envolvendo as atividades de registros de leitura no PLC, 

tensão e corrente, pressão; verificação de tensão e corrente nas fases, contato das chaves 

	

CREA - MA . 	magnéticas, estado dos fusíveis, calibragem dos reles térmicos, terminais e conexões, - AVERBAMOS o PRESENTEwndições  de ligação a terra, sistemas e nível de lubrificação, funcionamento da purga, 
ATESTADO COrvIO p}-atuação da válvula solenóide do condensador do Evaporador, controles de segurança; troca 
INTEGRANTE DA CERTIDÀ( do óleo e filtro do óleo; inspeção de controles; retoques de pintura, etc 

	

~Fls. 	O/ A 	Bombas centrifugas, envolvendo as atividades.de  registro de leituras de tensão, pres 
verificação da tensão, corrente, contatos das chaves magnéticas, calibragem dos rele 
Micos, estados dos fusíveis, terminais e conexões,; verificação e complernetaç'ào do .0. , 

bowlvel de óleo; verificação e correção do alinhamento do acoplamento; reaperto de wafusos""° 
de fixação; limpeza do sistema de drenagem; verificação do estado dos mangoree3,0geriçãcg 

s manômetros; verificação do estado do selo mecânico; retoques de pintura, etc '• 	• 

	

9 P" 	 ades Fan-coil, envolvendo as atividades de registros de leitura de tensãáÁ.°4rente, 
pressão; temperatura E/S; verificação de tensão e corrente , contato selas. chave3 
maqqéticas, calibragem dos reles térmicos, estado dos fusí s, terminais ê.  °conexões,' 911 • elas e polias, verificar e corrigir vibrações e ruídos . r v is, verificaç4o e troca de 

..,u, 
67/82 : 41  

r€1, .2003 
Eatt, DOcumentC e parte inteprPnti 

Oeilidâo de Ariergti -réenf--;*, expedida  

C R EA-AM 
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ATESTADO TECNICO-CONT ATO CCS  

4-Zar 
4'7 

filtros de ar temporários, limpeza interna e externa do gabin 
não blindados dos ventiladores, verificação e correção 
correias, verificação e reaperto das ligações elétricas, c 
aquecimento; verificar vazamento de água, manutenção n 
recuperação de isolamento térmico do gabinete; eliminaça 
equipamentos; retoques de pintura, etc 
Dispositivo de controle e segurança do ar condicionado, envo 	 de 

• 
verificação de funcionamento das válvulas de controle AG, de válvulas 	mento, sensores de temperatura e umidade, termostatos de segurança, baterias de reaquecimento, 
variadores de potencia, eletrodos de nivel, alimentação no tanque, by-pass pressostático, 
transdutores e sensores de pressão 

11.3— Simultaneidade na implantação das diversas unidades: 

C R EpA 1  
atairrEtto ao cronograma mestre de Implantação do SIvAM a maioria das obras foram ----",'RMITtaciartIrfrrrna concomitante apresentando o seguinte simultaneidade: AEste Atestado, é parte 

inirlgrante da Wgietrk-Atmo de obras construídas em paralelo: 25 obras ( outubro/1999 ) 
o • Sítios envolvidos: n 	 s, (o tx 	fOld'aus-AM — CRV, CVA, CAL, DEPOT, UV e HFTX,acesso- de materiais via Expedida, em 'ia l a partir de Belém ou Porto Velho 

Ass.: 	 ?arcelos-AM — UT, acesso de materiais via fluvial, a partir de Manás. 
láelém- PA- CRV, acesso materiais via terrestre a partir de São Paulo 
Boa Vista-RR— UV, ILS e lonossonda, acesso materiais via fluvial até Manaus e , 

istre a partir de Manaus 
tlacareacanga- PA- UV — acesso de materiais via fluvial e terrestre, conjugado, 

a partir de Manaus. Via terrestre a partir de Porto Velho 
Em Imperatriz- MA — UV — acesso de materiais via terrestre, a partir de Belém 
Em Manicoré- AM — UV — acesso de materiais via fluvial, a partir de Manaus 
Em São Gabriel da Cachoeira—AM — UV— acesso de materiais via fluvial, a partir 
de Manaus 
Em Surucucu- RR — UT- acesso de materiais via aérea, a partir de Boa Vista 
Em Tefé-AM — UVT — acesso de materiais via fluvial, a partir de Manaus 
Em Cachimbo- PA- UV — acesso de materiais via terrestre a partir de Porto Velho 
Em São Félix do Araguaia- MT - UV — acesso de materiais via terrestre a partir de 
Porto Velho 
Em Sinop — MT — UVT — acesso de materiais via terrestre a partir de Porto Velho 
Em Porto Velho — RO - CRV, UV, HFTX; -1-1FRX — acesso de materiais via terrestre a partir de São Paulo 	 . 
Em Rio Branco-AC — UV— acesso de Materiais via .terrestre 'a partir de Porto Velho 

• Área do território nacional coberta Pela logistica para atendimento a execução 
dessas 25 obras— 3,6 milhões de km2 

• 	Número de Estados da federação onde ocorreram as 25 obras - 7 estados ( A 'Iarcefo Wata
A 	a AM, MA, MT, PA, RO, RR ) 	 .. .„, . : - ' ..i., 	.0W)5:20 • 	 o 	e 	• a i  ° O o 

Maior distância de um Pólo ( Manaus, Porto Velho ou Belém ) a umtio em ""•° 
construção em outubro/1999 — 1.126 krn ( Manaus- Surucucu) 	°....° 	co,.. : • - 	ow "pem bow° 

Ot• coon 05 o 

00\ 

Distancia média de um Polo('Manaus, Porto Velho. ou Belém) an vuro. °sítio ern.::::: construção em outubro/1999 — 530 km 0. 	o 

pa ode ode,  dd e' 

t‘e 1°1  
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	 il\i/imitação do meio d e transporte ( único e exclusivam nte, aéreo , a pârtPde Boa 
aior adversidade de construção em outubro/1999 -- UT Surucucv..deyido 2 

Vista ). 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRAT 

Número médio de obras construídas em paralelo: 19 obras , numa ár 
milhões de km2 . 

11.4 • Atividades de apoio 

Para a concretização da obra, em função de seu vulto, das condições geogr 
climática e das dificuldades operacionais, foi necessário o desenvolvimento de uma es ru ura de apoio 
dotada de todo o potencial e capacidade para propiciar qualquer tipo de recurso às equipes de produção 
nas diversas frentes de trabalho. Tal esforço resultou na seguinte coletânea de quantitativos: 

11.4.1.1 - Mobilização e Operação 

11.4.1.1.1 - Recrutamento e Mobilização de Mão de Obra 

Recrutamento/seleção: 
Foram feitas 20.340 entrevistas, com um total de 6.246 trabalhadores recrutados. 
Maior taxa de mobilização 2.212 trabalhadores ( fev/2000 ) 

Maior efetivo: 
Mês: maio/2000 
Nível técnico-administrativo: 552 trabalhadores 
Nível operacional: 4.262 trabalhadores 
Total: 4.814 trabalhadores 

Efetivo médio: 
Nível técnico-administrativo: 504 trabalhadores 
Nível operacional: 2.193 trabalhadores 
Total: 2.697 trabalhadores 

S 
(55P.5.52:t00 

o0  
O p1,6403  00 D -ÇP's 

	

	 - 

a 00;•0, o , oèisocp 0e0 

cà` 

omodações/alojamentos: 
Nível técnico-administrativo: 3.141,86 m2 
Nível operacional: 4.810,88 m2 
Unidades alugadas e disponibilizadas pela empre 
total de 6.380 m2 

ncia médica: 
Exames Médicos pré-admissionais/periódico/demiss 
Wbinações: 4.828 cj de vacina ( tétano/hepatite/febr 
N2  médicos/auxiliares de enfermagem disponíveiS: 

Maior efetivo: 3 médicos do trabalho e 24 .au 
Efetivo médio: 2 médicos do trabalho è 12 a 

Ambulâncias: 3 ambulâncias 
larcefi) Wata d 	elra 

A 	 Reenvênios médicos: disponibilizados para o Msoal 
trativo 

11.4.1.1.2 - Logística 

aos fuEÉ;téri95,1; G. taidoesá rpm de 
integrante da Certidão 

n10: 21.358 	exames  
anrJê)dida, 	;''e/  o  

ili ent,g4dek'  
iliares de erifermage 
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-Foram empregadas diversas formas de transporte Para mão de obra, materiais e equipamentos: 

°O: Área de abrangência do empreendimento : 5,2 milhões de km2  

Pólos do concentração de suprimento para encaminhame 
Manaus e Porto Velho) 

• 
0400'  

to .as obras. : 3 pólos ( 



^1.• •S:", 

x' „‘',,t • 

Li's,gk 
CARIOR10.-00 11°T  

W DE NOTAS - SÃ 	
O 

	

. ?Mil° AUGUSTO PODRIG 
	

abellãi 

	

ua Domingos de Mor 
	 a SI. 

S 

- 5 Autentico 

ÁtAo 
posada 

 
:1A.WrEN-rIc  

B  

.. 	conlórme o 000 

S.P. AI J
1  11 

2003 ..... ,..._ • 
do que dou ta. r 

VLADW,•.,t ' 'ISO C.051A 

• 
VAIldo somanC 

tcorn 	
:dada 

Esctes,on•  

Vika( cotitad 



ATESTADO TECNICO-CONTRATO treoiiccsivAtyv.9.9 
' 

• :;,7 

378 

20r,Q. 

CSIVAM/SCS, 

CO. V:0.00'st.0  

• 0- 
0'  SkÉN TE 

gib 'PARTE 
Nft'DA CERT IDÃo 

eFls.___0_2_ A 
erra Wpma 
tiyo 

A 
A 

31' rce Co Wata d 

No de sítios atendidos: 
Em todo o projeto: 55 obras 
Simultaneidade: 

• da cr,,-r No máximo de sítios atendidos simultanea nte: 25 obrag (e:out/49 
Média de no. de sítios atendidos simultaneamente: 19 sítik-- 

..mente )r.,erte)re-aí'Ani$ 
cÀ de 

Rdtã 

• 

Transporte rodoviário: 
As rodovias foram empregadas no transporte de materiais adquirido 
materiais civis de acabamento, estrutura metálica e materiais dos si 
Belém e Porto Velho e dai distribuídos para os sítios e Pólo Manaus. 

Carga transportada ( considerado carga vinda do Centro/su 
com disponibilidade de estradas ligando os Pólos de Belém 
• Peso total transportado de materiais/equipamentos ao lo 
• Momento de transporte : 39.448.850 t x km 

Transporte fluvial: 
Feito através da alocação de balsas e empurradores no mercado de Belém e Manaus ( 
aproximadamente 34 balsas, 13 empurradores e 23 barcos de passageiros/cargas leves fretados 
conforme a necessidade) 

• Peso total transportado de materiais/equipamentos ao longo da obra: 31.1241. 
• Momento de transporte : 24.103.494 t x km 

Este Atestado, é par9e2 aeronaves Brasília da PE NTA Transportes Aéreos, aloCa.dis pa 
,atendimentos eventuais a UV Tiriós 

CREA-RR 

Transporte aéreo: 
Utilizado para transporte de pessoal , suprimento tanto quanto a materiais quanto peças de 
reposição , •para atendimento a emergências de implantação ou "posta em marcha" dos 
equipamentos ; demais situações de logística que necessitaram de solução em: menos de 24 
horas. svo  

Frota disponível — uso exclusivo 
o 1 aeronave King-air tipo C 90 B alocada durante todo o período contratual 

para atendimento ao transporte administrativo, de pessoal e emergências 
de suprimento. 

o 1 aeronave Minuano alocada durante todo o período contratual para 
atendimento ao transporte administrativo, de pessoal e emergências de 
suprimento. 

o 1 aeronave Karavan alocada durante 12 meses para atendimento exclusivo 
a UV Tiriós. 

o 1 aeronave Karavan alocada durante 5 meses para atendimento exclusivo 
a UV Surucucu. 

Aeronaves de uso não exclusivo ( atendimento a mobilizações ou suprimento 
emergencial ) 

o 	4 aeronaves C 115 da FAB ( utilizadas para mobilização e desmobilização 
UT Surucucu e transportes eventuais a outros sítios) o o 5 eronaves C 130 da FAB ( utilizadas para mobilização e deslindilik 

dá UV Tiriós e transportes eventuais a outros sítios) 

liaeronave Bandeirante P1 para atendimentos ev 
vôo com transporte de pessoal e carga 

• 
ais a UT *S'unicucu 

•1 , 
Baou. e 

.00 30 

1(3P • 

C 	

`.1 

70 82 .: •°°: o 

1 integrante da Certidão 	aeronaves Bandeirante, aloCadas para atendimentos everttáis: a 1J11••:* n° 	 O CD e, 5 Triós 
Expedida, em 2_3/ 
Ass.: 
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o Total de horas voadas: 14.380 horas 
• Peso total transportado de materiais/equipamentos/r 

obra, para todos os sítios: 5.779,40 t 
• Momento de transporte: 3.098.0 

Operações especiais de logística: 

1) Transporte terrestre 

Intervenções /Obras executadas para viabilização de acesso de suprimentos 
onde unidades do projeto SIVAM foram implantadas: 

• Acesso a UVJacareacanga: 
Reparos emeraenciais na Rodovia Transamazemica — BR230 — trecho Apuí-
Jacareacanga e entre o Porto até a localidade 
• Regularização do leito estradai ( la regularização e posterior conservação) — 33 km 
• Reforço do subleito - reparos pontuais, num total de 4 km 
• Drenagem superficial não revestida — 6.000 m 
• Recuperação de bueiros - 12 m 
• Recuperação de pontes de madeira - 1 ponte com 16 m de vão 

• Acesso a UV Cachimbo 
Reparos na rodovia de acesso a Cachimbo— BR 163 
• Regularização do leito estradai — 5,7 km 
• Reforço do subleito/sub-base - 5,7 km 
• Imprimação — 40.110 m2 
• Tratamento superficial duplo - 40.110 m2

1 1M  

, 	svo  • 'Acessos locais a UT Surucucu (trecho aeroporto/local da obra/central de britagem 
• Regularização do leito estradai— 1,5 km 
• Drenagem superficial provisória, sem revestimento — 850 m 

,. 

Acessos locais a UV Tiriós ( trecho entre a Vila de Tiriós , a obra e acesso a Pedreira ) .gPe'ovs' o o o'''„p.° 	• Regularização do leito estradai —6,5 km 
c 

eforço do subleito —3,5 k m 	 CREA - MA. 
. À 

enagem superficial sem revestimento— 1.000 m 	AVERBAMOS O PR ESENTEt-,, , 
\s0 	Foo 	• Feulperação de pontes de madeira —2 pontes ( extensão de IrEfrTGRAP):OTEODÂ cERâNiblii.D:lf:10\:.:)6‘. È,_,,,.  , es m ) - 810 m2 ,,s 

o 
cj.TurTanssupruocrtucu  p,‘60°

,00,5100^ 0.0501 , jz1/4:k 
, de e  6 

aéreo 
_000 ,s‘ciP. 

a eo 	
Na22/ 1s.  p/  A 	'''.--2--- 
22arce(o wata de  

te 	rat'v.  

CREA
OR Z o: es e lio estado de Roraima, na Reserva Indígena lanomámi 

	

	Re EA_AAA.  

.fon acesso: atáreo, a partir de Boa Vista - RR a 326 km ,,..,, 	 • 	 . G G  
• 

.M, PCSU 	 máxirno liquido transportado por viagem: 4.  t. Equipamentos de contiruçãci:c.00ni eso. • Este AtestÁrié 	 .. 	. _ . 	tores, rolos compactadores, pá carregadeira, etc ) foram,  desmontados em .. inte rante da •X134a 	diansportados em partes e remontados. na  UT e vice-versa, quándo da mclusão.'. d no 	UI, 
Expedida, e 
Ass.: 	.4 

i 	1.•  

a localidades 

tran-sportado de materiais/equipamentos/resíduos de obra: 3 
a:Lb/db.  0+4porte : 121.924 t x km 

plantado na focalipade, central de britagem com capacidade de forneci' entoPei-4,,  orn3/hie  
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• UV Tidos 
• Localização: Norte do Estado do Pará, no Parque Indígena do Tkai?ti 
• Forma de acesso: aéreo, a partir de Santarém -PA a 530 km 	\\ 
• Peso máximo liquido transportado por viagem: 4 t. 
• Peso total transportado de materiais/equipamentos/resíduos de obra: 2. 
• Momento de transporte: 1.305.920 t x km 
• Implantado na localidade Fábrica de Tijolos e telhas cerâmicas, elementos pré — moldados e 

central de britagem com cap. 10 m3/h. 

3) Transporte fluvial 

UVT Cruzeiro do Sul — devido a baixa capacidade de navegabilidade do Rio Juruá no período 
de novembro a maio, o suprimento oriundo de Manaus teve de ser transportado em balsas de 
pequeno calado com carga reduzida no trecho Carauarí - Cruzeiro do Sul exigindo grande no. 
de viagens, cuidados de navegação e transbordos em pleno leito do rio em caso de encalhe — 
total transportado— 1.174 t. 

ATESTADO TECNICO-CONT 

11.4.1.1.3 - Saúde e Aspectos Sociais 
Segurança e Medicina do Trabalho 

Linha de comando: Centralizada no Escritório da Empresa em São Paulo, 
responsável pela elaboração dos programas específicos de Segurança do Trabalho 
e supervisionando das equipes ( engenheiros e técnicos de segurança ) sediadas 
nos 3 Pólos do Projeto ( Belém, Manaus e Porto Velho) 
Efetivo médio mensal ( Schahin e subcontratadas) : 2.697 trabalhadores 
Efetivo máximo ( Schahin e subcontratadas) :4.814 trabalhadores ( maio/2000 ) 
Total de acidentes, com afastamento em todo o projeto : 32 acidentes ( media 

Jnensal de 0,89 acidentes) 
letal de acidentes sem afastamento em todo o projeto: 73 acidentes. 

otal de dias perdidos de acidente, com afastamento, em todo o projeto: 1.636 dias 
perdidos. 
;Taxa de freqüência ( tf ) : 1,52 
:ITaxa de gravidade ( tg ) : 77,45 

e ,,,Treinamentos de segurança : 18.000 horas ( 16. 

mes / Vacinações realizadas : 4.828 vacinas ( tétano/h 
Exames médicos realizados : 21.358 exa 
periódicos, demissionais e complementares) 
27 CIPA's registradas. 
1 SIPAT registrada. 
Inspeções de segurança: 1.350 inspeções 
Inspeções de auditoria: 182 auditoriàs 
Documentação de segurança: 	' 

- g PCMAT- Programa de Controle dó Meio Ambie s ao Qin2De‘,2.6,' PCMSO-Prog rama de Controle Médico de Saú - 0„ 

44 trab 
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Sociais junto a comunidades Indígenas 
comunidades indígenas onde foram implantados sítios do SIVAM (•?eserv'd: ** 

Rotriàmi e Parque Indígena do Tumucumaque ) foram desenvolvidas.% sdguintes'.:. atividades: • • 
Assistência às comunidades com o acompanhamento de assistentes 
sociais durante o transcorrer das obras— 1.‘40 Hh 

41P 
• • 
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i ç ATESTADO TECNICO-CONTRAj O CC 

• Execução de obras de ,melhorias visan 
desses grupos sob a proteção da FUNAI, 
Escola de 1 grau na comunidade de Tidos
fundações e estrutura em concreto, alvenariOri 

°  

em telhas de barro, dotada de instalaNe, 
iluminação 

11.4.1.1.4 - Comunicação e Informática 
O SIVAM representou um empreendimento de inédita magnitude, envolvendo 32 diferentes sítios 
de implantação de obras espalhados nos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Acre, 
Rondônia, Mato Grosso e Maranhão. As inúmeras dificuldades de locomoção e as marcantes 
carências de infra-estrutura na maior parte dos sítios de obras, colocou a comunicação como itens 
de fundamental importância no âmbito do planejamento e realização das obras em evidência. 
Além dos meios de comunicação normais existentes ( telefonia, fax, Internet ) foram 
disponibilizados os recursos especiais permitindo a comunicação 24-horas por dia entre os sítios e coordenações: 

• Comunicação via satélite através 15 telefones portáteis Nera América Latina ltda, 
operados pela Telenor Satellit Service, alocados durante todo o período da obra. 

• Link de Satélite 24 horas, contratado junto a EMBRATEL, interligando "on line" os Pólos 
Projeto ( Manaus, Belém , Porto Velho) com a Sede da empresa em São Paulo. Uso 

ede Intranet para comunicação entre os diversos usuários do Projeto; 
amentas de Gestão Informatizada de Obra em tempo real: 
Orçamento - Sistema ORCA desenvolvido pela Schahin Engenharia Ltda. 

• Planejamento e Controle - Primavera/Suretrack da Primavera Sistems. 
Área corporativa - Oneworld da J. D. Edwards . Sistema com ferramentas modulares 
de aplicações específicas bem definidas, envolvendo módulos financeiros, de 
gerenciamento de recursos humanos, de gestão de obras e serviços de engenharia, e 
de gestão da distribuição logística do empreendimento em geral. 

1L4.1.1.5. Canteiros de Obra e Acampamentos 
As instalações de Canteiro e acampamento dos diversos Sítios do Projeto SIVAM foram 
projetadas de acordo com as Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24, e foram mantidas em 
condições de higiene e conforto, propiciando, desta forma, boas condições de saúde aos 
funõnários: 

'51\S-Ç;t0e,°, 
es,;UNTD2ÂDES IMPLANTADAS 

• 

30.portarias , num total de 185,95 m2 
0. 5 33 almoxarifados, num total de 5.087,40 m2 , 

33orribulatórios de campo e escr. de segurança do traballoa,rncer sSN 
ontadorias, num total de 321,50 m2 

-• 	3 	Mitos 	cimento, num total de 2.201,43m2 
• d3pósitos de lubricantes , num total de 837,25 m2 

Este Atestacio,3é9pitotes administrativos, num total de 4:742,39 m2 
inte g rante da cr Rig--çcritônos para a fiscalização, equipados, num total de 1.871,29 m2 • btsjaau,  ,• 	3 laboratorios de controle tecnológicos, equipados, num total d 
no 	O ( O(  .0 (f(nficinas de armação, num total de 420,00 m2 
Expedida, em .3/561Ondkfrmas, num total de 300,00.m2 

,28 oficinas coniug.adas para confecção de formas e -armações., 	cle 	0 
25 oficinas ddrnánutenção, num total de 3.858,01 m2 	

.?62, 00 m2 AsS.:  
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRA 	CSIVALVSSHAHIN No. 001/DDSIVAM/99 

• 27 oficinas multiuso, num total de 1.748,79 m2 

Total geral de unidades do canteiro - 24.694,70 m2 

cEnoÃo  --22-u.Ez'?.: VD .\TE—C7i501P0,0  

ACAMPAMENTO 
• 61 edifícios de alojamentos para os níveis operacional, 

7.952,74 m2 
• 19 centros recreativos, num total de 1.220,00 m2 
• 30 guaritas, num total de 178,50 m2 
• 34 refeitórios/copas/cozinhas, num total de 6.065,91 m2 
• 42 instalações de sanitários/vestiários, num total de 4.054,9 

Total geral de unidades do acampamento - 19.472,07 m2 

Área construída total para canteiro de obras/acampamento — 

ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES IMPLANTADAS:  
FUNDAÇÕES - Constituídas por blocos de concreto, para apoio das peças estrutur 
ESTRUTURAS - Compostas por pontaletes e travessas de madeira maciça. 
FECHAMENTOS - Em painéis modulados de madeira compensada com espessura de 12 mm, 
fixados à estrutura; nas áreas molhadas foram executadas alvenarias de blocos, com aplicação de 
pintura impermeável. 
PISOS - Em concreto magro, desempenado e queimado, com aplicação de corante em áreas 
molhadas. 
COBERTURAS - Com telhas onduladas de fibrocimento, fixadas sobre a estrutura e terçamento de 
madeira. 
FORROS - Em chapas de madeira compensada, fixadas no madeiramento da cobertura. 
ESQUADRIAS - Nos Sanitários e Vestiários foram instalados elementos vazados para propiciar uma 
conveniente ventilação. Nos Refeitórios foram utilizadas telas mosquiteiro. Nos Escritórios e demais 
instalações as esquadrias foram de madeira tratada e imunizada, pintura a óleo. As janelas com 

,gotelas na face interna para proteção contra os insetos. 
4RRAGENS - Em metal cromado, padrão simples. 

:°4VIDROS - do tipo liso ou fantasia, com espessura de 3 mm. cit 
t TURA — Estruturas, forro, fechamentos e divisórias , em tinta à base de látex. A pintura das 

molhadas do tipo impermeabilizante, até a altura de 2,00m. 
..„..2-At4DAs - Em todo o perímetro das Edificações foram executadas calçadas em concreto.„--,,  

- Cfle  4 d..; c 	• 	'3  Pari 
Méfiel\e,SdpgiOf 

a da . 

5-tisigkW".() PR ESER 
TESTADO COMO PAÍ 
TEGRANTE DA CERT& 
Meja.F1s.  0/  A 

FÁBRICAS DE MATERIAIS MONTADAS EM CANTEI 
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• 507' '..t`PE-DIREITO O pé-direito mínimo adotado foi de 3,00 m, com exceção das oficinas, com 4,00 m.
IPA 	• IS - Em todo o perímetro das Edificações foram -construídos beirais com largura de 0,60 m, e 

m no acesso da edificação. 
OINAÇÃO - Para iluminação e ventilação, as Edificaç 

mínima de 1 /10 da área útil do compartimento. 
00-ENTRE CONSTRUÇÕES - Espaçamento entre 

iveiVplfiTERNAS - As vias internas do Canteiro tem lar 
stcatilataânto das vias dos Canteiros foram efetuados ut CREA-MA. 

compactada ou seixo. 
Os Canteiros implantados no interior do terreno das Obr 

F,NDO desernpenado rústico, com espessura de 5 cm. A das Edificações terão 1,00 m de largura, a partir ei OdoWãiamento da parede, em todo o perímetro. 
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ATESTADO TECNICO-CONTR 

o 2 unidades britadoras para produção de àgregados ( br 
Tiriós, cap. Produção 10 m3/hora 

• 1 fabrica de tijolos de barro tipo lajota 20x20x10, 6 fu 
blocos/dia 

• 	1 fábrica de telhas de barro, do tipo colonial, em Tidos, c 
• 9 fábricas de pré-moldados de concreto em Surucucu, 

Araguaia, Imperatriz, Santarém, São Felix do Xingu, São Lui 

INSTALAÇÕES DE APOIO A CANTEIRO DE OBRAS 
• 3 unidades poços artesianos d= 4", provisórios, nas localidades de Belém, Jacareacanga, 

Surucucu, Tiriós, num total de 120,00 m 
• 12 unidades de grupos geradores diesel transportáveis cap. 35 Kva. 

11.4.1.2- Impacto e Controle Ambiental 

Toda ação de controle foi embasada em estudos que preservassem ou que minimizassem 
quaisquer alterações da biodiversidade. 

• Licenças ambientais obtidas: 
• Licenças de instalação obtidas junto aos Municípios/Estados- 49 un 

Autorizações para desmatamento obtidas junto ao IBAMA- 49 un 

Intervenções contra impactos potenciais desenvolvidas: 
• Efluentes — além das fossas sépticas definitivas previstas em projeto, todos os 

canteiros e acampamentos foram dotados de fossas sépticas e sumidouros num 
total de 33 un 

• Residuos Sólidos — todos os residuos sólidos/ entulhos provenientes das obras 
foram transportados para bota-fora e acondicionados conforme legislação — 33 
bota-foras 

• Combate à erosão e assoreamento - Todas as áreas desmatadas ou degradadas 
foram recompostas com terra vegetal e revestimento vegetal, alem de árvores e 
arbustos 
- Recomposição com terra vegetal — 390.006,43 m3 
- Plantio de árvores/arbustos — 87.825 un 

• - Plantio de grama/ ervas — 1.628.888,89 m2 

Na92/63Fts.  
gkiarc4 

fima 
çosa\ 3  

CRÇA - MA. 
AVERBAMOS O PRESEN1T Controle ambiental em Terras indígenas: 
ATESTADO COMO PARTE As áreas trabalhadas nas reservas lanomâmi ( UT Su 
INTEGRANTE DA CERTIDÃ f@raggcompostas conforme a seguir: 

stais 
as à degEckdoktestm9b  é p,:.,  

8. m3 
In tegrante-da .Ç9didão"-: . 	0.  

0(0 iip000 	9  ttt,  

4:40 
- Tidos para bota-fora em Santarém — 23,5_t Ass: .00 
- Surucucu para bota-fora em Boa Vista — 1 ,0 t. 

,,,NANQP RecoOmento do lixo e entulho de obra , tra 5•V 	 slEi;epv0diédeg,  e 

nie 2eY SM o oRemoção e recomposição de fragmentos flor ‘00 
090;:mê° Recomposição de áreas degradadas ou sujei 

ecomposição com terra vegetal — 15.945 
.,.j..'2-Plantio de arvores e arbustos - 2.055 un 
,---P5ntio de grama/ ervas - 40.890 m2 
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRAT 

11.4.1.3- Sistema da Qualidade 
Todo o empreendimento foi conduzido sob o escopo de um Manual de Ges 
Projeto SIVAM que se traduziu como um conjunto formado 
e Instruções Técnicas, organizados de maneira lógica e correta de tal forma 
dos serviços contemplando todos os requisitos do projeto executivo dentro do pra 
aos padrões de qualidade especificados através de inspeções de testes. 
Manual da Qualidade —01 
Plano da Qualidade —01 
Procedimento de Sistema —32 
Instruções de Trabalho - 125 CREA-RR  

• Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) na 
2001 (DNV); 

• Programa Setorial da Qualidade — QUALIHAB Nível A, Certificado 1\ÀSW-200 
• Programa Setorial da Qualidade — QUALIPAV Nível C, Certificado N° 361-2001(DNV). 1 

!!.4.1.3.2- Etapas desenvolvidas: 

11.4.1.3.2.1 -Adequação do manual de garantia da qualidade da empresa ao projeto Sivam 

Um manual da qualidade foi elaborado especificamente para o Projeto SIVAM definindo a 
Estrutura Organizacional do Projeto e abrangência do Sistema da Qualidade 

11.4.1.3.2.2 - Procedimentos da qualidade para o projeto SIVAM 

• STAD90P5Olt PARTE •Controle de Equipamentos de Medição — 1 T GR NT:E DA CERTIDÃO • Situacão da Inspeção - 1 un; efis. 	0/ A 6,,-/ 
• Controle de Produto Não-Conforme — 1 un;.  *grato Wata d 	ravg),Oção Corretiva e Preventiva — 1 un; 

. • ''Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega — 1 un; 
• Controle dos Registros da Qualidade — 1 un; 
• Auditorias Internas da Qualidade — 1 un; 
• Treinamento — 1 un; 
• Assistência Técnica — 1 un; 

1. 

11.4.1.3.1- Certificação obtida pela Schahin anteriormente e durante 
• Construção de edificações habitacionais, certificado ISO 9002 
• Construção de redes de telecomunicações, certificado ISO 900 
• Construção de Linhas de Transmissão, certificado ISO 9002 DN 

Foram elaborados procedimentos para os seguintes assuntos: 
Análise Critica da Administração —1 un 

s %5 Sistema da Qualidade— 1 un 01P" 10016‘',  

	

goss4,;:szg', 	Análise Critica de Contrato — 1 un 

	

°°. 	Controle de Projetos — 1 un; 
ontrole de Documentos e Dados — 1 un; 

• Aquisição —1 un; 
g 9 	5 	Produto Fornecido pelo Cliente — 1 un; 

golo • Identificação e Rastreabilidade — 1 un; \-\IP.  AN\ 
çkg 	o  cH0,,,,,S5sysç.!-  Controle de Processo — 1 un; 

	

?5, 	o  ;g SENTE • 	Inspeções e Ensaios — 1 un; 

execuçãeãoitAtactado, é parto 

â-Itt,titail:t4Pj:ta\so°049n(-4CP‘127";)  
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• Técnicas Estatísticas — 1 un 
25 FEV 20 

C "Ç' 	„ 	ripcurnento ;4. p.a,/ d;,1 C•:?. -tidão dê Foram registradas todas as atividades referentes à inspeção OS ser 
conformidades, verificações de projetos, liberações em fábrica, ins'Oè'çd'érêtrrfábrie'a, 
recebimento, entre outros definidos nos planos da qualidade utilizados 

11.4.1.3.2.4- Qualificação e avaliação de fornecedores de equipamentos, 

Foram registradas •todas as atividades referentes à inspeçã 	se 
conformidades, verificações de projetos, liberações em fábrica, ngp çõe 
recebimento, entre outros definidos nos planos da qualidade util 	no 

EA, - MT. 

os °S°  Todas as 915 não-conformidades geradas durante a execução do 	 o f am 
tratadas conforme procedimento e os produtos / serviços não-conforme foram segregados até a 
definição da disposição adequada. 

11.4.1.3.2.6. Ações preventivas e corretivas 

Foram iniciadas 33 ações preventivas/corretivas durante a execução dos serviços gerando 
oportunidades de melhoria do processo produtivo e modificações nos diversos procedimentos do 
sistema da qualidade. 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 

TefiRO COMO PARTE 
RATE DA CERTIDÀ( 

N"a22kEls. 0/ A 
.Warcek, Wata de ()avara Roma 

_Tolo o processo produtivo foi documentado através de instruções de traêgit odãftrálm as 
, ssxolf',12..d. cas e métodos para execução dos serviços. Um total de 125 Instruções -iãâ Trabalho x"„.3-r  - ç° 0,5 	eiveis nos diversos postos de trabalho. 
0,,,,s,,,,;„.i,6 

,. 
'192.4.1.3.2 

	

	tIe de equipamentos de inspeção de medição e ensaios 

os oslequipamentos de medição utilizados para a inspeção foram calibrados anualmente, 
r) 	 ;," o4-amcufil!zados 315 instrumentos de medição ( alicates amperímetro; fasímetros; decibelimetros; .,......... ----LE°si RO° 80.° coos4gfriáhietros; fonte de alimentação; luximetro; manômetros; medidores de camadas; medidores 

-- Atfnv,00:',0.00  de cojapressão:, mprii  ores de umidade de madeira; megennetros; multímetros; níveis a I 

' 	 E 
Aoacluiff trut  regula ores de pressão; sequencimetros;  termohigrõmetro; tentme C R norquíkkb:st,  trenas ), , P ---' \ 

.. .. ES SM Ita.1-.4.if.4'cut-m4Cjito9iat'itite'rnas da qualidade 	 • 	 • 
. . , 	. 

integrante da --:3r:.iciao 
.... 

000 

 

4 

., 	 • . 
n° 	

-, 6uditi s Internas da Qualidade foram realizadas anualmente em todos os .sítios com o objetivo IA  / 

ntagát,ptinutenção do- sistema da qualidade nas obras. 
glkk  .4 	 rtificador) realizou auditorias periódicas éVideneiandVa"' 

,errriEj Wd0 o Sistema da Qualidade. Durante a execução do empreend.im:to o DIE Exp dida, erg 	 — Organismo Ce 	 r,via. 
"k ,ti 

° Jogo 

11.4.1.3.2.3 - Registros da qualidade 

11.4.1.3.2.5- Tratamento de não conformidades 

114.1.3.2.7 - Controle de produtos fornecidos pelo Cliente 

Os produtos fornecidos pelo cliente foram tratados conforme C.PS. 

11.4.1.3.2.8 - Controle de processo 

Ass, 
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,I.  ATESTADO TECNICO-CON RATO C 

11.4.1.3.2.11 - Treinamento 

Durante a execução dos serviços vários treinamentos foram ministra 
( 242 turmas de treinamento): 

• Política da Qualidade — 1 hora (por turma) 
• Você e o Projeto SIVAM — 1 hora (por turma) 
• Método de Arrumação e Limpeza de Canteiro — 1 hora (por turma) 
• Instruções de Trabalho por Função — 3 horas (por turma) 
• 5s a base para a Qualidade Total — 1 hora (por turma) 
• Conscientização da importância da Segurança / EPI (manusej conservação e utilização) 

—2 horas (por turma) 
• Trabalho em Equipe — 1 hora (por turma) 
• Organização e Limpeza — 1 hora (por turma) 
• Asseio — 1 hora (por turma) 
• Racionalização — 1 hora (por turma) 

11.4.1.3.2.12 - Data-book ( rastreamento documental de todas as obras): uda o de 
 

, 
r, 	• 

	

Todos os registros da qualidade depois de analisados são arquivados por sitio.-,.e posteri r 	te 
formam o DATA-BOOK descrevendo todas as etapas de inspeção de equipamentos, .produtos, 
liberações em fábrica, aceitação em campo. Total de 55 Data —Books 

• 

11.4.1.3.2.13 - Inspeção de materiais/Laboratório de ensaios tecnológicos: 

Para o atendimento às exigências dos serviços especificados, e de acordo com as condições 
estabelecidas nos projetos e especificações técnicas, os trabalhos serão desenvolvidos a partir de 
três tipos de Laboratório de Ensaios: 

• Laboratórios Centrais de Ensaios: 2 un 
• Laboratórios dos Pólos: 3 un 
• Laboratórios de Apoio: 29 um 

• CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

Principais ensaios/inspeções realizadas: 	 Nuc20-*Fis. 	)  A 	 

.Warceto Wata 	metro Roma A) Aço — 610 ensaios m 	vo 
*Amostragem de aços para ensaios no laboratório central, C~ão superficial, 

Dobramento, Tração, Verificação de bitola 

B) Aglomerantes —239 ensaios 
b.1) Cal virgem 

• Analise química, Resíduo de extinção Jempo d 

11";slekltal hidratada 
Analise química, Estabilidade, Fi 

P.s, ffite M“) 	e água ‘,3 	." 

b, Cimento 

orpora 

‘c, 

CREA-1413.  

extinçãFstn Atnstad-, é parh 
integrante da 	- 
no 	oto  ( o 	 

ão_de..areig, FldsLiidadR9eao 
txpeclide., em. 
Ass.: 	 4)1 

00,Es *Agua da pasta de consistência normal, Análise química, Anà 
çspecifica Blane, Atividade do material pozdlântD— 

RicP.,è„-,5AsR,-;0,00-0„ 	Oimento, Calor de hidratação (Langavant), Consistência, Determinaçãrdo pentoxr" d 
de fósforo, Enxofre na forma—de sulfeto, Expansilidade Lá Chit:eTiU a frio„ 
Expansilidade de Le Chatelier a quente, Exsudação, Finura na peneira ABNT nr. 200 

78/8 •° • / 
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Finura na peneira ABNT nr. 325, Massa especifica fP, do 
magnésio, Perda ao fogo, Resíduo insolúvel, Res,ião1 inso 
pozolânica, Resistência à compressão, Resistência á tr 	or4fi 
secagem, Tempo de pega, Teor de C3A por microscopi 
escopia, Teor de sulfetos, Trióxido de enxofre, Variaç 
plástico, Resistência à compressão, Resist. aos Sulfatos (Koe 

b.4) Gesso 
• Análise química, .Consistência normal, Densidade, Finura, Resistência à 

compressão,Tempo de pega 

C) Agregados para Concreto — 346 ensaios 
• Abrasão Los Angeles, Absorção de agregado miúdo, Análise granulomêtrica, Apreciação 

petrográfica, Det. de sais, cloretos e sulfatos solúveis, Forma do grão, Impurezas 
orgânicas, Inchamento de agregado miúdo, índice de forma (método de paquímetro), 
Massa espec. agreg. miúdo — Frasco de chap., Massa específica e absorção de agregado 
graúdo, Massa unit. em estado compacto seco, Massa unitária em estado solto, Materiais 
carbonosos (partic. •Leves), Material pulverulento, Qualidade da areia, Reatividade 
potencial de rochas carbonáticas, Reatividade de água e cal, Reatividade potencial — 
método das barras, Reatividade potencial — método químico, Reatividade potencial — 
método sul-africano, Resistência ao esmagamento, Sanidade (Durabilidade), Teor de 
argila e partículas friáveis, Umidade de agregado miúdo — método do fogareiro, Umidade 
superficial de agregados miúdos, Umidade total de agregado graúdo 

D) Água —35 ensaios 
• Agressividade as estruturas de concreto, Ensaio de qualidade para uso em concreto, 
• Potabilidade, Água de amassamento — análise química, Determinação do pH 

E) Blocos Vazados de Concreto sem Função Estrutural —100 ensaios 
• Absorção e umidade, Resistência compressão 

F) Blocos Vazados de Concreto com Função Estrutura - 150 eiGiREA_RR 
• Absorção e umidade, Área líquida, Resistência à c mpressão 	cm pri3rinerchcie 

Este Atestado, é parte 
o 	o  -515.S te‘ 	Elastômeros e Correlatos (Borrachas Sintéticas, Bly1 • ww 

	

Int 	@PrBU)f,2621eiltfáb .,<,0,,5,,„1,,,,»0• Imersão em água, Resistência à tração, Alongamento M ftura, Adesão ao concreto, 
Envelhecimento em Ozónio 	 no 	n( o ( oc( 

Expedida, em 	•4.0 çes de concreto para pavimentação tipo Pavi —S — 1.180 ensaios 	1  • Resistência à compressão, verificação dimensional  
w- . 

50bncreto — 6.348 cj de ensaios 

'Ir ''..  

	

IVid^. 	" 	Absorção por capilaridade, Absorção, massa espec. In ce 	vazios, onsi S0 PRESENTE 	 s 
(slump-teste), Consistência pelo espalhamento, Determinação teor de cloretos, Dosagem TESTADO COMO PARTE _ 

INTEGRANTE DA CERTIDÀ0 	Incluindo estudo dos agregados, Exudação, Extração e preparo de testemUrthoz (0 3"), 

	

MM93F1s. 	 Massa especif. e teor de ar por gravimet, Massa específica, Módulo de. ,çipgrmaçãd NI 	 A 
estática, Perda de abatimento, Permeabilidade método do bureau, Reconstiruiçã@tie tra73-, 

Nareero 9Plata de 	á Rema(concreto endurecido), Resist. a tração por compressão diametral, Resistência .a.„ 
compressão axial, Resistência à tração por flexão, Resistividade elétrica evoltlmétriw,° 
Retração por secagem, Tempo de pega, Teor de ar, Variação dimensiera@L(g:etraçqp), 
Verificação de traço / traço adicional, Difusão jónica, 	ação deodesgaste pen,  

e
43N 

e 

Cf2!..A,-1',A,N 
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C:. 

CERTIOt 0E.  PUNO ánC015? 

FEX,  nIg • 

Ezle 	,ar2.? 
da 	 TÉ.,c 

• 

00 000 o ° " 

ATESTADO TECNICO-CONT 

abrasão, Determinação do teor de cimento, Determina 
Incluindo estudo dos agregados 

J) Tijolo Furado de Barro Cozido para Alvenaria — 247 ensaio 
• Absorção e umidade, Determinação da área liquida 

dimensões, Determinação do desvio, Planeza das face 
dimensionamento 

L) Tijolo Maciço de Barro Cozido para Alvenaria - 60 ensaios 

C R E A -
•ifittência à ompr. c/ dimensionamento 

M) 	Vidro 	 e R  Este Atestado,,-,40.-narste-coados quanto a empenamento, inspeção visual, verificação dimensiona 
integrante da Certidão 

N)/Madeiras — 340 ensaios 
ALI° 	P titcnsidade, id ntificação de espécie, Resistência à flexão, Resistência *a compr. paralela 
Iixpedida, em 23/ ati4 	 ridade com outras espécies, Umidade, Verificação dimensional 

Ass,: ubsolo 
uisas para a caracterização dos subsolos (sondagem), para confirmação 

o idos pelo projeto. 

o 

Sondagem a percussão diam 2 1/2" -48,50 m 

os — 2.124 ensaios 
Adensamento unidimensional, Análise granulométrica por peneiramento, Análise 
granulométrica por sedimentação, CBR (1, 3 ou 5 pontos), CBR com reuso da amostra, 
CBR de amostras indeformadas, CBR sem reuso da amostra, Compactação (proctor) am. 
não trabalhada, Compactação (proctor) amostra trabalhada, Dosagem de solo-brita, 
Equivalente de areia, Grau de acidez bauman-gully, índice vazios máximo de solos não 
coesivos, Limite de contração, Limite de liquidez, Limite de plasticidade, Massa especifica 
aparente (indeformada), Massa específica dos grãos (real), Módulo de resiliência de solos, 
Perda de massa por imersão, Permeabilidade de carga constante, Permeabilidade de 

• carga variável, Relação sílica/alumina e sílica/sesquióxido, Res. comprs. não confinada de 
solos coesivos, Umidade natural (seco em estufa), Determinação do pH 

CREA- mA. Q) Estrutura Metálica 
• Todas as estruturas metálicas foram inspecionadas quanto a Aderência da pintura, Massa 

AVERBAMOS O PRESENTE do revestimento protetor, Dimensional, Espessura dos componentes e tintas 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIRSstalações Elétricas Prediais 
N092103  Fls.  0/  A  gq.  Todas os circuitos elétricos foram inspecionados e testados antes de sua entrega. s'e 

Qtria 
fkgalações Hidráulicas e Sanitárias 
• Todos os ramais e prumadas pertinentes aos sistemas de água, esgoto e incên 

inspecionadas no tocánte a estanqueidade. 	 .• 

31arceío 31 

Szwi-jera6e' ieç ,3,0 	zor'' 92st ,„osso oest°,5o. ,0  

stalações de Sistemas (Ar Condicionado, Alta Tensão e Eletrônica) 0000 
• •00, 	• 

• Todos os equipamentos utilizados nas instalações de sistemas foram inspecionados e°r3i, a o O 	ci.e'  10°  co00 	fabricas antes de serem liberados para a entrega no pólo/sitio de destino. 	es 	• e ,10 	 „ oi\P-- 6\00  
Total de Equipamentos Inspecionados em Fábrica :484 unidades 
Total de Horas Consumidas com inspeção : 3.872 horas 

o 

80/82:.. 
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Engenheiro Civil 
Salim Taufic Schahin 
CREA —SP 18.500 / D 

Engenheiro Civil 

40 Amadeu de Oliveira Luiz da Costa 
CREA —MG 34.700/ D 

Engo. Civil/Eletricista- mod. Eletrotécnica/Mecânico 
Paulo Ayrton Gorgulho Junqueira 
CREA — MG 3.116/D 

Engenheiro Industrial Eletricista - mod. Eletrônica 
Mario Roberto Vassalo 
CREA — SP 68.081 / D 

25 FEV 2003 

Este Docurner 
da Certidão 
expedI 

389 
,..g5.‘ .4.• g ATESTADO TECNICO-CONTRA f.D.Qn ., 

i •-‘ I 

lf 	i 

1-.9. . 
cl- 0,. 

?:;•-• 

U) Provas de carga em estacas: 
• Estacas pré-moldadas centrifugadas — 6 cis 
• Estacas raiz- 27 cis 

Responsáveis técnicos das obras: 

Engenheiro Civil 
Milton Taufic Schahin 
CREA —SP 22.729 / D 

CREA - MA. 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMO PARTE 
INTEGRANTE DA CE.RTIDA0 Nladejls. 	A g4 

frirceks Wata 	etra Roma 
trativo 

• CREA-MA. 

Engenheiro Eletricista - mod. Eletrônica/Eletrotécnica 
Ramon Nicolas Olmos 
CREA — SP 93.278 / D 

Engenheiro Eletricista - mod. Eletrotécnica 
aeh  Silvio José Rodrigues da Cunha 

CREA —.SP 20.622 / D 

Engenheiro de Operações — mod. Mecânico 
Nilton Vieira de Camargo 
CREA — RJ 81.124.033-0 /D 

Engenheiro Mecânico 
Genivaldo Ribeiro Thiago 
CREA — MG 8.488/D 

Eng de Segurança do Trabalho  
José Sérgio Oliveira Lino  -rate em  
CREA-SP 135.286/Do  „   

João Batista da Silveira 	9' c"  
P;u:(EVIC.,°03,9jeesoxtado, n Eng. Agrónomo 

CREA-SP 076606/D  

CREA-RR 
Este Atestad(-, é pc 

integrante da Cerdo 
no 	  
Expedida, e •as /_ )/ 
Ass.: 	 ff • e& 
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ATESTADO TECNICO-CONTRATO CCSIVA 

Rio de Ja eiro, 30 de novembro de 2.002. 

Vice-N; !dente da CCSIVAM 
FRANCISCO LEITE BUQUERQUE NETO - Cel.-Av. 

60/04= 

itaç 	Azte; 

• CREA - MA. • 
AVERBAMOS O PRESENTE 
ATESTADO COMOPARTE. 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 

tra Rpma 
rativo 

CREA-MA. 

9klarreGO Wata 
ge 

?"‘ 

Serviços de Assistência Social coordena'dos por: 

Renata Mussi 
Assistente Social 
CRESS - SP 26.940 

siiserviçis ahl listados foram realizados'dentro dos prazos, em total . observância-aos 
Mês,* 	114 técnicasTpertinentes, dento dos padrões de qualidade exigidos. 

Este Atestado, é parte 
integrante da Certidão 
no 	el,erace  
Expedida, em ',/ 	 0A .DiF 
Ass.: 

/gz 
F — 

CERT2/.;3 	ÁC,E51;‘,3 TÉCN1C0 N 

25 FEV 2003 

e Este Documento e cartQ intn 
da Certidão de AcervoT2C 
expedida nese daLi, 	ai 

, • 	, , 	• à na k., ng 
kr-tom Senna, 1850 - loja I e J. , 	• . 

Rio de Janeiro - RJ , 

• 
1 • 

• 
• o 14 be,t° x0 .2:3  coxo 

oeso 

.1a.-  
fon  'so,Pe°  to es 
eetO°  

:RECONECO Por SEMELF-ÃA .W..nr, 
'87'4-FRANCISCO _EITE u [1LLi. ui., 	. 

NETO, 

Em testemunh, I verdade. 
Rio de Janeiro, O zembro de 

ESCREVENTt 	T7ADO 
c \vE JORGE 	S i  

ecimento de firma(s): 2,80 

-ANEXO  ïA. CERTMÃO 	  

ATESTADO REGISTRADOS° CREA-MT, SOB 

gJ 	REFERi•-2-ITI.:-.. OBRA OU 

SERVIÇO CONSTANTE DA (5') ART. (S) 	(15) 

• Go.6-   5G-  z ,V5Gi4--W5G Ce, 

PROFISSIONAL (IS) OfTr10 

. 
.4 or 

't9 

< 
No "E 	• e.:3''':e4.;;;:•  /lb 

20 

0 0000 

009e°  

WASMA tÁÁSAA 
C~afiltza dia nizgio4  

ALWIDA 
e k.notagaGa 
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• 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
COMANDO DA AERONÁUTICA 

COMISSÃO PARA COORDENAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA 

ADENDO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A UNIÃO, representada pelo Comando da Aeronáutica, através da COMISSÃO PARA 
COORDENAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA - CCSIVAM, 
atesta para fins específicos, em complementação ao Atestado emitido em 30 de novembro de 2002, que a 

SCHAEIN ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Vergueiro, 2.009, Vila Mariana, São Paulo -- SP, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.226.890/0001-49 e Inscrição Estadual n." 104.885.995.118, executou as 
obras referentes ao Projeto SIVAM, conforme Contrato CCSIVAM/SCHAHIN n." 001/CCSIVAM/99, 
fazendo parte do escopo os serviços de: 

• Execução de Torres de Controle do Espaço Aéreo e Vigilância da Amazônia, construídas em 
aeroportos, incluindo o fornecimento, construção, montagem das estruturas metálicas para os 
radares e a elaboração de seus respectivos projetos executivos. 

Responsáveis técnicos das obras: 

• Engenheiro Civil 
Milton Taufic Schahin 
CREA -SP 22.729 / D 

Engenheiro Civil 
Salim Taufic Schahin 
CREA -SP 18.500 / D 

Engenheiro Civil 
Amadeu de Oliveira Luiz da Costa 
CREA -MG 34.700 / D 

Engenheiro Civil / Eletricista - mod. Eletrotécni, 
Paulo Ayrton Gorgulho Junqueira 1-P'13E-Lterto Feri'  J. 

Engenheiro Industrial Eletricista- mod. Eletrôni,9, winera 
Mario Roberto Vassalo  
CREA - SP 68.081 / D 

-os . 

CREA - MG 3.116/D 	 DRur EP0464,u,coo 
ente cóp 

;‘U 	
aoíesentau • ;PI a aa. 

A- 

ANDREIBARETO 
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FOLVIO APAREO,r 

St.UÇ F,tCOLOWSnSk \ 
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CONSELHO REGIONAL DE EENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARÁ 
ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO RO CREA • PA, 

CONFORME A. R. E N°  23-813?) 	DE 24  d-?  06  
FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C. A. T. 
N•  029D if) f/06  EXPEDIDA EM _222 / 09 I 

BELÉM(PA),  2?)  1.021.? 

PO\  mr\ç' coy 

eso 

cpr,  

392 
Página 2 de 2 do Adendo ao Atestado Técnico - Contrato. C SIVAWSCHAHIN N. 001/CCSIVAAN99 

Engenheiro Eletricista — mod. Eletrônica / Eletrotécnica 
Ramon Nicolas Olmos 
CREA — SP 93.278 / D 

Engenheiro Eletricista — mod. Eletrotécnica 
Silvio José Rodrigues da Cunha 
CREA — SP 20.622 / D 

Engenheiro de Operações — mod. Mecânico 
Nilton Vieira de Camargo 
CREA—RJ 81.124.033-0 /D 

Engenheiro Mecânico 
Genivaldo Ribeiro Thiago 
CREA — MG 8.488/D 

C R EA —AM 
CERTIDÃO H ACERVO .íÉCN:CO f2.0/03 

0 4  MAI 2006. 

Esta Dorurner.;o e rzfle integrar.!, 
da Certidão de Ac TflKO 
e*pedid 	' 

• 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 
José Sérgio Oliveira Lino 
CREA-SP 135.286/D 

Engenheiro Agrônomo 
João Batista da Silveira 
CREA-SP 076606/D 

Serviços de Assistência Social coordenados por: 

Renata Mussi 
Assistente Social 
CRESS — SP 26.940 

Atestamos que os serviços aqui listados foram realizados dentro dos prazos, em total observância • 	aos projetos, especificações, normas técnicas pertinentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos. 

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2006 

• Fê 

• da. — 
CL 	Mb SEI, 
GE" NTE DO PR 

CREA- PA 
rz 2- A DE MA 

SEM SI 

1_10 	.5 ,ICSE. 4'1ARI4.rfIRIEIRO PINT4 v. Isirarase. 	- tt_anear 	224- 90 N2:060425171717 
DE 0,PtCE1E4 a qual 

LEAWLEGGWK,',41 G padrão arquivado e 5rtório. 
RecoMettagr seaelhaáça a 1 Irma • 	CLAUDIO 

è0 	
sio 

cr3Ricak 	, 
ANDF00~-,E eNbssANI ngu l,75 I Rie de 	sán, 	'bril de 2006. 

relosFsw01.0%ozosAPdgij, ucal.dtfdors.cm.  .R$  0.64 	t• e,„.0  
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393 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
ESTADO DO l'ARA 

VINCULADA À ART N.° 218138 DE 27/04/2006 

NOME DO RESP. 
TÉC.P/SERVIÇO 	 : RAMON NICOLAS OLMOS 

TITULO PROFISSIONAL 	: E 	HEIReELETKIsA  JA ************************************ 
,71 

N.° REG. E/OU VISTO CREfr 
PA 	 t 	" - VISTO , 

Tp3278i0 	Fff' 	 pedido em: 24/02/1982 
745.R0 	- 	,t 	') Expedido em: 17/02/2002 

ATRIBUIÇÃO  ' -~"4 	'k.., • 
8°, 21.8794)3, 0 CO 	4'''. 	* 	* 	**• 

''  

NOME DA EMPRE,SA 	". 	: ':40 	o 

,tgr  

,S/A * 	 *0*********************** SC 	• 	'' 	ij.' 	 "  , 
N.° REG. E/ 	MBTO .lit  

EA/PA 	 : 
 4.5.„ 	Á 	

Expedid 4, 
	''z..40% 40 SEM; 	: n• - 	- . 	Ã:k 	,-- 	o-1/4i: 087084 97 a 	4. 

,•Á 
N 	cgiaI,A  i OME DO 	NT 	T ANTE 

'"-...0..,.,' .4 
C 	:13; 	45.;, 	0. 	O PROJ. DO SISP.:1)E VIGIL. DA AM. - 

. YA" 	, 	..w**********N,r************** 
LOCALIÊAÇA0 OS I ‘ 	,,,,, 	'Ç'4. 	''' '0'''' 	.- 	, 	) 	t%  

VERSAkLO, 	AgE- 	ESTADO DO  

••• 	Certifi—  Mos#que as atividades constantes no C4i 	' 	'. - )11,i1..„1; 	ente registradas if.p CR¥A-PA através da ART 
n.° 	41.:' 90 d30/06/2004 e aditivos cdijo,r 	e- 	" 	'8 	 ,À R402, 219401, 2169P1, 2%992 216993, 21699 V 	, 	,  21 	 /6 ,95, 21 	96, 216997, 216998, 21699 	21, 	0,0 	06/2004, bem co* o resêctivo 	Adendo 

1- 	 :-.., Ateado de 	apacidade Técnica, através cl,a 	, sendo estIpartè,4aVegrante da presente 
CAT. 1e aè,' rdo com as atribuições de4eu "ksi-VS' 	,s,„.a., 	1."4tekni 	acima, tudo relaci.bnadt'i somente na área de -m:.2 	 „ 
EngOinaria 	etrica. **********. 	 :( 	,i.,. 

•.. 	 ""0', *;,...' •:. 	
47 

Certitcamos i ais, que o referido 	 . 	. if 	. . t„an,staçlg',„ 	a 	Dem outros profissiona*participmntes da execução dos 
serviN.' 	o ele.,,i o engenheiro Civi'1fltQFd(x t'Sc_ftA1,1. 	,CREA n.° 22729D SPIvistprciitREA-PA n.° 5669; o 
Engenlleet Civir'. Salim TaufiRel-im, 	'Á' 1~5~,'"vrrino CREA- À n.'"  81; o Engenheiro Civil - 	' 
AmadeuVl'e Oliv * a Luiz dá Costa, CREA il.° 34700D MG, visto no 	 tA-PA 	.° 7581; o Engenheiro Ay IndustrialN04ista, 	ção El -4. è.',4 i':,.. 	:5959W132ft154̀  VXS2grekne ii,,-.: n.° 6801D 	,R,J 	to CREA-PA n.° 5675; o 
Engenheiro'tlet„ .pista/à çgo Eletr. -{K 	j5§3V145:0R5 0:1W-ttl1 	Cunll IèRE 	1.° 20622D SP, visto CREA PA 1, 	n.° 1523; o En*nheiro deNnrações41'5:çãq ',¡:,.[PjáNk::ii ,,,,, 	eira 	- 	amargo,Ç.EA n.° 811240330D RJ, visto 
CREA-PA n.° 75"' -igenlithi- 	'' 	.gni"ItIWtt{fr' -T4intgo, CONg,9° 8488D MG, visto CREA-PA n.o 

: 	7579; o Engenheiro 'de Sègurança do 	„mbg,':ii:keisi:odução ivNâniCa José Sérgio Oliveira Uno, CREA 
n.° 135286D MG, visto 46R45"7578; o Engenheiro Agrônoinoi —o,fat'átsta da Silveira, CREA n.° 076606D SP, 
visto CREA-PA n.° 7582; o âgenjfeiro CrffletricWPAulo AY. on eorgulho Junho Vieira, CREA 11.° 3116D MG, 
visto CREA-PA n.°  

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ADENDO AO ATESTADO DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA PROTOCOLADA SOB O N° 4532 /2006 DE 27/04/2006 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL 

NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.° 317/86 DO CONFEA. 

Belém, 28 de abril de 201\  .Ç 

(--r:----/- 	---- 	 ,,,,,------,,,, 
n  1-, e ri 	I Glaukr.' o ar a 	ilva 

- C,hete 	 ¢., 

9.° VISTO: 	JJ Dr. 

is 	• 	T-CREA/PA 
TABÉLIA8°M.  NtifPçê 2906 

Paulo Roberto Fernandn;T3a8ioi  

2 -i'l  re'̀rri E,.,,,,,,°adpereAsendntraeZiaNep2r307gr-afica 'nda 'In' A 
mim a resenta0o, na parte repro 

a 	P 

a 
,. 	CREA 
-ccsn 	• 

Eng.° Civil RoberVo Mira da Silva 	F,:.:•?' 
Assessor Técnico CREA-PA 	°inal  

Portaria n.° 156/05-GP de 05 Agosto 2005 
e 
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Histórico: 

ENGENHEIRO CIVIL AFONS• UIZ Cf'# UNS JÚNIOR 
P DENTE 

• Manaus, 4 de Maio de 20 

9 .° TABELIA0 	
AS - SP DE NOT 
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Certidão de Acervo Técnico 

V Via. No. 120/2003 

Nome: 	RAMON NICOLAS OLMOS 
No. CREA: 93278-D/SP 
Modalidades: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Endereço: RUA DR. AUGUSTO DE TOLEDO N.582 

APT. 13 
VILA PAULA - SAO CAETANO DO SUL/SP 

Atribuições: 

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos 
deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica: 

1. Referente a ART No. 145843/2003 de 25/02/2003 
Contratante: 	SCHAHIN ENGENHARIA LTDA. 
Empresa Contratada: 

110 	

Local Obra/Serviço: VARIOS MUNICIPIOS N. 
-/AM 

Valor Obra/Serviço: R$ ;00 
Vinculada a ART No. 83188 de 29/05/1999 
Do Profissional: 34700-D/MG - AMADEU DE OLIVEIRA LUIZ DA COSTA - ENGENHEIRO CIVIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CO-RESPONSAVEL ART VINCULADA N' 0145843 DE AMADEU DE OLIVEIRA 
LUIZ DA COSTA. REFERENTE AO CONTRATO N°  001/CCSIVAM/99. LOCAL 
MANAUS ART. N" 0145843, LOCAL MANICORE ART N' 0145047, LOCAL 
SAO GABRIEL DA CA- CHOEIRA ART N 0145046, LOCAL TEFE ART N" 
01.45840, LOCAL CARAUARI ART N°  0145841, LOCAL BARCELOS ART N' 
01.45812, LOCAL TABATINGA ART N°  0145048, DE ACORDO COM AS 
ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL, CERTIFICA- MOS O PRESENTE ATESTADO 
CONCERNENTES SOMENTE AS ATIVIDADES DA ENGE- NHARIA ELETRICA, 
EXCLUINDO-SE OS SERVICOS DA ENG. CIVIL, MECANICA E AGRONOMIA. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CREA-AC 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ACRE 

Rua Ouinno de Andrade N ° 
Dr. Paulo Roberto Fe ri 
9.° TABELIÃO DE NO 

andeFo  
AUTENTICO a presente Cópia rro (Mal a inlm apresentada na 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO: 	-00001044/04 
CAT Nro 	'00053 
DATA DA EMISSAO:11/05/2004 
Numero da Folha 	 0001 

CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo 
"Anotacao(oes) de Responsabilidad 	te 
da presente CERTIDAO, tene 
da(s) obra(s) e/ou se, 
abaixo: 

8.P LO 29 h 

~0~0 _ 	DO CHOSSANI ntuNFIECOUIIOSPORVERSA. vein Rue  qualific o registrou OWP1,75 
nica(s)-ARTs", constante(s) 

da a execucao e conclusao 
former,  descricao(oes) 

RICARDO LEANDRO FERNAN 
ANDREI BARRETODA SILVA 

PROFISSIONAL.: 
TITULO 	• ENG 
CARTEIRA 
C.P  F  

IC 	OLMO 
ER 'ICIST 

78-D /SP 
.888-49 

*** ART 36163 
Registrada e 
Endereco Obr 

5/2004 
GENERAL JU 
: 69900-00 

Proprietario 
Contratante 
Empresa 	 

CO-RESPONSA 
05 EDIFICACO 
CONTRATO N. O 
ENDERECO DA OB 
RIO BRANCO - A 

OS SERVICO 
1 PAVIME• 
VAM/99. 
CALIZ 

CE'• 6900  • *** ART 36164 
Registrada em: 
Endereco Obra: 

Proprietario.: 
Contratante..: 
Empresa 	•  

05 
AV. 
CEP: 69 

CCSIVAM 
CCSIVAM 
SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS. 
EM EDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO. 
QUANTIFICACAO: 1.178,94,M2 
CONTRATO N.001/CCSIVAM/99 
ENDERECO DA OBRA: PROXIMO A ROD. AC 309, NA REGIA() DO AEROPORTO; 
PROXIMO A RES. DA TASA - CRUZEIRO DO SUL- AC. 
CEP: 69900000. 

<« CONTINUA NA FOLHA No. 0002 >» 

RUA ISAURA PARENTE, 3.085 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - CEP 69.912-605. RIO BRANCO - ACRE 
FONE:(68) 227-7575 - FAX: (68) 226-7294 - E-MAIL: creaac@uoLcom.br  o/ 





s a presente CERTIDAO 
de ARTs), que vai 

!'2'In de direito. 
g1/05/2004 

E nada mais ten 
dek  DE ACERVO TECNICO, 
up datada e assinada 

r:.•1 	.71,  breu 
'Umimstrativo 

nas 
sidente 
A- AC 

• 

RUA ISAURA PARENTE, 3.085- ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - CEP 69.912-605 - RIO BRANCO - ACR 
FONE:(68) 227-7575 - FAX:(68) 226-7294 - E-MAIL: creaac@uoLcom.br  
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CONFEA 
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, 

ARQUITETURA E AGRONOMIA 

CREA-AC 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ACRE 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO: 	-00001044/04 
CAT Nro 	'00053 
DATA DA EMISSAO:11/05/2004 
Numero da Folha 	'0002 

Proliasional:RAMON NICOLAS OLMOS 
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3 .97.  

f0 
CNPJ N.° 84.408.731/0001-60 

Wigo 

CertificO, em.-virtude 'do despacho exarado na 
petição em que o Sr RAMON NICOLAS OLMOS,. ENGENHEIRO 
ELETRICISTA, CP n.°93.278-D/CREA/SP visto fl.° '1377-CREA-AP, 
solicita que seja expedida una Certidão de Acervo como Co-
responsável de-  acordo coM ATESTADO; expedido pela COMANDO DA 
AERONÁUTICA - DEPARTAMENTO Dg CONTROLE po ESPAÇO AÉREO - 
COMISSÃO PARA COORDENAÇÃO bó PROJETO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA 
AMAZÔNIA, referente aos - SerViços na área da ENGENHARIA ELETRICA, 
EXCLUINDO-SE 0.8 SERVIÇOS DAS ÁREAS CIVIS, FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS, ARQUITETURA E ELEMENTOS U Dg URBANISMO, INSTALAÇÕES 
HIDRÁLICAS,' SANITÁRIAS É:DRENAÇÉM, INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCENDIO (ECETÇL BOMBAS) E.: CLIMATIZAÇÃO, devidamente 

registrados neste CREA-AP sob a ART principal n.° 2147/A de 
26.05.2000e ART de r do,responsabilidade n.°,.845/03 de 16.07.2003 
em face da documentação:. probatória encontrar-se plenamente 
compatível com as exigências da Legislação pertinente - 
Resolução n»' 317 de.,31.1.0.„86„-:dO colug4, e, que o-Atestado de 

Capacidade Técnica que contém as características e quantitativos 
de serviços/obras executados, que ensejou à presente certidão, 
está para todos os efeitos legais vinculado à mesMa. 

E nadá Mais constando ném tendo sido pedido, 

expeço á presente certidão que depois de lida e conferida, vai 
por mim LUCIANO SOTELO DA CONCEIÇÃO, Engenheiro Civil, 
Presidente do CREA-AP, devidamente assinada. 

.17 de novembro de 2003 o  , p  

Eng. Civil Lucia o Sotelo da Conceição 
PRESIDENTE DO CREA-AP 

.s? 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
ESTADO DO MARANHÃO 

Rua 28 de Julho, 214 - e- (98) 221.2021 -221.2094-221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 -221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA 
Endereço Internet: www.creama.com.br  / E-maus: gabinete@creama.com.br  - cpd@creama.com.br  - defis@creama.com.br  

CERTIDAO DE ACERVO TECNIC-,. 
PROTOCOLO:: SLZ-00005=1,:-7ABEUÃO 

Pauto Roberto 
CAT 	 Ovinno de Andrade 

AflEN1iC0 a presente ce) 
DATA DA EMISSA0n01/12/20C(gMadmargesma". 
Numero da Folha... .. .n0001 

Certi i c o 	o fams, de acrd co o 	m a Re l 	CO 

	

Re: 1. 	
S.

Mk° 29/...n53 

do artigo 30 ,da Lei Federal nro. 8.666/93, exa .EnA RPPYWc1.111 14  
RNC..,AD  RooçALÉAN:çogoweR452.4Eg..-.f o 

C:3 FÚLVIO ApMEttócYcabVs'ANt• 	) 

SELOS RECOLHIDOSPOR VERBA•VALOR RECEBIDO R$ 1,75 
PROFISSIONAL.n RAMON NICOLAS OLMOS 

010  TITULO.......n ENG. ELETRICISTA 
CAR1EIRA.....2 	93228-D /SP 
C.P.E........n 992.009.888-A9 

*** ART 195924. 	 *** 
Registrada emg 28/11/2003 	 Baixada em ...2 01/12/2003 
Endereco Obran BR 135 AREA INTER DO MINTST DA AERONATIC -AO SUL DO P AERONW, 

E 
CEPg 65000-000 SAO LUIS - MA 

Proprietario.n CCSIVAM COM P C DO P DO S DE VIGIL AMAZO 
Contratante..n CCSIVAM COM P C DO P DO S DE VIGIL AMAZO 
Empresa......n SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

INSTALAÇOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM EDIFICAÇOES, REDE 3A CEMAR EM 13,2 
KV E 02 GRUPOS GERADORES 300/330 KVAn AREA DE EXPLORAçAo DE COMUNICAçA0. 

* SO SE INCLUI NESTA AVERBAçA0 OS SERVIÇOS DA AREA 	 REALIZADOS 

01
1 NAS CIDADES DE SA0 LUIS E IMPERATRIZ-MA, FAZENDC-SE PRESENTE SOMENTE O 
F  ENG RAMON NICOLAS OLMOS. 

e para fins de cumprimento do disposto na aline 

*** ART 1E15881 	 *** 
Registrada em n 28/11/2003 

	
Baixada em...n 01/12/2003 

Endereco Obrag IMPERATRIZ 	MA-*** 
CEP:: 65900-000 IMPERATRIZ - MA 

Proprietario.n CCSIVAM COMIS COORD PROJ SIST VIGIL AMAZ 
Contratante..n CCSIVAM COMIS COORD PROJ SIST VIGIL AMAZ 
Empresa......n SCHAMIN ENGENHARIA LTDA 

EXECUÇAO DE INSTALAÇOES ELE TRICAS E ELLFRONICAS EM 03 EDIFKAÇOES EM r 
PAVIMENTOg REDE DE CEMAR EM 13,8KVA, 02 GRUPOS GERADORES DE 230/255n 
N2 CONTRATO:: 001/CCSIVAM/99. 	

(1.11#.% 
SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE AC 

CONTINUA NA FOLHA No. 0002 	- 

INSPETORIAS 	IMPERATRIZ 	BALSAS 	BACABAL 	AÇAILÂNDIA 	CAXIAS 	TIMON 	CODO 	PRES. DUTRA 	S NTA IN 
TELEFONES: 	525.3093 	541.2389 	621.1444 	538.2112 	521.4072 	212.3653 	661.1384 	663.3670 	6C.0438 

'\d-\ 
	 a 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
ESTADO DO MARANHÃO 

Rua 28 de Julho, 214 - e - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA 
Endereço Internet: www.creama.com.br  / E-maus: gabinete@creama.com.br  - cpd@creama.com.br  - defis@creama.com.br  

CERTIDA0 DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO:: SLZ-00005952/03 
CAT 
DATA DA EMISSAO::01/12/2003 
Numero da Folha......::0002 

Prufissional::RAMON HICOLAS OLMOS 

TECNICO COM ,A(S) RLSPECIIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE 
0(S) DO(:::UMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE 
DA MESMA, CUJA VAT ASSINADA EM 'DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR 

010 QUEM DE DIRF-TO. 

• 

INSPETORIAS 
	

IMPERATRIZ 	BALSAS 	BACABAL 	AÇAILANDIA 
	

CAXIAS 	TIMON 	CODÕ 	PRES. DUTRA 
	

SANT1NES 
	

PEDE 
TELEFONES: 	525.3093 	541.2389 	621.1444 	538.2112 

	
521.4072 
	

212.3653 
	

661.1384 
	

663.3670 
	

6510438 
	

642.4: 

I \ 



, 

• 

• 



400 

 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETeiRA4A~QMtAs - 
ESTADO DE MATO GROSSO ?À,5teurzetz.,N7rg'ne Ta t5r 

hISPhSente  cópia reprografica c 
SIRM; 	tRIfrt apresentado, na parte reprodu 

CERTIDÃO DE ACERVO TEC 
9 ABO 2007 

N' 165/2003 

RDO LEANDRO FERNANDES 
C:nAtbfEI BARRETO DA SILVA 
1":3 LVIO APARECIDO CHOSSANI 
SELO RECOLHIDOS POR VERBA • OLOR RECEBIDO ti 

• 
CERTIFICO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO INT" 317/ 

86 DO CONFEA, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO O ACERVO 
TÉCNICO DO PROFISSIONAL RAMON NICOLAS OLMOS - Engenheiro Eletri-
cista CREA/SP n" 93.278/D e VISTO n" 10.298/MT, CONFORME ABAIXO:x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

CONTRATANTE 	 CCSIVAM COMISSÃO P/COORD. DE PROJ. DE SIT. 
DE VIG. AMAZÔNIA. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
LOCAL OBRA/Serviço 	 CONFORME ABAIXO. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
QUANTIFICAÇÃO 	 NADA CONSTA. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
NATUREZA 	 EXECUÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS EM 85 EDIFI- 
CAÇÕES COM ÁREA DE 2.200 M2 LOCALIZADA À MARGEM DO RIO ARAGUAIA, 
LESTE DO ESTADO, DISTANTE 850 KM DE CUIABÁ SÃO FELIX DO ARAGUAIA 
R$ 5.436.049,64. 05 EDIFICAÇÕES COM 2.400 M2 LOCALIZADA À 500 KM 
DE CUIABÁ, ACESSO PELA BR 163 SINOP (próximo a pista de pouso) R$ 
4.525.755,08. SISTEMAS ELÉTRICOS EM EDIFICAÇÕES COMPOSTA DE CON-
TAINER COM 74,56 M2 - LOCALIZADA NA AV. GOV. PONCE DE ARRUDA, 
S/N° VÁRZEA GRANDE R$ 404.183,02. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CASAS 
DE ALVENARIA PARA RESIDÊNCIA DE SARGENTOS E OFICIAIS COM 7.586,73 
M2 R$ 1.563.736,19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CASAS DE ALVENARIA 
PARA RESIDENCIA DE SARGENTOS E OFICIAIS COM 7.472,20 M2 NA RUA 
SOCEIUVA, S/N" BAIRRO JARDIM PINDORAMA SÃO FELIX DO ARAGUAIA R$ 
808.273,11. SISTEMAS ELÉTRICOS EM UNIDADE DE VIGILÂNCIA TRANSPOR-
TAVEL, COMPOSTA DO PRÉDIOS PARA OPERAÇÃO DE QUIPAMENTOS ELÉTRÔNI-
COS NA RUA MARIA LEBRE, S/N' PRÓXIMO AO AEROPORTO PORTO ESPERIDI-
ÃO/MT R$ 4.182.287,03. CONTRATO n' 001/CCSIVAM/99. INÍCIO 
10.05.1999 e TÉRMINO 38.11.2002. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
VALOR OBRA/Serviço 	 CONFORME DESCRITO NA NATUREZA. .x.x.x.x.x.x 
REGISTRO 	 ART N° 144.206 e 85606/85609/85612/85614/ 
85616/85618, EM 20.03.2003. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

CERTIFICO que, o acervo técnico é toda a 
experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatí-
vel com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitaçã 
temporal à sua validade. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. i.X 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x. 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 	x.x.x 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 - Araés - CEP 78008-000 - Cuiab - MT 
t11Fone. (0**65) 315-3000 - Home Page: http:/www.crea-mt.org.br  - E-mail: registro@crea-mt.org.br  ,\ 	' 
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Cuiabá (MT), 3 de junho de 2003 

Wanuza Maria da Costa lmeida 
Gerente da Unidade de Registro e Anota çEes 

Autorizada p/Portaria 04 /2000 

e Santos Rjtrigues 
Assistente Operacional 

• 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

Cert. n' 165/2003 
ESTADO DE MATO GROSSO 	

F1.02 

E para constar, é emitida a presente Certidão d 
Acervo Técnico, que digitada por MATILDE SANTOS RODRIGUES-Ass 
tente Operacional, foi conferida e assinada por WANUZA MARI,  DA 
COSTA ALMEIDA-Gerente da Unidade de Registro e Anotações (G"-). x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 	x.x.x 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x x.x.x 

• 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 - Araés - CEP 78008-000 - Cuiabá - MT 
Fone: (0**65) 315-3000 - Home Page: http:/www.crea-mt.org.br  - E-mail: registro@crea-mt.org.br  
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETUrvegWalAMT 
ESTADO DE MATO GROSSO 	Min aPres  

S.PAULD 19 603  
CERTIDÃO DE REGISTRO DE A 

Número: 229/2003 

Wr 	

161'
NANDES 

ANDREI BARRETO DA SILVA 

Ia FÚLVIO APARECIDO CHOSSANI 
SELOS RECOLHIDOSPOR OSA • si MAR 

amEnooRS 1,75 

• 

• 

Certifico para fins de cumprimento no § 1° do Artigo 30 da Lei Federal n° 
8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho soh o n° 4489, o Atestado de 
Execução de Obra/Serviço emitido pela(o) COMISSÃO PARA COORDENAÇÃO DO PROJETO 
DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA, a quem cabe a responsabilidade pela 
exatidão e veracidade das informações nele consignadas. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Certifico também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram 
executados sob a responsabilidade do(s) profissional(is) RAMON 1VICOLAS OLMOS - 
Engenheiro Eletricista CREA/ SP n° 93.278/D e VISTO n° 10.298/ MT, conforme ART(s) 
144.206 de 20.03.2003, vinculadas às ARTs 85606/85609/85612/85614/85616/85618, 
do Eng° Civil Amadeu de Oliveira Luiz da Costa. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Certifico mais, que a(s) ART(s) apresenta(m) a(s) seguinte(s) descrição(ões): 
Execução de sistemas elétricos em 85 edificações com 2.200 m2, situadas n 
Margem do Rio Araguaia, Leste do Estado, distante 850 km de Cuiabá - São Félix do 
Araguaia; 05 edificações com 2.400 m2 localizadas à 500 km de Cuiabá, acesso 
pela BR 163 - Sinop (próximo à pista de pouso); sistemas elétricos em edificações 
compostas de container com 74,56 m2 - Av. Gov. Ponce de Arruda, s/n° - Várzea 
Grande/MT; instalações elétricas em casas de alvenaria para residência de 
sargentos e oficiais com 7.586,73 m2; instalações elétricas em casas de alvenaria 
para residência de sargentos e oficiais com 7.472,20 m2 na Rua Bocaiúva, s 
bairro Jardim Pindorama - São Félix do Araguaia; sistemas elétricos em unidade de 
vigilância transportável, composta do prédios para operação de equipamen os 
eletrônicos na Rua Maria Lebre, s/n° próximo ao Aeroporto Porto Esperidião T. 
Contrato n° 001/ CCSIVAM/ 99. 013S: ART regularizada a posteriori nos termos da Resolu( ao 
394/ 95 do CONFEA. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

Certifico ainda, que, de acordo com o disposto na Resolução 317/ 6 do 
CONFEA, as atividades descritas no referido Atestado fazem parte do Acervo Técru do(s) 
profissional(is) acima citado(s). .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 	x.x.x.x 

E para constar, é emitida a presente Certidão de Registro de Atestad 
por Jucilene Costa Delgado Silva-Assistente Operacional, foi conferid 
Wanuza Maria da Costa Almeida-Gerente da Unidade de Registro e Ano 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

Cuiabá, 01 de agosto de 2003. 

digitada 
as as mada por 
.x. 

.X.X X X.X.X.X.X 

Jucilene Cos elgádo da Silva 	1  nuza Maria da Cos 
eracional 	 Gerente da Unidade de Regis 

Autorizada p/ Portaria 
Assis 

a A 
ro e Anotaço 
43/2000 

Av. Historiador Rubens de Mendonça. 491 - Araés - CEP 78008-000 - Cuiabá - MT 
Fone: (0**65) 315-3000 - Home Page: http:/www.crea-mt.org.br  - E-mail: registro@crea-mt.org.br  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARA 

• CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.° 0635/DEOP/2004 
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL 

VINCULADA A A.R.T. N.° 198855 de 30/06/2004.  

.34A_Ant.Z.59.21Nli  

4 O 

NOME DO CO-RESP. TÉC. P/ 
: SERVIÇO RAMON NICOLAS OLMOS. 

• • TITULO PROFISSIONAL HEI ENGENRO ELETRICISTA. . 	: 	.. 

N.° REG E/OU VISTO CREA-B 	
• 

. 	 iK 
•,., 	. 

91278 - D/SP 	 Expedido em: 24/02/1982. y 	• 
VISTaTr...J.580- 	 ......... 	Expedido em: 17/02/2002. 

ATRIBUIÇÃO 	 ..,j,,ART. .-- 	 , 89,-.E:D°:D '',.. 	72.18/7rD0 CO 	EA******************** 
ii, 

NOME DA EMPRESA .:!N 	, 	' 	: s '1  

n'iii*,,,,i"; ', '4,, ; I 	,  
SCHAH '' ,.‘; 	A  

OREG.E/OU VigTOICRÉAIPA 	: 4093 ,LEM 	' 	ExpedWo em: 08./08/1997. 

NOME DO CONT 	TPMTE P'A •-,,,,,;.. 	,!. 	 . 7. 

COMIgn0'9{ 	 AÇA() DO1?,ROIETO DO SISTEMA 
DE yolLÁSÓ 	5., , A 	A (5. , A - CCSIVÀM."*,-************ , 	h ,..;.. 

LO 	 DOSERVIÇOS 	: DIXWRSAS 10C:Á., 	ÁDES;. 	ESTADO DO 	******** *CALIZAÇAO 
+ 	Certificamag que â atividades constantes no epntrato 

de 30/¥2,0b4 e âditivos conforme ART's m.c.' 216989;:::094W.101401,W91, 
216997/  216998,16999 e 217000, todas de 3046/204ei?.64O'ri3ol'o,  
A.R.T. él.° 19805 de 30/06/2004, sendo este 
responsécni0 acima, tudo relacionado somenie 

+ 	Certificafp.pg  mais que o referido atestado citaguliém 
o Engenheiro Civil Milton Taufic Schahirk,<C*00'ã,'2§0sP,4Asto..;'- fiô 
Taufic Sahahin, Ck.,ÈA n.° 18500-D/SP, Vi.5st..ô 11titREA:-PA 
CREA n..»3eq..00-6/ffiG, visto no CREAkri.:°.:,..;7,§8,1j:0EnveifkikCivil/Eletricista, 
Hayrton Gorgiào Jukweira, CREAk?.'373Q.TigendNáltMeheffiii.j°7; 
Eletrônica Sbrio Robe? Vassalo, CREA m° 
EngenheiroEkic,i.sta, op0,42 EletrotégXegjOiovhs&Rfodrigues.t1:weltrib~, 
o Engenheiro dê'bpgwções.,%ôRção 

• 	
Mekitplt..o.o.Xieifa,,d.e,ÇáiNgôwQÉ.'EA 

7576; o Engenheiro 	dén,ivaldo Ri 1.0;Wiaga:;;CRElku:'°,0)/MGYiiío 
Segurança do Trabalikbp E9gpnheiriNe,prodj"g•çcffigcap4,SÉOgivejsr.,a'Éino, 
PÁ n°7578; o EngenheWAN.nomo JOÉP'BMi.s_ta 

fct.4.deWlaanté.}re 	adas no CREA PÁ 4travéda ART n.° 216990 
216992, 216993321604;,;216995, 216996, 

répWiivo atestado de capkidade teénica, através 
4rte intátitd‘40f'e.s:".eri0 CAT. De acordo c;Sm as agibuições do set 

na ii•:.&ilet,ggkiiiià.Wilétrica.  
ôg.a.;:aképfisS.1.91A participantes da execução dos serviços são eles: 

CREA PA n.° 566T, o Engenheiro Civil Salim 
je.f5,81;,:o.' 'Érigenheiro Civil Amadéti de Oliveira Luiz da Costa, 

opçãoletroOfifCa/Mecânico Paulo 
o Engeité'iro Industrial/Eletricista, opção 

68.081-D/SP, visto CREA-PA In.° 5675, .Asto no CkEA-PA n.° 5675; 
Â n.° 20,,,652-D/¡?S. ,, xiâo CREA-PA n.° 1523; 

n.° .V`.124.00-0213./RJ, visto CREA PÁ 
CREA-PA n.° 7579; o Engenheiro 

CR,EA.  ,m°-'135.286-D/MG, visto CREA 
da Ok/ejre .0kÉMiiS.0YdãO6-D/Seibt:  REA-PA n° 7582. ********* 

, 
da 

o 

n.° 
de 

CERTIFICAMOS AINDA QUE 0:,ATEST4p0 DE CAPÃCIE*DeFÉCNI.CA DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COMA 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATMMEBROTqCOLA%,..SOB O N.° 1960/2004 Dg19/02/2064-, E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS 

TERMOS:DA,RESO:UÇÃOS.° 39:4/96,D&CONFEA. 

Belém 13 de julho de 2004. 
., 

	

bRA54A-Q-LL' 	k..._, 	 CS% 
tatát li, 4, 

-ro4, 

	

Domingos Stivio de 	 t Castro Oliveira 	,i1P 	 • . ,,,, 	 G  ft E. P. 	• 

	

Respondendo pelo Expe
;: 	

• ‘ 0., ,ART 	 • ,•, 	 .:.,:. 
Itk' 

o •F"-0  F,P ps4',,,d0,,,2. 9 	 -% 
C.3 ; 	.2s`' o 6e  se0 .0' 	 R91341:1, 	- 0 .%sotc 2,'?,,o's 

• 
'es‘•°  0.  \\ ,''s 	0 .,\s' 	.0 	k,  

e' 	40 	>5 	.k 'N('3  „ 	 P . 	ne, • . • ..  

5- 

Eng.° Civt 	almar 
Assessor 

Portaria ,j'010 

Antunes Aníbal 
7'écnico CREA-PA 

de 07 JAN 2003 
(AD) s:RO 

Tr 	Moraes, 194- Fone: (091) 212- 9011 - (Pres.)Le2-7490 
k• sê, ,o% 

v-`;à9 os  
(091)223-1953 - CEP 66035-0 

," eaçkv" !x?• 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas 	 Pag.1 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
	

Original 

No. 120/2003 

NOME DO PROF.:RAMON NICOLAS OLMOS 
No. DO CREA..:93278-D - SP 

TITULO PROF..:ENG.ELETRICISTA 

ENDEREÇO 	 RUA DR AUGUSTO DE TOLEDO N 582 
AP 13 
VILA PAULA - SA0 CAETANO DO SUL/SP 

ATRIBUIÇÕES..:ARTS 8°  E 9°  DA RES 218/73 DO CONFEA. 

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução No. 317 

de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte (s) • Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica: 

• 

1. Referente a ART No. 145843-2003 de 25/02/2003 

Contratante 	:SCHAHIN ENGENHARIA LTDA. 

Empresa Contratada: 

Local Obra/Serviço:VARIOS MUNICIPIOS 
AM 

Valor Obra/Serviço: R$0,00 

Vinculada a ART No. 83188 de 29/05/1999 
Do Profissional: 34700-D/MG - AMADEU DE OLIVEIRA LUIZ DA COSTA - ENG.CIVIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
CO-RESPONSAVEL ART VINCULADA N° 0145843 DE AMADEU DE OLIVEIRA LUIZ 
DA COSTA. REFERENTE AO CONTRATO N° 001/CCSIVAM/99. LOCAL MANAUS ART. 
N° 0145843, LOCAL MANICORE ART N° 0145047, LOCAL SA0 GABRIEL DA CA-
CHOEIRA ART N° 0145046, LOCAL TEFE ART N° 0145840, LOCAL CARAUARI 
ART N° 0145841, LOCAL BARCELOS ART N° 0145842, LOCAL TABATINGA ART 
N° 0145048, DE ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL, CERTIFICA-
MOS O PRESENTE ATESTADO CONCERNENTES SOMENTE AS ATIVIDADES DA ENGE-
NHARIA ELETRICA, EXCLUINDO-SE OS SERVICOS DA ENG. CIVIL, MECANICA E 
AGRONOMIA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO 

9? 
Itk5  e0°  -va'0 

de e' 	f çcP o pos 

ENG.CIVIL AFONSO 	IZ COS 	IN 
ESIDENTE 

s.0 

Rua Costa Azevedo, 174- Centro CEP: 69010-230 Manaus - Amazonas (92) 627.910 	Fax: (92) 627.9122 
Site: littn://www.crea-antorstbr - 	.einP2lerca-am.or9...br 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

DE RONDÔNIA - CREA/RO 

PORTARIA N° 018/99/CREA/RQ 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Rondônia - CREA/RO, no uso das atribuições que lhe 
conferem as letras "f' e "k" do Artigo 34 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de 
1.966, 

Considerando o Artigo 30, parágrafo 1° da Lei n° 8.666/93 
que estabelece " A comprovação de aptidão referida no inciso II do Caput 
deste artigo no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito . público ou privado, 
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes limitadas as 
exigências a: ..." 

Considerando a Lei 5.194/66 de 24.12.1966; que "Regula o 
Exercício das Profissões do Engenheiro, Arquiteto e do Engenheiro 
Agrônomo, e dá outras providências"; 

Considerando a Lei 6.496/77 de 07.111977;que "Institui a 
Anotação de Responsabilidade Técnica fia Prestação de Serviços de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, autoriza a criação pelo CONFEA de 
uma Mútua de Assistência e dá outras providências"; 

Considerando a Resolução CONFEA n° 307/86 de 28.02.86 
que "Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e dá outras 
providências"; 

Considerando a Resolução CONFEA N.° 317/86 DE 
31.10.R6, que "Dispõe sobre o Registro. de Acervo. Técnicos. dos Profissionais 

G de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e expedições de Certi," "; 

çseN 

o \15sO 9-dc.P°' 

RUA ELIAS GORAYEB Nr. 2910 - LIBERDADE -CEP78904- 
PORTO VELHO - 

0-1 
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41pJ5' 
SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 
DE RONDÔNIA - CREA/RO 

Considerando a Resolução CONFEA n° 336/89 de 27.10.89, 
que "Dispõe sobre n registro de Pessoas Turldicas nos.C.onselhos Regionais 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

Considerando que as Leis e Resoluções acima citadas 
referentes  ao  Sistema CCYNFEA/CRF.A's não tratam da certificarão de 

Atestados; 

RESOLVE: 

ARTIGO 1°) O CREAJRO não mais certificará atestados 
emitidos por pessoas jurídicas de direito pUhlicn nu privado 

ARTIGO 2') As Certidões que o CREA/RO emite são: 

406 

c4,õ 

• 
a) Para empresa — Certidão de Registro e Quitação — CRQ 
h) Para Profissionais — Certidão de Acervo Técnico - CAT 

ARTIGO 3°) Esta portaria entra em vigor na data da sua 
assinatura, revogando-se as disposições em contrário 

Dê — se ciência e cumpra — se 

(RO), 06 de junho de 1.999. 	 ... , 
,..... 	e, 	.•59-b ,..c. ,  

\ 

 
:'sr,02:5'n:0'3  

N , ISÇD 	D 
nt /CRF.A-R O 

 

ocn,00;" -0.L'ot,  
v\D' o f4)  oP‘I  

Porto V 

Eng'. Ftal. UBIRA 

RUA ELIAS GORAYEB Nr. 2910 - LIBERDADE -CEP78904-110 - FONE/FAX.: 005 224-4834/47 
PORTO VELHO - RO F / 

or)E.2:2.  
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Protocolo: 

PAG-00000073/03 
Emissão: 

20/7/2005 
Folha: 

1 93278D SP 
Profissional: 

RAMON NICOLAS OLMOS 
Carteira: 

C.P.F: 

99200988849 
Titulo: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

CREA-RO 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Certidão N°: 

00010900 
Autenticidade: 72471-A5CD5-432F7-97AAA-40846 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 407 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

N" Al2T: 

0201855 
Registrada em: 

14/7/2005 
Baixada em: 

30/11/2005 
Endereço Obra: 

FAZENDA RIO CANDEIAS 
Bairro: 

CEP: Cidade: 

CANDEIAS DO JAMARI 
UF: 

RO 
oprietario/Contratante: 

CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. DO 
Empresa: 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM 02 
EDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO EM CONTAINER E NA EXECUCAO NA ESTACAO DE RECE 
PCAO DE EXPLORACAO DE TELECOMUNICACOES. CONTRATO N°001/CCSIVAM/99. QUANTIF 
ICACAO 42,56M2. 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005 

• 
11- 

k.3 • g.i.0.5  
Oç' 00c,%"' ç es°° tiU 

ocotoox..epsoco.0""°  

0.,10 04000 	lç"  
00,80,,,,..00P•Scx,,\‘>;SP°  

RUA ELIAS GORAYEB, 2910 - LIBERDADE - CEP: 78904-110 • FONE: (69) 2181-1095 FAX:(69) 2181-1099 - PORTO VELHO- RO 
NOME PAGE: www.crearo.org.br  - E-MAIL, abandimento@crearo.org.br  
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Certidão N°: 

000109 00 

Protocolo: 
PAG-00000073/03 

Emissão: 
20/7/2005 

Folha: 
1 93278D SP 

Profissional: 
RAMON NICOLAS OLMOS 

Carteira: 

99200988849 
Titulo: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

02. (..3? 6,2Nswn e,e 
ot• scéj0"6,0:00, ' 
sap9,04'( \C.50  

p,S0 PP RO 
C) \ 
04E4°'  

c,g0 piSe' 00° ,50' 

xsvz0  

pg)  pssw. 000 0.0 
,íte° p•O' çrktl'• 

CREA-RO 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Autenticidade: 72471-A5CD5-432F7-97AAA-40848 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
	

4C8 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

N" ART: 
0201864 

Registrada em: 
14/7/2005 

Baixada em: 
30/11/2005 

Endereço Obra: 
ESTRADA DA AREIA BRANCA 

Bairro: 

CEP: Cidade: 
PORTO VELHO 

UF: 
RO aprietario/Contra tante: 

CCSIVAM-COMISSA0 PARA COORD. DO PROJ. DO 
Empresa: 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM 02 
EDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO EM CONTAINER E SISTEMAS ELETRICOS NA ESTACAO 
TRANSMISSORA DE VHF E ESTACAO INONOSSONDA. CONTRATO N°001/CCSIVAM/99. QUAN 
TI Fl CACAO 42,56M2. 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005 

• 

jL 
RUA ELIAS CORAYES, 2910 - LIBERDADE - CEP: 78904-110. FONE: (69) 2181-1095 - FAX:(69) 2181-1099. PORTO VELHO • RO 

NOME PAGE: www.crearo.org.br  - E-MAIL: atendimento@crearo.org.br  
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Protocolo: 

PAG-00000073/03 
Emissão: 

20/7/2005 
Folha: 

1 
C.P.F: 

99200988849 
Titulo: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

93278D SP 
Profissional: 

RAMON NICOLAS OLMOS 
Carteira: 

,p-,0 • Oçs 

e,0 

R otk,i\o p,Pçsso,s,  

RUA ELIAS GORAYEB, 2910 • LIBERDADE - CEP: 78904-110 • FONE: (69) 2181-1095 - FAX:(69) 2181-1099 - PORTO VELHO - RO 
HOME PAGE: www.crearo.org.br  - E-MAIL: atendirnento@crearo.org.br  

CREA-RO 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Certidão N°: 

0001900 
Autenticidade: 72471-A5C05-432F7-97AAA-4084B 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
	 409 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

N" ART: 

0201879 
Registrada em: 

14/7/2005 
Baixada em: 

30/11/2005 
Endereço Obra: 

AV. JORGE TEIXEIRA, 6320 
Bairro: 

CEP: Cidade: 

PORTO VELHO 
UF: 

RO 
fitieiário/Contratante: 

CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DE PROJ. DO 
Empresa: 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM UN - 
IDADES DE VIGILANDIA COMPOSTA DE PREDIOS PARA OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELE 
TRONICOS. CONTRATO N°001/CCSIVAM/99. QUANTIFICACAO 2093,31M2. 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005 

• 



• 

/ 

x 



Protocolo: 

PAG-00000073/03 
Emissão: 

20/7/2005 

93278D SP 
Profissional: 

RAMON NICOLAS OLMOS 
Carteira: Folha: 

1 
Titulo: 

99200988849 	 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

• 

RIJA ELIAS GORAYEB, 2910- LIBERDADE - CEP: 78904-110 - FONE: (69) 2181-1095 - FAX:(69) 2181-1099. PORTO VELHO - RO 
NOME PAGE: www.carearmorg.br  - E-MAIL: atendimento©crearo.org.br  

a 

CREA-RO 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Certidão N°: 

00010 00 
Autenticidade: 72471-A5C05-432F7-97AAA-40843 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
	 410 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

N" ART: 

0201890 
Registrada em: 

14/7/2005 
Baixada em: 

30/11/2005 
Endereço Obra: 

AV. BRIGADEIRO GOMES, S/N 
Bairro: 

CEP: Cidade: 

VILHENA 
UF: 

RO 
roprielário/Contratanie: 

CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. DO 
Empresa: 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM UN 
IDADES DE VIGILANCIA, COMPOSTA DE PREDIOS PARA OPERACAO DE EQUIPAMENTOS EL 
ETRONICOS. CONTRATO N°001/CCSIVAM/99. QUANTIFICACAO 2200,00M2. 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005 

ivJ 



• 

• 



00010940 
Certidão N°: 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 411 

CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM 02 
EDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO - UNIDADE DE VIGILANCIA TRANSPORTAVEL.. CONTR 

ATO N°001/CCSIVAM/99. QUANTIFICACAO 1760,67M2. 

RUA ELIAS GORAYEB. 2910 - LIBERDADE - CEP: 78904-110- FONE: (69) 2181-1095 - FAX:(69) 2181-1099 - PORTO VELHO - RO 
HOME PAGE: www.crearo.org.br  - E-MAIL: atendimento@crearo.org.br  

CREA-RO 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Autenticidade: 72471-A5CD5-432F7-97AAA-408413 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

N" ART: 

0201900 
Registrada em: 

14/7/2005 
Baixada em: 

30/11/2005 
Endereço Obra: 

ESTRADA DA PALHETA S/N, KM 05 
Bairro: 

CEP: Cidade: 

GUAJARA MIRIM 
UF: 

RO 
soprictário/Contratante: 

CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. DO 
Empresa: 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005 

• 

;d4 

1'1.01000i0: 

PAG-00000073/03 

93278D SP 
Profissional: 

RAMON NICOLAS OLMOS 
Carteira: 

C.P.F: 	 Titulo: 

99200988849 	 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Emissão: 

20/7/2005 
Folha: 

1 



II 



Protocolo: 

PAG-00000073/03 
Emissão: 

20/7/2005 
Folha: 

1 93278D SP 
Profissional: 

RAMON NICOLAS OLMOS 
Carteira: 

C. P. I': 	 Titulo: 

99200988849 	 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

CREA-RO 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

Certidão N°: 	

000109elõ 
Autenticidade: 72471-A5C05-432F7-97AAA-4084E3 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
	

41n 

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A 
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO: 

N r ART: 

0201929 
Registrada em: 

14/7/2005 
Baixada em: 

30/11/2005 
Endereço Obra: 

AV. JORGE TEIXEIRA 
Bairro: 

CEP: Cidade: 

PORTO VELHO 
UF: 

RO 
roprieterio/Contratante: 

CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. DO 
Empresa: 

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM 09 
6 EDIFICACOES DE 01 E 02 PAVIMENTOS. CONTRATO N°001/CCSIVAM/99. QUANTIFICA 
CAO 12200,00M2  

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO 
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM 
CERTIDOES E INFORME O CODIGO. 

PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005 

o v \o 
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RUA RIAS GORAYEB, 2910- LIBERDADE - CEP: 78904-110- FONE: (69) 2181-1095 - FAX:(69) 2181-1099 - PORTO VELHO - RO 
NOME PAGE: www.crearo.org.br  - E-MAIL: atendimento@cnamorg.br  
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Pet,Alto RO3ert0 Fefnaldde - 

NO 
(Minn° de Andrade, te 237 - E° 

	25E 

A.Y.TICITiC0 a ptesente cOp,a(eptoTabea 
qinal a mim apresentado, na parte reWO 

CERTIDAO DE ACERVO TECNIW 
PROTOCOLO: 	-00000501/06 
CAT Nro 	•000 
DATA DA EMISSAO:09/02/200 
Numero da Folha 	•00 

Por delegacao de poderes constantes n 	Portaria 048/2001, de 
14/02/2000, da Presidencia do CREA-RR, em cumprimento ao disposto na 
resolucao 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional 
abaixo qualificado registrou a(s) "Anotacao(oes) de Responsabilida-
de(s) tecnica(s) - ARTs", constante(s) da presente CERTIDAO, tendo 
sido comprovada a execucao e conclusao da(s) obra(s) e/ou servico(s) 

010 indicado(s) conforme descricao(oes) abaixo: 
PROFISSIONAL.: RAMON NICOLAS OLMOS 
TITULO 	• ENG. ELETRICISTA 
CARTEIRA 	93278-D /SP 
C.P  F 	• 992.009.888-49 

* * * ART 03-011811 
	

* * * 

Registrada em: 22/01/2004 	Baixada em...: 22/01/2004 
Endereco Obra: LOC. AO  NORTE DE AM-KM-785 BR-174 - AM-XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR 

Proprietario.: CCSIVAM-COM.P/COORD.PROJ.VIGIL-AM 
Contratante..: CCSIVAM-COM.P/COORD.PROJ.VIGIL-AM 
Empresa 	• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

CO - RESPONSAVEL PELA INSTALACOES ELETRICAS EM 05 EDIFICACOES DE 01 
PAVIMENTO. QUANTIFICACAO DA OBRA: 2.200,00 M2; CONTRATO N' 001/CCSIVAM/99 • CERTIDAO IDENTICA A DE N° 010/04 DE 23/01/04. 

TABELIW.) DL isi0';i-s5  

RICARDO LEANDRO FERNAND

• 	

ES 

ANDREI BARRETO DA SILVA 

• 
FÚLVIO APARECIDO CBOSSANI 

LOS RECOLODOSPOR VERSA ALGA RECEBIDO 

*** ART 03-011812 
	

* * * 

Registrada em: 22/01/2004 	Baixada em...: 22/01/2004 
Endereco Obra: SURUCUCU-XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR 

Proprietario.: CCSIVAM-COM.P/ COORD. PROJ.SIS.VIGIL-AM 
Contratante..: CCSIVAM-COM.P/ COORD. PROJ.SIS.VIGIL-AM 
Empresa 	• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELA INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM 01 EDIFICACOES 
EM CONTANIER. QUANTIFICAO DA OBRA: 48,68 M2; CONTRATO N' 001/CCSIVAM/99 
END. OBRA : LOCALIZADO A OESTE DE BOA VISTA-PROXIMO A DIVISA COM A 
VENEZUELA, AO LADO DA PISTA DE POUSO-SURUCUCU-RR. CERTIDAO IDENTICA A DE 
N° 010/04 DE 23/01/04. 

*** ART 03-011813 
	

* * * 

«< CONTINUA NA FOLHA No. 0002 

ji 

	
Av. Cap. Ene Garcez, 402- Centro Boa Vista-RR- CEP 69301-160 Tel.: (95) 3224-1392/ 3623-6522/ 3623-7836 FA 	224 7651 
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO: 	-00000501/06 
CAT Nro 	 00027 
DATA DA EMISSAO:09/02/2006 
Numero da Folha 	-0002 

Profissional:RAMON NICOLAS OLMOS 

Registrada em: 22/01/2004 	Baixada em...: 22/01/2004 
Endereco Obra: BR-174-KM 18-GRANJA S. JOAQUI-XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR 

00Proprietario.: CCSIVAM-COM.P/COORD.PROJ.SIST.VIGIL-AM 
Contratante..: CCSIVAM-COM.P/COORD.PROJ.SIST.VIGIL-AM 
Empresa 	• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

CO - RESPONSAVEL PELA INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM 02 
EDIFICACOES EM CONTANIER. QUANTIFICACOES DA OBRA: 40,50 M2; CONTRATO: N' 
001/CCSIVAM/99. CERTIDAO IDENTICA A DE N° 010/04 DE 23/01/04. 

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO 
DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai 
datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito. 

BOA VISTA, oV__a2oo6 

I/7  

• 

Av. Cap. Ene Garcez, 402- Centro Boa Vista-RR- CEP 69301-160 Tel.: (95) 3224-1392/ 3623-6522/ 3623-7836 FAX: (95) 3224 7651 
e-mail: crean-Rcrearr.com.br  home page www.crearnorg,.br 
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Y • 	1 Robe" 1,1 23  
Poca?, O "dçxrCe0D,, eg'"  

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO  
PROTOCOLO: BVB-00000147/04 03"  
CAT Nro 	 00006 	29 k 
DATA DA EM I S SA0 : 23/01/2004 S. WS)  
Numero da Folha 	-0001 	,NlonoFERNA' nAsiLvA ....R.go - HossAW:k%135  

, 	NO kei l' ''.,cloo c nAnct 

	

Por delegacao de poderes constantes na Po 	doltonV40.02tOil, de 
14/02/2000, da Presidencia do CREA-RR, em cumprim ntOffige-disposto na 
resolucao 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAM S que o Profissional 
abaixo qualificado registrou a(s) "Anotacao(oes) de Responsabilida-
de(s) tecnica(s) - ARTs", constante(s) da presente CERTIDAO, tendo • sido comprovada a execucao e conclusao da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descricao(oes) abaixo: 

PROFISSIONAL.: RAMON NICOLAS OLMOS 
TITULO 	• ENG. ELETRICISTA 
CARTEIRA 	93278-D /SP 
C.P  F 	 992.009.888-49 

*** ART 03-011811 	*** 
Registrada em: 22/01/2004 	Baixada em...: 22/01/2004 
Endereco Obra: LOC. AO  NORTE DE AM-KM-785 BR-174 - AM-XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR 

Proprietario.: CCSIVAM-COM.P/COORD.PROJ.VIGIL-AM 
Contratante..: CCSIVAM-COM.WCOORD.PROJ.VIGIL-AM 
Empresa 	• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELA INSTALACOES ELETRICAS EM 05 EDIFICACOES DE 01 
PAVIMENTO. QUANTIFICACAO DA OBRA: 2.200,00 M2 
CONTRATO N° 001/CCSIVAM/99 

*** ART 03-011812 	*** 
Registrada em: 22/01/2004 	Baixada em...: 22/01/2004 
Endereco Obra: SURUCUCU-XXXXXXXXXXXXXXXXX 

CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR 

Proprietario.: CCSIVAM-COM.P/ COORD. PROJ.SIS.VIGIL-AM 
Contratante..: CCSIVAM-COM.P/ COORD. PROJ.SIS.VIGIL-AM 
Empresa 	• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELA INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM 01 EDIFICACOES 
EM CONTANIER. QUANTIFICAO DA OBRA: 48,68 M2 
CONTRATO N° 001/CCSIVAM/99 
END. OBRA : LOCALIZADO A OESTE DE BOA VISTA-PROXIMO A DIVISA COM A 
VENEZUELA, AO LADO DA PISTA DE POUSO-SURUCUCU-RR. 

*** ART 03-011813 	*** 
Registrada em: 22/01/2004 	Baixada em.. 	'22/01/2004 
	«< CONTINUA NA FOLHA No. 0002 

Av. Cap. Ene Gareez, 402— Centro CEP 69301-160 Boa Vista-RR 
Foms(95) 224 1392/623 7836/623 6522 Fax (95)2247651 home pape: WS; CR:UI  Qrg.hr  e-mail: erea rr ,osite. 
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Av. Cap. Ene Garcez, 402— Centro CEP 69301-160 Boa Vista-RR 
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10 Idem irG.2.çSantos 

Nesidute 

a4A- 
:ng.. Ct tl 	raneisco dc 1:jssis Resende 

CREA 1580-DiAM-RR 
Gerente de Infra-Estrioturd 

RE R 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de Roraima 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 
PROTOCOLO: BVB-00000147/04 
CAT Nro 	 00006 
DATA DA EMISSAO:23/01/2004 
Numero da Folha 	 0002 

Profissional:RAMON NICOLAS OLMOS 

Endereco Obra: BR-174-KM 18-GRANJA S. JOAQUI-XXXXXXXXXXXXXXXXX 
CEP: 69300-000 IltA VISTA - RR • Proprietario.: Contratante..: 

Empresa 	•  

CCSIVAM-COM.P/COORD.PROJ.SIST.VIGIL-AM 
CCSIVAM-COM.P/COORD.PROJ.SIST.VIGIL-AM 
SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 

CO-RESPONSAVEL PELA INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS EM 02 
EDIFICACOES EM CONTANIER. 
QUANTIFICACOES DA OBRA: 40,50 M2; CONTRATO: N° 001/CCSIVA1VI/99 

--. E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO 
DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averban-
do-se o(s) ATESTADO(S), DECLARACAO(OES) e/ou CERTIDAO(OES) em anexo 
como parte integrante da mesma, devidamente chancelada, que vai datada 
e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito. 

/ 	 BOA VISTA, 23/01/2004 

416 
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