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PROCESSO Ne 33/09 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: çej>A6Nj_ia-srO7  	 
OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO AMINISRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CAMG 

A"CCODEMIG (2e;  

CONSÓRCIO "STEMAG - CONVAF; 
Praça Santo Agostinho, n.° 40 - Bairro Paraíso 

São Paulo / SP - CEP.: 01533-070 
Fone: (11)3346-8100/811918120 - Fax: (11) 3346-8123 

E-mail:waldemar@stemag.com.br  

Oflt 

CONVAP 

 

ENGEN1LINTIA E coNarrituçócs 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS 
GERAIS - CODEMIG 

LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE 
EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

CONCORRÊNCIA-N.° 01/2009 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 



MAG 

IENGENEINRIA E CONSIIIRUIÇOGS INID• 

:.:3.R.T.D. MICROFILKE No.1.884.7:15 

	

lã 	
CONSÓRCIO "STEIVIAG - CONVAP" 

	

Praça Santo Agostinho, o. 40- Bairro Paraíso •••• 	002 
São Pauto / SP -CEP.: 01533-070 

	

CONVAP 	 Fone: 111) 3345-8100/8119/8120 - Fax: (11) 3346-8123 
E-ntail:walderner@stemag.com.br  

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO 
DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 

• STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede na Praça Santo Agostinho n.° 40 - 
Paraíso, CEP 01533-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 43,218.957/0001-11 e Inscrição Estadual n.* 108.731.176.115, neste ato 
representada pelo seu Sócio-Diretor, Waldemar Maschietto, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador 
da cédula de identidade RG 	2.654.087-3/SP, e do CPF n.° 008.433.268-91, doravante denominada 
simplesmente STEMAG. 

• CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, com sede na Rodovia MG 10, Km 24,3, s/n° - Bairro 
Angicos, Vespasiano/MG, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 17.250.986/0001-50 e Inscrição 
Estadual N° 712.000220.03-75, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Marcus de Castilho 
Souza, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de identidade do CREA/MG n° 8078/D, e 
do CPF n° 044.879.316-49, domiciliado à Rodovia MG 10, Km 24,3, s/n°, Bairro Angicos, 
Vespasiano/MG, doravante denominada simplesmente CONVAP. 

Em conjunto denominadas consorciadas; 

Considerando que a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — 

CODEMIG, realizará a CONCORRÊNCIA PÚBLICA CODEMIG CP N° 01/09 — PROCESSO INTERNO N° 

33/2009, cujo objeto é a UCITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. 
Considerando que o Edital permite participação de empresas isoladamente ou empresas reunidas em 
Consórcio; 

Considerando que a STEMAG E CONVAP participarão como licitantes no referido certame; 

Considerando que existirão maiores possibilidades de êxito para as signatárias do presente compromisso 
se as mesmas somarem os esforços e apresentarem uma proposta conjunta e se as mesmas unirem seus 
contingentes, os seus recursos técnicos, econômicos e financeiros, bem como o 'know how° das mesmas 
para a execução dos serviços que são objeto da Licitação citada; 

Considerando que o presente Compromisso terá efeito única e exclusivamente com relação a Licitação 
supra mencionada; 

Resolvem assumir expressamente o compromisso de constituição de um Consórcio, denominado 
"Consórcio STEMAG - CONVAP". 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. 	O Consórcio composto pelas empresas signatárias deste instrumento tem por objetivo 

1.1.1. Participação e habilitação na presente CONCORRÊN 
1.1.2. Elaborar a proposta para participar do presente ce 
1.1.3. Caso o Consórcio seja declarado vencedor, executar os serviços objeto do mesmo. 
1.1.4. Fica ajustado que o• Consórcio se constituirá numa associa ,o solidária e de 

responsabilidade definida, cujo objetivo é apresentar a proposta em questão e realizar os 
serviços a serem contratados, no caso dos mesmos lhe serem adjudicados. 

OL, 
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO 

	

2.1. 	Caso o Consórcio seja declarado vencedor da presente Licitação, o mesmo terá seu prazo de 
existência limitado ao prazo de vigência do contrato, acrescido de 03 (três) meses. 

	

2.2. 	O prazo acima será dilatado caso haja prorrogação do prazo contratual. 

	

2.3. 	Caso o Consórcio não seja declarado vencedor, o presente compromisso dar-se-á por solvido, sem 
quaisquer formalidades, independentemente de notificação entre as partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS QUALIFICAÇÕES DO CONSÓRCIO 

	

3.1. 	O Consórcio será estabelecido no endereço à Praça Santo Agostinho, n° 40 - Paraíso - São 
Paulo/SP. 

	

3.2. 	O Consórcio não se constitui nem se constituirá, em pessoa jurídica distinta de seus membros, nem 
terá denominação própria ou diferente da de seus constituintes. 

	

3.3. 	Ficará ajustado que o Consórcio se constituirá numa associação solidária e de responsabilidade 
definida, cujo objetivo é apresentar a proposta em questão e realizar os serviços a serem 
contratados, no caso dos mesmos the serem adjudicados. 

CLÁUSULA QUARTA: DA COMPOSIÇÃO E PARTCIPAÇÃO 

	

4.1. 	O Consórcio será composto exclusivamente pelas partes ora compromissados, na seguinte 
proporção: 

STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 	 98,00% 
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 	 2,00% 

	

4.2. 	Sem prejuízo da integral responsabilidade solidária que vier a ser contratada perante a CODEMIG, 
as empresas consorciadas participarão dos custos, das receitas e dos resultados de todos os 
serviços, por rateio na mesma proporção da respectiva participação no Consórcio, inclusive em 
relação aos tributos, encargos trabalhistas, previdênciários e outros, que incidirão e/ou vierem a 
incidir sobre as atividades or serem exercidas. 

CLÁUSULA QUINTA: DAS NORMAS E APROPRIAÇÕES 

	

5.1. 	As empresas consorciadas criarão uma comissão composta por 2 (dois) membros, sendo 1 (um) 
indicado por cada consorciada e caso seja necessário terá um terceiro membro indicado de comum 
acordo as mesmas, os quais regerão normas sobre administração do Consórcio, contabilização, 
representação das sócias consorciadas. As consorciadas poderão a qualquer momento, substituir o 
membro por ela indicado. 

	

5.2. 	A indicação e substituição do membro far-se-á por carta encaminhada por cada uma das 
consorciadas à outra. 

as de comum acordo, 
será nomeado árbitro 

5.3. 	As deliberações sobre os assuntos de interesse do consórcio 
devendo as mesmas serem objeto de registro em ata. Em caso d impa 
escolhido por consenso entre as consorciadas. 

5.4. 	Compete ainda a comissão: 

I - Examinar e aprovar, ou não, toda a correspondência a ser encaminhada à COD 
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II - Propor às CONSORCIADAS a propositura de demanda contra aquela que deixar de acolher 
qualquer medida corretiva ou de dar cumprimento a elas no prazo e na forma determinados 

	

5.5. 	A comissão fará lavrar ata de suas reuniões sempre que quaisquer de seus membros solicitar. 

	

5.6. 	Os pagamentos da CODEMIG pelos serviços realizados serão destinados as individualmente as 
empresas do Consórcio, na proporção de sua participação definida no presente instrumento. 

	

5.7. 	Cada consorciada responderá integralmente à outra consorciada pelos eventuais prejuízos que vier 
a causar ao Consórcio. 

CLÁUSULA SEXTA: DAS OBRIGAÇÕES ERESPONSABILIDADES 

	

6.1. 	As partes ora compromissadas declaram expressamente sua responsabilidade solidária pelos atos 
praticados pelo Consórcio, em relação ao contrato decorrente da Licitação e ao eventual termo de 
contrato dele decorrente, e Declaram também que assinarão, como anuentes, o termo de contrato 
decorrente da presente Concorrência e solidariamente como responsáveis por todas as obrigações 
do Consórcio. 

	

6.2. 	As partes assumirão, isolada e também solidariamente, a responsabilidade por todas as exigências, 
pertinentes ao objeto da presente Licitação, bem corno das demais exigências contratuais 
decorrentes e pertinentes ao objeto da mesma, até a conclusão dos serviços dela decorrentes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO 

7.1. A empresa STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA será a empresa líder do consórcio 
e, como tal, será responsável pela integração plena de todas as ações que compõem o objeto da 
CONCORRÊNCIA PUBLICA coDEran CP N° 01109, e o acompanhamento da Licitação. 

	

7.2. 	A empresa líder será o único canal de intedocução junto à CODEMIG, com relação aos aspectos de 
gerenciamento das atividades. 

	

7.3. 	A empresa líder está autorizada a receber quaisquer correspondências ou instruções referentes às 
obras em nome do consórcio, da mesma forma que todas as correspondências encaminhadas à 
CODEMIG, serão assinadas pela empresa líder do consórcio. 

	

7.4. 	Para a representação do consórcio perante a CODEMIG e a terceiros, são outorgados ao Sr. 
Waldemar Maschietto, podador do RG n.° 2.654.087-3-SSP/SP, Engenheiro Chril, todos os 
poderes inerentes a um mandato, podendo receber instruções, decidir sobre as fases da Licitação, 
assinar os documentos de habilitação e Proposta de Preços, interpor e desistir de recursos 
administrativos, bem como, praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome do consórcio e 
em toda a execução do contrato, assinar o contrato decorrente da presente Licitação, firmar 
compromissos, assinar outros documentos, enfim, praticar todos os atos para o bom e fiel 
cumprimento do mesmo, obedecidas as limitações fixadas no edital a que se vincula. 

CLÁUSULA OITAVA: DA IMUTABILIDADE E DO CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL 

	

8.1. 	O presente compromisso é pactuado com as cláusulas da mais absoluta irretratabilidade e 
irrevogabilidade. 

ou alteração na composição e 
Licitação, mediante termo de 

8.2. 	As partes obrigam-se a não proceder a qualquer m 
constituição do consórcio, até o cumprimento do 
recebimento, observado o prazo de duração do consórcio 
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CLÁUSULA NONA: DA CONSTITUIÇÃO, REGISTRO E APROVAÇÃO DO CONSÓRCIO 

	

9.1. 	As partes assumem o compromisso de que apresentarão antes da assinatura do termo de contrato 
decorrente da presente Licitação, o Instrumento de Consórcio, devidamente aprovado pelo órgão da 
sociedade de cada participante que for competente para autorizar a alienação dos bens do ativo 
permanente. 

	

9.2. 	As partes assumem o compromisso expresso, que caso seja declarado vencedor da referida 
CONCORRÊNCUk, terá este seu presente instrumento de Compromisso de Constituição arquivado 
nos termos dos Artigos 278 e 279 da Lei 6.404 de 15/12/76 e do Artigo 30  da IN n.° 74 de 28/12/98 
do Ministério da Indústria, do Comércio e Turismo, no órgão competente de registro do comércio 
local da sua sede e publicada a respectiva certidão de arquivamento ou registrados no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorcias e com 
anterioridade à assinatura do eventual termo de contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA RESOLUÇÃO 

10.1. No caso de revogação ou anulação da referida Licitação, ou caso o contrato para a realização dos 
serviços em questão não seja celebrado por qualquer motivo, ou, ainda no caso previsto no item 
2.3. do presente, este instrumento particular de compromisso não mais produzirá qualquer efeito, 
ficando automaticamente resolvido, sem quaisquer obrigações para as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO IMPEDIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

11.1. As empresas participantes deste consórcio estão isoladamente impedidas de participarem da 
CONCORRÊNCIA PUBLICA CODEM1G CP N° 01/09, ou em outros 'consórcios, como também 
isoladamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da FORO 

12.1. Fica eleito o Foro do Município de São Paulo/SP, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da 
interposição do presente instrumento de cOnsõrcio. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, 
prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores. 

São Paulo, 26 de Fevereiro de 2009. 

TESTEMUNHAS: 

ab(-41i- 
STEMAG - ENENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,. 

W demar Maschietto 
Sócio-Diretor c&\ 

CONVAP ENGEN , RIA E C Ntr.S7-UTR OES S/A 
Marcus de Castilho Souza 

Diretor-Presidente 
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ALTERAÇÃO E COOS9CIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE 

"STEMAG - ENUENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA." 

CNPJ: 43.218.957/0001-11 

NIRE 352.0114571-4 

Pelo presente instrumento particular de Alteração do Contrato Social, os abaixo assinados: 
A) LEONEL JOSÉ MAGNUSSON, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e 

domiciliado na Rua Padre Pereira de Andrade no 545, apto. 91, Bloco E, CEP 05480-900, 
São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG no 2.740.403 SSP/SP, CPF/MF no 
027.006.978-04, CREA n° 20.625; 

B) WALDEMAR MASCHIETTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado 
na Rua Havaí no 174, apto. 71, CEP 01259-000, São Paulo, SP, portador da cédula de 
identidade RG no 2.654.087-3 SSP/SP, CPF/MF no 008.433.268-91, CREA n° 19.643; 

C) CLÁUDIO ROSSINI, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, residente e 
domiciliado na Rua Rui Barbosa no 333, apto. 101A, CEP 09190-370, Santo André, SP, 
portador da cédula de identidade RG no 3.647.596-8 SSP/SP, CPF/MF n° 042.742.378-34, 
CRC no 63.722. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada "STEMAG ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA.", sediada na Praça Santo Agostinho no 40, Paraíso, CEP 01533-070, 
São Paulo, SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
352.0114571-4, inscrita no CNPJ sob o no 43118.957/0001-11, resolvem, por unanimidade, 
ALTERAR o seu Contrato Social nos seguintes termos e condições: 

1) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 
1.1. Os sócios, de comum acordo, resolvem nesta data elevar o Capital Social que hoje 
importa em R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), dividido em 1.500.000 (um milhão 
e quinhentas mil) quotas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscrito e 
integralizado, para R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), com um aumento de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) novas quotas, 
também no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma. 

1.2. As novas quotas sociais são subscritas e distribuídas entre os sócios na seguinte 
proporção: 

(a) 189.650 (cento e oitenta e nove mil, seiscentas e cinqüenta) quotas ao sócio LEONEL 
JOSÉ MAGNUSSON; 

(b) 189.650 (cento e oitenta e nove mil, seiscentas e cinqüenta) quotas ao sócio 
WALDEMAR MASCHIETTO; 

(c) 120.700 (cento e vinte mil e setecentas) quotas ao sócio CLÁUDIO ROSSINI. 
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1.3. Neste ato, as novas quotas Sr30 1:oealmente integralizadas por meio da incorporação das 
seguintes reservas da Sociedade• • ' • • 

(a) R$ 278.551,12 (Duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e um 
reais e doze centavos) referente ao saldo da conta de "Correção Monetária do 
Capital Realizado" da Sociedade; 

(b) R$ 4.721.448,88 (Quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos 
e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) referente a parte do saldo da 
conta de "Reservas de Lucros" da Sociedade. 

1.4. Em vista das alterações ora operadas, a Cláusula 10 do Contrato Social, fica com a 
seguinte redação: 

"CLÁUSULA 10 - O Capital Socál é de R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de 
reais), representado por 2.000.000 (Dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 
10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscritas e Mtegralizadas e distribuídas entre 
os sócios da seguinte forma: 

A) Ao sócio LEONEL JOSÉ MAGNU8SOIV, já qualificado, 758.600 (Setecentas e 
• cinqüenta e oito mil e seiscentas) .quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez 

mais) cada uma;  perfazendo o total de R$ 7.586.000,00 (Sete milhões, 
quinhentos e oitenta e seis mil reais); 

B) Ao sócio WALDEMAR MASCHIETTO, já qualificado, 758.600 (Setecentas e 
cinqüenta e oito mil e seiscentas,) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez 
reais) cada unia, perfazendo o tqtal de R$ 7.586.000,00 (Sete milhões, 
quinhentos e oitenta e seis mil ¡vais); 

C) Ao sócio CLÁUDIO ROSSINI, já qualificado, 482.800 (Quatrocentas e oitenta e 
duas mil e oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez mais) cada 
uma, perfazendo o total de R$ 4.828.000,00 (Quatro milhões oitocentos e 
vinte e oito mil reais); 

§ Único - A responsabilidade dos sóciós será restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela totalidade do capital sodal. 

2) RETIFICAÇÃO DO § 20, DA CLÁUSULA 4a 

2.1. No § 2°, da Cláusula 4, onde Se lê "firmas particulares", leia-se "empresas 
particulares", pelo que esse dispositivo contratual deve vigorar com o teor abaixo: 

"§ 20  - A Sociedade trabalhará para peSsoas físicas, empresas particulares, entidades 
públicas, autarquias e sociedades de economia mista." 

3) DA DISSOLUÇÃO PARCIAL E DA LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS 
3.1. Na hipótese de dissolução parcial da Sociedade em razão da retirada ou falecimento de 
qualquer dos sócios, o sócio retirante ou os herdeiros do sócio falecido terão direito, na 
proporção das respectivas quotas, aos haveres apurados até então por meio de balanç 
especial, assim alf110 também a todos os créditos da Sociedade que sejam objeto de 
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discussão em processos judiciaii in..administrativos, inclusive os posteriores à data da 
retirada ou falecimento do sóci07* itim com fato gerador ocorrido durante a sua gestão, 
desde que tais créditos venham a ser reconhecidos por meio de posterior decisão transitada 
em julgado, e serão repassados ao sócio retirante ou aos herdeiros, em até 10 (dez) dias do 
efetivo recebimento desses valores pela sociedade. 

3.2. Em vista dessa alteração, as Cláusulas 11 e 12 do Contrato Social passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA 11 - No caso de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade 
não será dissolvida, devendo, entretanto, ser levantado um balanço especial nessa 
data e se convir aos herdeiros, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes 
ou a quem eles indicarem, com os direitos legais, ou então receberão todos os 
haveres, em bens e/ou títulos de créditos, apurados até o balanço especial, em 24 
(vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) 
dias da data do citado balanço. 

§ Único — 'Além dos haveres previstos no caput desta Cláusula, os herdeiros do 
sócio falecido terão ~do, na proporção de suas quotas, a todos os créditos da 
Sociedade que sejam objeto de discussão em processos judiciais ou administrativos, 
inclusive os posteriores à data do falecimento do sócio mas com fato gerador 
ocorrido durante a sua gestão, desde que tais créditos venham a ser reconhecidos 
posteriormente através de decisão transitada em julgado, e serão repassados aos 
herdei/os, em até 10 (dez) dias do efetivo recebimento desses valores pela 
sociedade." 

"CLÁUSULA 12 - As quotas que constituem o Capital Social são intransferíveis a 
terceiros sem o consentimento expresso dos outros sócios, 
§ 1° - Caso quaisquer dos sócios pretendam retirar-se da Sociedade, somente 
poderão fazê-lo mediante prévio aviso de 120 (cento e vinte) dias e por carta dirigida 
aos outros sócios, os quais ficarão obrigados a pagarem o capital de crédito do sócio 
retirante num prazo estipulado pelas bartes, sendo que esse nunca poderá exceder 
de 24 (vinte e quatro) meses, e será feito em pagamentos mensais mediante títulos 
de crédito. 

§ 2° - Além dos haveres estipulados no parágrafo anterior, o sócio retirante terá 
direito, na proporção de suas quotas, :a todos os créditos da Sociedade que sejam 
objeto de discussão em processos judiciais ou administrativos, inclusive os 
posteriores à data da retirada do sócio ,fflas com fato gerador ocorrido durante a sua 
gestão, desde que tais créditos venhan'i'a ser reconhecidos posteriormente através 
de decisão transitada em julgado e serão repassados ao sócio retirante, em até 10 
(dez) dias do efetivo recebimento desses valores pela sociedade." 
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4) CONSOli.ID.ACÃO DO CONTRATO SOCIAL 

••• ••• 
Diante das alterações havidas, os sócios decidem consolidar o Contrato Social, que passa a 
vigorar com as cláusulas e condições abaixo: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE 
"STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA." 

Os sócios LEONEL JOSÉ MAGNUSSON, WALDEMAR MASCHIETTO e CLÁUDIO 
ROSSINI, todos já qualificados, neste alo consolidam o CONTRATO SOCIAL da sociedade 
"STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 

CAPÍTULO I  
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO. 

CLÁUSULA ia - A Sociedade é constituída na forma de sociedade empresária limitada e 
dela farão parte somente os sócios acima qualificados. 

CLÁUSULA 2a - A sociedade terá a sua sede e foro jurídico nesta Capital do Estado de São 
Paulo, na Praça Santo Agostinho no 40, Paraíso, CEP 01533-070. 

CLÁUSULA 3a - A Sociedade, além da sede social, possui os seguintes estabelecimentos: 
1) Depósito fechado e oficina própria localizada na Rua Professora Maria Aparecida Nigro 
Gava n° 5, Jardim Santa Fé, município de São Paulo, SP; 
2) Filial localizada na Rua José de Souza Gaivão no 120, Vila Santa Terezinha, município de 
Sumaré, SP, que serve para representá-la; . 
3) Filial localizada na Avenida Manoel Ribas, no 145, sala 301, município de Astorga, Estado 
do Paraná, CEP 86730-000, que serve para representá-la, sendo que toda escrituração 
contábil dessa filial será centralizada na sede da Sociedade; na Praça Santo Agostinho, no 
40, Paraíso, São Paulo — SP, CEP 01533-070. 

§ Único - A sociedade, por resolução da totalidade dos sócios quotistas, poderá abrir 
filiais ou outras dependências, em qua(quer parte do território nacional ou no exterior, 
fixando o respectivo capital que será destacado do da matriz. 

CLAUSULA 4a - O objeto da sociedade será: 

A) O estudo, projeto, direção, fiscalização e execução de: 
1) Demolição de edifícios e outras estruturas; 
2) Preparação de terrenos; 
3) Perfurações e execução de fundações destinadas à construção civil; 
4) Sondagens destinadas à construção civil; 
5) Terrapienagem, pavimentação, outras movimentações de terra e serviços 

complementares; 
6) Edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços com todas as suas obras 

complementares; 
7) Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos); 
8) Pintura para rsinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 

4 
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9) Grandes estruturas e obras cie VA; 
10) Túneis; 	 ••• ••• 
11) Obras de urbanização e paisagismo; 
12) Montagens de andaimes; 
13) Obras marítimas e fluviais; 
14) Obras de irrigação e drenagem; 
15) Obras peculiares ao saneamento básico urbano e rural; 
16) Construção de redes de água e esgoto; 
17) Construção de adutoras de água; 
18) Construção de Interceptores de esgoto; 
19) Construção de estações de tratamento de água e esgoto; 
20) Construção de estações elevatórias de água e esgoto; 
21) Construção de reservatório de água; 
22) Construção de redes de transportes por dutos; 
23) Perfuração e construção de poços de águas; 
24) Outras obras de engenharia civil; 
25) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 
26) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 
27) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 
28) Construção de estações e redes de telefonia e comunicação; 
29) Construção de obras de prevenção e recuperação do meio ambiente; 
30) Instalação e manutenção elétrica em edificações; 
31) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 
32) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 
33) Montagem e instalação de sistemas 'e equipamentos de iluminação e sinalização em 

vias públicas, portos e aeroportos; 
34) Instalação de equipamentos para orientação a navegação marítima, fluvial e lacustre; 
35) Instalação de anúncios; 
36) Obras de instalações e montagens industriais; 
37) Outras obras de instalações; 
38) Obras de alvenaria e reboco; 
39) Obras de acabamento em gesso e estuque; 
40) Impermeabilização em obras de engenharia civil; 
41) Serviços de pintura em edificações em geral; 
42) Instalações de portas, janelas, tetoS, divisórias e armários embutidos de qualquer 

material, inclusive de esquadrias; 	• 
43) Serviços de revestimentos e aplicaçãcae resinas em interiores e exteriores; 

11
1  44) Outras obras de acabamento de construção; 

B) O estudo, projeto, direção, fiscalização, execução e conservação de: 
1) Plantio de grama, arborização, ajardinamento e paisagismo; 
2) Áreas internas e externas de prédios, edifícios e condomínios, com aplicação ou não de 

produtos agrotóxicos, saneantes domiSsanitários e fitossanitários; 
3) Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, varrição, limpeza e 

conservação de logradouros públicos; 
4) Construção, operação e manutenção de usinas de tratamento de resíduos sólidos 

(reciclagem/compostagem); 

5 
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C) Projeto, licenciamento ambiental, implantação, operação e manutenção de centrais de 
tratamento de resíduos sólidos infeetantes dos serviços da saúde, por processos de 
microondas, autoclavagem e incineração. 

D) Projeto, licenciamento ambiental, implantação, operação e manutenção de aterros 
sanitários. 

E) Execução de trabalhos topográficos e geodésicos. 

F) Aluguel de máquinas, veículos e equipamentos de construção e demolição. 

G) Exploração do turismo e hotelaria. 

H)Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal e interestadual. 

I) Incorporação e compra e venda de imóveis. 

§ 10  - As obras serão executadas por empreitada e/ou por administração. 

§ 20  - A Sociedade trabalhará para pessoas físicas, empresas particulares, entidades 
•públicas, autarquias e sociedades de economia mista. 

§ 30  - A Sociedade poderá participar de outras empresas. 

CLÁUSULA 5a - O prazo de duração da Sociedade será por tempo indeterminado, tendo 
iniciado as suas atividades em 16/03/1972. 

CAPITULO II  
DA DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E REStPONSABILIDADE TÉCNICA DA SOCIEDADE. 
CLÁUSULA V - A direção e a administração da Sociedade será desempenhada por todos os 
sócios, os quais terão amplos poderes para, isoladamente ou em conjunto, praticar os atos 
destinados a assegurar o desenvolvimento.: da Sociedade, podendo, ainda, no desempenho 
de suas funções, constituírem procuradores,ou representantes com poderes amplos. 

§ 10  - Para a finalidade expressa de movimentação de contas em estabelecimentos 
bancários, de emissão de cheques e títulos de créditos em geral, de autorização de 
ordens de pagamento e transferência de valores, de venda de bens imóveis e móveis, 
serão obrigatórias as assinaturas de dois; de quaisquer dos três sócios. 

§ 2° - A Sociedade poderá Ser administrada por sócios quotistas ou não, nomeados por 
alteração do Contrato Social ou por instrumento apartado. 

CLÁUSULA 7a - A responsabilidade, técnica da sociedade será exercida pelos sócios 
engenheiros, WALDEMAR MASCHIETTO - CREA no 19.643, LEONEL JOSÉ 
MAGNUSSON - CREA no 20.625, e ainda por outros. 

CLÁUSULA 8a - Fica permitido o uso da denominação social em papéis ou negócios de 
interesses da sociedade, tais como em avais, abonos, endossos, etc., porém, com a ar 4' I • 

riSt obrigatória de no mínimo de 02 (dois) de quaisquer dos três sócios. 
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CLÁUSULA 9a - Para suas deSpésáS•particulares os sócios terão uma retirada mensal a 
título de pro labore, quando em efetivo exercício'de suas funções, importâncias essas que 
serão levadas a débito de despesas gerais em contas subsidiárias, cujo valor será fixado por 
deliberação de sócios representando a maioria do Capital Social, de acordo com as 
possibilidades da Sociedade, porém nunca superior ao permitido pelas leis que regem a 
matéria. 

CAPÍTULO III 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA 10 - O Capital Social é de R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), 
representado por 2.000.000 (Dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 10,00 (Dez 
reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas e distribuídas entre os sócios da 
seguinte forma: 

A) Ao sócio LEONEL JOSÉ MAGNUSSON, já qualificado, 758.600 (Setecentas e cinqüenta 
e oito mil e seiscentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, 
perfazendo o total de R$ 7.586.000,00 (Sete milhões, quinhentos e oitenta e seis 
mil reais); 

B) Ao sócio WALDEMAR MASCHIETTO, já qualificado, 758.600 (Setecentas e cinqüenta e 
oito mil e seiscentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, 
perfazendo o total de R$ 7.586.000,00 (Sete milhões, quinhentos e oitenta e seis 
mil reais); 

C) Ao sócio CLÁUDIO ROSSINI, já qualificado, 482.800 (Quatrocentas e oitenta e duas 
mil e oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, perfazendo 
o total de R$ 4.828.000,00 (Quatro milhões oitocentos e vinte e oito mil reais); 

§ Único - A responsabilidade dos sócios será restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela totalidade do capital social. 

CLÁUSULA 11 - No caso de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não 
será dissolvida, devendo, entretanto, ser levantado um balanço especial nessa data e se 
convir aos herdeiros, será lavrado um novO contrato com a inclusão destes ou a quem 
eles indicarem, com os direitos legais, ou ;então receberão todos os haveres, em bens 
e/ou títulos de créditos, apurados até o balánço especial, em 24 (vinte e quatro) parcelas 
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da data do citado 
balanço. 

§ Único — "Além dos haveres previstos no caPut desta Cláusula, os herdeiros do 
sócio falecido terão direito, na proporção de suas quotas, a todos os créditos da 
Sociedade que sejam objeto de discussão em processos judiciais ou administrativos, 
inclusive os posteriores à data do faleantento dos sócios mas com fato gerador 
ocorrido durante a sua gestão, desde que tais créditos venham a ser reconhecidos 
posteriormente através de decisão transitada em julgado, e serão repassados aos 
herdeiros, em até 10 (dez) dias do efetivo recebimento desses valores pela 
sociedade." 	 ,1.°444. 

•••.f  
7 

v",4,40,74144;:- '''',4 040. 

/ 
0C/c4,;4•)/ 



8 

• • • • ••• •• 

	

****** 	• 
• • • • 	.10 	• 
•. • I. • 	• 	 • • • ***** 	• • • • • ••• • 

U 015 

  

••• • •• 
• 
• 

o • 
4 • • 

• •• 	•• 
• • 

•• 

• • •• • • 
CLÁUSULA 12 - As quotas que cimlittiem o Capital Social são intransferíveis a terceiros 
sem o consentimento expresso dtiVotitros sócios. 

§ 1° - Caso quaisquer dos sócios pretendam retirar-se da Sociedade, somente 
poderão fazê-lo mediante prévio aviso de 120 (cento e vinte) dias e por carta dirigida 
aos outros sócios, os quais ficarão obrigados a pagarem o capital de crédito do sócio 
retirante num prazo estipulado pelas partes, sendo que esse nunca poderá exceder 
de 24 (vinte e quatro) meses, e será feito em pagamentos mensais mediante títulos 
de crédito. 

§ 2° - Além dos haveres estipulados no parágrafo anterior, o sócio retirante terá direito, 
na proporção de suas quotas, a todos os créditos da Sociedade que sejam objeto de 
discussão em processos judiciais ou administrativos, inclusive os posteriores à data da 
retirada do sócio mas com fato gerador ocorrido durante a sua gestão, desde que tais 
créditos venham a ser reconhecidos posteriormente através de decisão transitada em 
julgado e serão repassados ao sócio retirante, em até 10 (dez) dias do efetivo 
recebimento desses valores pela sociedade." 

CAPITULO IV 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS 

. CLÁUSULA 13 - O exercício social terá início em 10 de janeiro e terminará em 31 de 
dezembro do mesmo ano. Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, que deverão ser colocados à disposição 
dos sócios não administradores até 30 (trinta) dias antes da reunião que sobre eles 
deliberar. 

§ 10  - O lucro líquido terá o destino que os sócios, representantes da maioria do capital 
social, houverem por bem determinar, seja ordenando sua distribuição na exata 
proporção do número de quotas que possuírem ou em proporção diversa, seja 
conservando-o, total ou parcialmente, ha conta de "Lucros Acumulados". Nenhum dos 
sócios terá direito a qualquer parcelá, dos lucros até que seja adotada deliberação 
expressa sobre a sua aplicação. 

§ 20  - A sociedade poderá também levantar balancetes intermediários, para distribuição 
de lucros em periodicidade menor do que a anual. 

§ 3° - Os prejuízos que se verificaremi serão suportados pelos sócios na proporção de 
suas quotas. 

CAPITULO. V 
DA REUNIO DOS SÓCIOS 

CLÁUSULA 14 - Os sócios quotistas reunir-se-ão quando necessário, mediante a 
convocação de qualquer um deles, com 5 (Cinco) dias de antecedência e especificando o dia, 
a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia e só sobre: eia poderá haver 
deliberação, a menos que todos os quotistas acordem diferentemente. Para que as reuniões 
possam ser instaladas e nelas se deliberar, é necessária a presença de quotista sue 
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representem, no mínimo, a maioiSa çlf:capital social. A cada quota correspondera um voto 
das deliberações sociais. 	••• ••• 

§ 10  - Qualquer quotista poderá ser representado por procurador, sendo então 
considerado presente à reunião. Da mesma forma, serão considerados presentes se 
derem seus votos via fax, internet, telegrama ou qualquer outra forma escrita. 
§ 20  - As reuniões serão presididas pelo quotista que for escolhido pela maioria dos 
presentes. Caberá ao presidente da reunião a escolha do secretário. 
§ 30  - As formalidades de convocação serão dispensadas desde que todos os sócios 
estejam presentes ou declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e 
ordem do dia. A reunião será dispensada se todos os sócios decidirem por escrito sobre a 
matéria que seria objeto de reunião. 

§ 40  - As deliberações dos sócios serão tomadas: 

(a) pelos votos equivalentes a 3/1  do capital social nos casos de: 
a.l. modificação do contrato social; 
a.2. incorporação, fusão ou dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de 
liquidação; 

(b) pelos votos equivalentes a mais da metade do capital social nos casos de: 
b.1. designação dos administradores, quando feita em ato separado; 
b.2. destituição dos administradores; 
b.3. modo de remuneração dos administradores, quando não estabelecido no contrato; 
b.4. o pedido de concordata. 

§ 50  - As demais deliberações não citadas aqui podem ser decididas por maioria absoluta 
de votos, com base na quantidade de quotas de cada sócio. 
§ 60  - Nos quatro meses seguintes ao termino de cada exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas prestadas pelos administradores e designarão 
administradores quando for o caso. 

CAPITULO VI 
DA LIQUIDAÇÃO 

CLÁUSULA 15 - Em caso de liquidação, ou dissolução da Sociedade, o liquidante será 
escolhido pelos sócios que representem a maioria do Capital Social. Nessa hipótese, os 
haveres da Sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se 
houver, rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir. 

CAPITULO VII 
DO FORO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA 16 - Fica eleito o foro da Capital de São Paulo e nele o de jurisdição central 
para dirimir as dúvidas ou ações resultantes e decorrentes do presente instrumento. 

CLÁUSULA 17 - Os casos não previstos neste contrato e na legislação aplicável às 
sociedades limitadas serão regidos subsidiariamente pelas normas da Lei 6.404r/6. 

9 



Testemunhas: 

1. 

Nome: itor ulo\  nões 
CPU/  F: 01 .574.508-07 

TAB:0:4 u30Çr:sOTL,44,0, .°51  MiLTON 

ingugglorr:hfr"'kl-kie4m4 
• 

1:•;!"?  

rdliP 

ÉCRETARIA DA FAZEWOA 

b AO . 	 , 

CERTIFIO .WInl$n10 

3   

4.727/07-3 

1111111111111MUIIIIIIHIM IIIIIEN1101111 	"") 

... 

S. pAuto  
Aess.tto 

P•wo. 

017 
I, 	• 	• 	• 	••• 
****** 
• • 	• 	• 	•• 
• • 	• 	• 	• 

• 
• 

•• 

• 

•• 
• 
• •• 

• 
• 

• • • ••• • • 

• 
• • • •• 

• • • • • 
• 	• 

• • 
• 

• • 
• 

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

• 
• • • • • • • • 	• •• 

CAPÍTULO VIII 
DA DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES 

CLÁUSULA 18 - Os sócios e os administradores declaram, para todos os fins de direito, que 
não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

E por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
na presença de 02 (duas) testemunhas, a tudo cientes. 

Sào Paulo/SP, 24 de Agosto de 2007. 

oNg JOSÉ MAGNUSSON WALD MAR MASCHIETTO 

iN me: oao Freitas Almeida Jr 

/CPF/ F: 134.683.568-38 

Visto do Advogado: 1 	 4'43,211 ir7) 
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ALHADORES NAS INDÚSTRIAS EX-
INAS GERAIS - ASSEMBLÉIA 
DE CONVOCAÇÃO - Pelo pre-
tos os membros do Conselho Deli-
hadores luas Indústrias Extrativas 
encontrem em pleno gozo de seus 
embleiu Ger,s1 Extraordinária, em 
o dia 28 de maio de 2008, à Rua 
ute/MG. Caso não haja número 
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rz, 	sentaria e Pleno Operacional 
> 	et 	te, 08 de inalo de 2008. loa- 
Z 	CI 	do Conselho Deliberativo. 

COMA ' 	 ruirOUÇÃO DE PETRÓLEO E 
GÁS S/A. CNPJ: n" 00.271.847/0001-00. NIRE n" 3130002338-9. 
Alada Assembleia Geral Extntonlinásia realizada els] 15 de Outubro 
de 2007. Dana Hora e local: Aos quinze dias de outubro de 2007, às 
10 (dez) horas, na sede da Companhia, rtu Rim do Campo, ss" 80-A, 
bairro Vale do Sereno, eia Novo Lima/MG, Estado de Minas Gerais. 
Convocação: Dispensada e convocação nos termos do Art. 124, § 4" 
da Lei n" 6,404/76. Presenças: Acionistas representando a totalidade 
Ou, Capital Social. Mesa: Eleito pela unaaimidade dos acionistas, Pre-
sidente: Sr. Celso Cul-valho Magalhães; Secretário Sr. Esore Selvatici 
Csivallliesi. adens do Dia: (i) Deliberar sobres, les:sate de ações com 
resido° de embai 	(ii) 	coput lis:In. 6" As Exumar; 
da Companhia; (iii) Deliberar sobre munis assuntos de illterCS%C da 
Companhia. Deliberações tomadas por unanimidade: 1) Os acionistas, 
por unaninsidade, aprovaram o resgate de 264.232 (duzentas e ses-
senta e quatro mil, duzentos e trinta e duas) ações onlinárias nomina-
tivas da acionista Sergep - Serviços Especializados Lula, pelo valor 
de R$ 11,35 (onze reais e tfinta e cinco centavos) por ação, cone a 
conseqüente extinção dessas ações. O resgate será feito à C01110 de 
capital, cosoo a devido sedução do capital social, na lonas do art. 44 
da Lei ri" 6.404/76. Eis conseqUência da deliberação aprovada acima, 
o pagamento do valor do resgate das ações onlin(unus da Sergep - 
Serviços especializados Lida, conespondente ao valor de 'Rã 
2.999,033,20 (dois milhões, novecentos e noventa e nove snil, trinta e 
três reais e vinte centavos), é efetuado imegralmente, [leste ato, em 
dialleiro. A Sergep - Serviços Especializados Ltda, presente is As-
sembléia ratifica a deliberação sobre o nzsgate de ações, cota:mian-
do, expressamente, COO1 o resgate, o preço e a fossa de pagamento, 
razão pela qual di à COMpllOhill /I mais morda, geral, irrevogfivel C ir-
retratável quitação. 2) Flux à deliberação anterior, o capas do art. 6" 
do Estatuto Social da Companhia passa is ter a seguinte redução: 
"Art. 6'- O Capital Social da Companhia, totalmente subserito e buc-
al-aliando é de RS 18.978,451,44 (dezoito milhões, novecentos e se-
tenta e oito mil, quanocentos e cinqüenta e um suais e qt15ltillU e 
1.111210 centavos, divididos em 1.671.536 (luas milhão, seiscentas e 
setema e urna mil, tp.111111COIOS e trinta e seis) ações ordindrias, todas 
nominativas, sem valor nominal." EOCCITUOICIIIO, Laivratura, Aprova-
ção e Assinalara da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a pre-
sente ata lavrada, lida, contenda, e assinada. Mesa: Presidente: Sr. 
Celso Carvalho Magalhães; Secretário Sr. Etore Selvatici Csslallicri. 
Certifico que n presente E cópia fiel da ata lavrada era livro ps(rptio. 
Sr. Celso Carvalho Magalhães, Presidente; Sr. Ettore Selvatici Ca-
vullieri, Secretário; Sergep Serviços Especializados Ltda. CNP.] 02, 
009.033/0001.28; Etose Selvatici Cavullieri, CPF: 526.817.267-00. 
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MINAS GERAIS - CADERNO 1 

convap engenharia e construções s.a. 
CNPJ 17.250.986/0001-50 - NIRE 31300036278 

Aia das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária 
realizadas em 30 de Abril de 2008 

1. Local e data da Assembléia: m sede social a Rodovia MG-10, Km 
24,3, Bairro Angicos, Vespasiano, MG, aos 30 (trinta) dias do mês de 
abril de 2008 (dois mito oito), as 9 (nove) horas. 2. "Quorum": presentes 
acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, 
conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 3. 
Composição da mesa: Marcus de Castilho Souza, Presidente, Flávio de 
Lima Vieira, Secretário. 4. Convocação: conforme avisos publicados no 
'Minas Gerais" e "Diario do Comercio", da Capital, dias 16 (dezesseis), 
7 (dezessete) e 18 (dezoito) do corrente mês 5. Deliberações: 5.1. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Os senhores acionistas, 
pós exame e discussão de proposta formulada pela acionista controladora 
alcindo Participações e Engenharia S.A., através seu Diretor Luiz 

Felippe de Lima Vieira, resolveram, por unanimidade, reduzir o número 
e conselheiros e de diretores, alterando-se em consequência todo o 

Capitulo II, suprimindo-se os artigos 14A, 17 00 parágrafo MIM° do 
artigo 18, instituindo-se, outrossim, a faculdade de o Conselho de 
Administração nomear gerentes com a função de auxiliar os diretores e 
tualizando-se a lista dos responsáveis técnicos da empresa, constante 
o artigo 19, re-numerando-se os artigos do Estatuto Social, a partir de 
eu Capitulei!. Em consequência, seu texto consolidado foi examinado 
em seguida lido aos presentes, que o aprovaram por unanimidade, 

assando ele a fazer parte integrante desta ata. 5.2. ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA. 5.2.1. Os senhores acionistas, observadas 
abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram por unanimidade, o 
Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes 
o exercício social encenado em 31 (trinta e um) de dezembro de 
007(dois mil e sete), sem quaisquer ressalvas ou reservas. Tais 

documentos foram publicados em Belo Horizonte/MG no "Minas Gerais", 
dição de 25.03.2008 e em Vespasiano/MG no "O Jornal", edição do 

mês de março de 2008, que circulou no dia 28.03.2008. 5.2.2. Os senhores 
acionistas, por proposta também da acionista controladora, aprovada 
por unanimidade, elegeram, para integrar o Conselho de Administração 
a empresa, com mandato até 30 (trinta) de abril de 2011 (dois mil e 

onze), os senhores Paulo José de Lima Vieira, brasileiro, casado 
engenheiro, portador da carteira de identidade n' 783/D, CREA-MG, 

PF 001,439.366-20, residente e domicilia& na Rua Manoel Gomes 
Pereira, n°50, apt" 701, Bairro Serra, CEP 30220-220, Belo Horizonte/ 
MG, para o cargo de Presidente; Luiz Felippe de Lima Vieira, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidades' I .9I•8/D, CREA-

G, CPF 001.384.106-82, residente e domiciliado na Rua Oriente n° 
90, Bairro Serra, CEP 30220-270, Belo Horizonte, MG, para o cargo 
e Vice-Presidente e Cláudio de Castilho Souza, brasileiro, casado, 

engenheiro, portador da carteira de identidades' 44.583/D, CERA-MO, 
PF 156.727.436-68, residente e domiciliado na Rua José ~frio de 

Andrade n°61, apto 901, Bairro Buritis, CEP 30455-770, Belo Horizonte, 
MG, para o cargo de membro conselheiro. Todos eles presentes no 
recinto, declararam não incorrer nas vedações legais para o exercicio de 
eus cargos. 5.2.3. Por fim, continuando com a palavra, o Diretor da 

acionista controladora, acima citado, propôs fossem os honorários dos 
administradores mantidos nos mesmos valores atualmente em vigor, ou 
seja, na forma da ata da Reunião do Conselho de Administração arquivada 
na JUCEMG sob o n°2962408/10.07.2003. 6. Encerramento. Nada mais 
havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavratura desta ata, 
que vai assinada pelos presentes. Vespasiano/MG, 30 de abril de 2098. 
(as) Marcas de Castilho Sorna' Presidente; Flávio de Lima Vieira - 
Secretário; Calcindo Participações e Engenharia S.A. (as) Luiz Eclipse 
de Lima Vieira por procuração de Djalma Barbosa e de EPL Participações 
e Engenharia Ltda. (as) Pedro Augusto da Costa; SS Administração e 
Participações Ltda. (as.) Marcas de Castilho Souza e Elizabeth Sousa 
Dias. Carlos Luiz Peneira' Auditor Independente. Confere com °original 
transcrito as fls.34 -verso, do livro n° 6 de atas das Assembléias Gerais. 
Vespasiano, 30 abril de 2008. (a) Marcas de Castilho Souza - Presidente. 
Visto: (a) Pedro Augusto da Costa- OAB-MG 23.176.1unta Comercial 
do Estado de Minas Gerais-Certifico o registro sob o número: 3922441. 
Protocolo: 082350507. Data: 06/05/2008. Convap Engenharia e 
Construções S/A, (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

convap engenharia e construções s.a. 
ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I- Da denominação, sede, objeto, capital e duração. 
ARTIGO 15 A Concas Engenharia e Construções S/A. é uma sociedade 
por ações, de capital autorizado, que se regerá pelo presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, sendo sido 
constituída pela transfordnOo em sociedade anônima de Crinstruton: 
Álcknro Vieira Laia. e da inco,goreção da Cornaurora Vale Peasicaba 

- S.A., ambas da praça de Belo Horizonte, MG, conforme instrimientos 
arquivados lia Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 28 
dezembro de 1954 sob 00' 68.894 e em 04 demais de 1972 sob o n°  
276.174, respectivamente, e o seu objeto és industrie da construção de 
obras públicas e particulares, eras todas as suas modalidades, inclusive 
montagens eletromecânicas e obras de geração, transmissão e distribuição 
de energia elétrica; a participação em outras empresas, como sócia ou 
acionista, a compra e venda de imóveis es comprar venda de materiais 
de construção e sua industrialização. ARTIGO 2°) O capital social 
subscrito e integralizado é de R560.000.000,00 (sessenta milhões de 
reais), dividido em 692.689.393 (seiscentos e noventa e dois milhões, 
seiscentos e oitenta e nove mil e trezentas e noventa e três) ações 
ordharias nominativas, sem valor nominal. ARTIGO 35 O capital social 
autorizado da sociedade é de RS166.000.000,00 (cento e sessenta e seis 
milhões de reais), podendo em consequência, ser aumentado 
independentemente de reforma estatutária, até o valor previsto neste 
artigo, a critério do Conselho de Administração, órgão competente para 
deliberar sobre as emissões de ações, seu valor, número, espécie e classe. 
§ 1 ° - O preço de emissão deverá ser freado tendo em vista a cotação 
das ações nomercado, o valor do patrimônio líquido e as perspectivas 
de rentabilidade dacompanhia, sem diluição injustificada da participação 
dos antigos aciorústas. § 2'- O valor do capital social autorizado será 
anualmente corrigido pela Assembléia Geral Ordinária com base nos 
mesmos Indices adotados na correção do capital social. Inexistindo a 
correção do capital social caberá a Assembléia Geral decidir sobre o 
montante do aumento do capital autorizado. § 3° - O acionista que no 
tempo e modo estabelecido, deixar de efetuar o pagamento das prestações 
correspondentes as ações subscritas ou adquiridas ficará, de pleno direito, 
constituido em mora, sujeitando-se ao pagamento dos juros de I % (um 
por cento) ao mês, de correção monetária no montante correspondente 
a modificação no poder de compra da moeda nacional, com base no 
indexador fixado pelo Governo Federal, e da multa de 2% (dois por 
cento) do valor da prestação em débito, tudo a partir da data em que 
tiver ocorrido a mora. § 4°, Dentro do limite do capital autorizado a 
sociedade poderá emitir ações preferenciais sem observar a proporção 
entre as espécies e claás es de ações existentes. ARTIGO 45 Na 
proporção do número e da natureza das ações que possuírem, os acionistas 
terão preferência para subscrição do sarnento de capital, sendo de 30 
(trinta) dias o prazo pesa o exercício desse direito. Parápra fo Único: 
por deliberação da Assembléia Geral, pode ser excluído o direito de 
preferência para subscrição de ações, debêntures ou partes beneficiárias 
conversIveis em ações e bónus de subscrição cuja colocação seja feita 
mediante: a) subscrição pública ou venda em Bolsa de Valores; (b) 
permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos termos 
dos artigos 257 e 263 da lei 6.404/76; (c) gozo de incentivos fiscais, nos 
termos de lei especial. ARTIGO 5°. O Capital Social é representado por 
ações ordinárias° ações preferenciais, que deverão ter a forma nominativa 
e os títulos que as representem serão assinados por 2 (dois) diretores, 
sendo permitido o uso de chancela mecânica. § 1 ° - Aceda ação ordinária 
corresponderá o direito a um voto nas deliberações das Assembléias 

ns/d3 S(.8. INDUSTIVA E COMItii.C10. i:werita o CNP.' NIF) 
sob o a" 29.799.921/0001-48 e Inscrição Estadual si" 
186.425581.0020, estabelecida na rua Zezé Cumargos n° 117, Cida-
de Industtial, essa CONTAGEM-MG, CEP 32.210-080, de acordo 
cota a legislação vigente e paru os efeitos legais, comunico o EX-
TRAVIO de seus livros: Registro de Apuraçíio do ICMS sr 13 e Re-
piano de Apuração do IPI is' 21, ambos ref. ao  ano de 2006. Este 
comunicado está sendo publicado nos jornais "Diário Oficial do Es-
tado de Minas Gerais" e "Diário do Comércio", de circulação diária. 
Contagem, 30 de abril de 2008. 
ESAB SIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Jofre Mamem Hirae 
Contados-  - CPF 563.942.928-34 
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Ata de Assembléia Geral Onlinásia e Extraordinásia. Data, Hora e Lo-
cal: 11 de Abril de 2008 às 08:00 horas, na sede da Sociedade, localiza-
da na Rua dos Timbiras, n" 2.928, 10° andar, Bairro Barro Preto, Belo 
Horizonte, MG, CEP 30.140-062. Presença: Presente a totalidade dos 
acionistas, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da.  Companhia, Convocação: Dispensada ene razão da pre-
sença da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o parágrafo 4" do 
art. 124, da Lei Is" 6.404/76. Publicações Prévias: (a) Aviso de Acionis-
tas - Dispensada a pubhcação do Aviso aos Senhores Acionistas, con-
forme disposto no are 133, § 4", da Lei n°6.404/76; (b) Edital de Con-
vocação - Formalidade dispensada na forma do § 4° do ast 124, da Lei 
n° 6.404/76; (e) Publicações do art. 133 da Lei is' 6.404/76 - realizadas 
no dia 27 de Março de 2.008, no "Jornal Missas Gerais" e no "Jomal 

constituído pela empresa, § 6°- As propostas da empresa para execução 
de obras e/ou serviços deverão conter a assinatura de um dos três 
Ditetores ou deproadador =poderes especiais, para assinar, em nome 
da empresa, referidas propostas. § 7°-Às escrituras públicas ou contratos 
particulares de fmanciamento de bens ou de capital que contiverem 
cláusulas de fiança em favor de outras empresas, deverão conter a 
assinatura conjunta de dois diretores, um deles o Diretor Presidente, 
sendo que a sociedade somente concederá fianças empresa subsidiária 
ou coligada, desde que autorizada pelo Conselho de Administração. § 
8° - A sociedade poderá constituir procuradores com poderes especiais 
para assinar ordens de compras. § 9° - Os recibos de venda de bens 
móveis em geral, deverão conter a assinatura de dois diretores. ARTIGO 
14) Compete ao Diretor Presidente: a) representara sociedade, ativa e 
passivamente, em todas as relações judiciais e extrajudiciais e designar 
'representantes quando necessário, a seucritério; b) exercer a coordenação 
da Diretoria es supervisão geral da sociedade, respeitadas as atribuições 
do Conselho de Administração e da Diretoria; c) convocar reuniões de 
Diretoria e presidi-Ias; d) supervisionar a Auditoria interna e a Assessoria 
Jurídica da Sociedade; e) outorgar procurações judiciais e extrajudiciais 
e assinar quaisquer outros documentos que importem em constituir 
representantes da Sociedade para qualquer fim; 1) orientar a ação 
institucional da empresa e a diversificação de suas atividades, em 
consonância com o Conselho de Administração; g) exercer a 
representação externa da empresa junto aos diversos públicos 
especialmente as áreas governamentais e setores empresariais; h) dirigir 
e exercer as relações institucionais; i) cuidar da identidade e da imagem 
corporativa da empresa; j) orientar e controlar a ação da Diretoria na 
condução das atividades, interpretando e aplicando as diretrizes e 
objetivos estabelecidos pelo Conselho de Administração; Is) encaminhar 
para análise do Conselho os orçamentos, balanceies, planos e relatórios 
operativos da empresa, as propostas de aumento de capital, as estimativas 
de receitas, as dotações de despesa, os planos de investimentos e novos 
projetos; I) submetera apreciação do Conselho o planejamento anual da 
empresa bem como as alterações subsequêntes; m) manter o Conselho 
de Administração informado sobre o estado das operações, fornecendo 
informações com a correção e rapidez necessárias; ARTIGO 15) 
Compete ao Diretor Superintendente de Operações: a) superintender a 
execução das obras e administrar sem contratos; b) supervisionar as 
filiais e os escritórios da sociedade; c) aprovar, juntamente com o Diretor 
Presidente, orçamentos e propostas para execução de serviços e obras; 
d) apresentar ao Diretor Presidente anualmente o planejamento das 
atividades de sua área, os orçamentos e planos dos principais projetos, 
garantindo boa qualidade e prazos nesse planejamento; e) manter o 
Diretor Presidente informado sobre os seus resultados comparados com 
os planos, mediante controle de custo e andamento das obras mês a mês; 
O manter o Diretor Presidente sempre informado de contatos ocorridos 
com autoridades, concorrentes, clientes, fornecedores, sindicatos de 
classe e eventos externos de interesse da empresa; g) aperfeiçoar 
constantemente os sistemas de produção, introduzindo melhorias de 
qualidade, custo e prazo. Avaliar constantemente os Indices de 
produtividade da empresa e atuar para melhorá-los; h) em coordenação 
como Diretor Administrativo e Financeiro, manter um constante controle 
sobre os custoso orçamentos da empresa a fez de atingir os objetivos 
fixados; i) em coordenação com o Diretor Administrativo e Financeiro, 
supervisionar ativamente a administração dos recursos humanos de seu 
setor atribuindo aos mesmos suas respectivas responsabilidades, 
coordenando-as de forma a melhorar a produtividade e manter o bem-
estar interno; j) zelar pela qualidade dos reemos técnicos da empresa e 
pela manutenção de seus equipamentos; Ir) manter-se a par dos fatos 
novos, desvios sobre os planeis, cronogramas referentes a obras, serviços, 
projetos e outras atividades operacionais; I) apoiar a ação da empresa 
no trabalho de marketing e vendas de todas as operações, visando a 
captação de novos clientes es diversificação dos negócios da empresa, 
coma melhor utilização de seus recursos. ARTIGO 16)0 Conselho de 
Administração, mediante proposta de seu Presidente poderá nomear 
gerentes coma função de auxiliar os diretores em tarefas especificas que 
constarem de seus respectivos contratos de trabalho. ARTIGO 17) A 
Sociedade tem como responsáveis técnicos os engenheiros Paulo José 
de Lima Vieira, Luiz Felippe de Lima Vieira, Flávio de Lima Vieira, 
Daniel Pyramo da Costa, Marcas de Castilho Souza e Gustavo Melucci 
Viena, os quais agirão com independência no exercício de suas funções 
técnicas, assinando, conjunta ou separadamente, lodosos trabalhos de 
ordem técnica a cargo da sociedade. ARTIGO 18) A sociedade poderá 
designar outros responsáveis técnicm, na forma da legislaçãoprofissiona 
em vigor. Capitulo III 'Conselho Fiscal. ARTIGO 19) A Sociedade 
terá um Conselho Fiscal, que não fimcionará permanentemente e, quando 
em funcionamento, será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)  
suplentes, acionistas ou não, residentes no pais. O Conselho Fiscal terá 
as funções que a lei determina e o pedido dessa instalação obedecerá as 
normas da § 2° do artigo 161 da lel ç.404,76. Parágrafo único: os 
suplentes e., Censelbo Fino:Asarão enramados pela ordem de votação. 
e em caso de igualdade de votos, será convocado o mais idoso. Capítulo 
IV - Assembléia Geral, ARTIGO 20) Até 30 (trinta) de abril de cada 
ano reunir-se-á a Assembléia Geral Ordinária dos acionistas, a qual 
deliberará, no que couber, sobre a matéria prevista no artigo 132 da lei 
6.404/76. § I° - A Assembléia Geral Extraordinária será convocada 
sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos 
acionistas, com observância da lei. § 2'- Todas as deliberações tomadas 
em Assembléia Geral serão sempre por maioria absoluta de votos, 
excetuados os casos em que a lei fixa maiorias qualificadas. ARTIGO 
21)As Assembléias serão presididas pelo Diretor Presidente ou por outro 
acionista, por aclamação, que convidará um ou dois acionistas entre os 
presentes para secretários, ficando assim constituiria a mesa que dirigirá 
os trabalhos. Parásra fo único  - O acionista poderá ser representado 
por procurador, observado o que a respeito dispõe o § 1' do artigo 126 
da lei 6.404/76/15.12.76. Os procuradores deverão depositar na sede 
social os respectivos instrumentos de mandato, com três dias de 
antecedência da data mareada para a Assembléia emprimeira convocação. 
Capítulo V - Exercício Social, ARTIGO 22) O °xereteio social 
terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando deverão ser levantados 
o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, na forma da 
legislação aplicável. ARTIGO 23)A Diretoria encaminhará a Assembléia 
Geral, para a apreciação desta, as demonstrações financeiras, relatório 
da administração e proposta para destinação dos lucros. ARTIGO 24) 
Do resultado apurado no exercício, serão deduzidos em primeiro lugar 
os prejuízos acumulados porventura existentes, a provisão para o imposto 
sobre a renda e a eventual participação dos administradores nos 
resultados. Do lucro remanescente destinar-se-ão 5% (cinco por cento) 
para o fundo de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) sobre o 
capital social e 10% (dez por cento) como reserva estatutária, objetivando 
reposição de máquinas, equipamentos e veículos, até o limite do capital 
social. Do lucro liquido ajustado na forma dos incisos 1, II e III do 
artigo 202 da lei 6.404/76/15.12.76, mediante proposta da Diretoria, 
será destinada a parcela de, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), 
para ser distribufda como dividendo aos acionistas. A Assembléia poderá 
criar as provisões e reservas que julgar convenientes. § 1°-O dividendo 
previsto neste artigo, não será obrigatório no exercício social em que os 
órgãos da administração informarem a Assembléia Geral Ordinária ser 
ele incompatível com a situação financeira da companhia. § 2° - A 
sociedade poderá deliberar a distribuição de dividendos com base no 
lucro apurado em balanços semestrais e, respeitados os preceitos da lei, 
de dividendo intermediário, em periodos menores. ARTIGO 27) Os 
dividendos não reclamados dentro de cinco anos, a contar da data do 
animcio de seu pagamento, prescreverão á favor da sociedade. Confere 
com o original transcrito as fls. 34-verso do ro 6 de atas das assembléias 
gerais. Vespasiano, MG, 30 (trinta) de 	O de 2008. (a) Marcas de 
Castilho Souza - Diretor Presidente. Visto: (a) Pedro Augusto da Costa 
- OAB-MG 23.176. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - 
Certifico que este documento faz parte integrante do processo arquivado 
em 06/05/2008 sob o número: 3922441. Não podendo ser usado 
separadamente. Protocolo: 082350507. (a) Marinely de Paula Bomfim 
- Secretaria Geral. 
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da; Secretário: Edmundo do Nascimento Pires. Ordem do dia e delibe-
rações tomadas: Instalada a Assembléia e feitos a leitura e a discussão 
da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos. 
o seguinte: Ordinasiamente: (o) Aprovação das Contas da Companhia. 
Após a respectiva leitura, discussão e votação, foram aprovados inte-
gralmente, sem reservas, as contas da Diresoria e as Demonstrações Fi-
nanceiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezeinbro de 
2007. (b)Dessinação de Lucros e Prejuízos. Foi apurado O Lucro Líqui-
do de R$ 65.242,23 (sessenta e cinco mil duzentos e quarenta e dois re-
ais e vinte e três centavos) no exercício findo em 31 de dezembro de 
2007, sendo aprovada asna contabilização na conta de "Lucros / Prejuí-
zos Acumulados". Extraordinariamente: (a) Fixação da verba destinada 
à Administração da Companhia. Para a Disetoria foi aprovada a fixação 
dessas verba global para o exercício de 2.008 de até RS 1.200.000,00 

• 

(sois milha° e duzentos mil retas), Guia (Isso sbuição Individual e ao longo 
do período será definida a critésio da Diretoria. (h) Encerramento de Fi-
lial Aprovado nos- unanimidade o encerramento da Filial Palmas - TO 
da Compa4hio 21e endereço Ur) 	Le 02 conj fui - S/N QD ACHO 11 
LO f E 260 Bl'IM Centro - /Unam TO - CFP 77016-544; inscrita no 
CNP] solo nas. 18.743 724/0034-9, c..nstiasíde ens 26/04/1994 coafor- 
toe 51' Alsesnção C 	ound resistrudu sa jucesng sob silvo. 1.275.781. 
Ainda elo Assem, ia, s aCIDOINMS velsberunan o arquivamento dessa 
Ata perante o FWgisttu 'dobe° de Empresas Mercantis e que as publi-
cações legaidiff;assem f las e os livr....stactetialus transcritos, para os 
devidospirlegais. Enc 	mentor 	inais shn thdo a ser tratado, /a- 
vrou-se`fita ata em liam pióprso, amuai-fp/IA • :vivada por 1.1111Millii- 
datiVg ussinada r gplivt2g¥distum.Ms'ede:. 	(a/a) Gabriel Nasci- 
Ingsrleztbse)  e - hellaRREVErElcipuções Lida, Cenilico que u pre- 

4(,tiente 	Edu 	javradp,fin•-livrd"péómio. Presidente da 
''aMesa t- Gabriel .NaseimentoideVáligda. Secretário - Edmundo do Nas-

ciaento„Pires. Junta C0111E1:fiel do Estado de Minas Gerais. Certifsco o 
registas 	3918588. Protocolo: 082225117. Data: 24/04/2008. 
Marinely de PsailaRfinfin4 Secretaria Geral, 
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CLAM PER INDÚSTRIA E COMERCIO S.A. 
CNPJ 66.429,895/0001-92- NIRE 313.0001.837T 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados as Sn. DelOOISIDS a 
reunirem-se ela Assembléia Geral OnlinGsiu e Extrunnlinária o ser re-
alizada às 9 horas, do dia 20 de nado de 2008, nu sede social da 
Companhia, na Cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, na 
Rodovia LMG 800, kno 01, n" 128, Distrito Industrial Gertesco Apa-
recido de Oliveira, paru deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(a) [muar os comas dos administradores, examinar, discusir e votar as 
demonstrações financeiras; (b) deliberar sobre a demissa& do lucro 
líquido do exesalcio es distribuição dc dividessrms; (c) deliberar sobre 
o pagamenso de juros sobre capital próprio aos acionistas; (d) Eleição 
dos membsos do Conselho de Administração e fixação da verba refe-
rente aos honorários dos administradores; (e) Deliberar sobre o au-
mento do capital social da companhia e tornada de emprUstimo peran-
te o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, en; 
condições que estão ao dispor dos neinaistas, tos sede social; (f) Alie. 

Consolidoçâo do ESI.litIlo SOCV.Ii, Bolo Horizonte, 09 de maio 
de 2008. Ailton RicaltIoni Lobo 	Presideme do Consenso de 
Administração. 

5con 09 830.490 -X 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS -MG 
- Extrato de Contrato: Partes - Serviço Autónomo de Água e Esgoto e 
a empreso Conshatoru RSV Ltda. Objeto: Lx;cação de maquina retro-
escavadeira para prestação de serviços diversos. Preço: R$ 18.620,00 
(dezoito mil, seiscentos e vime reais), Dotação Orçamentária: 
17512020121723390.39.01, Passos-MG, 06 de nado de 2008. Ubiratan 
Berrardes Costa - Diretor do SAAE. 
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Gerara § 2° - A Assembléia Geral poderá facultar aos acionistas a 
conversão de ações ordinárias em preferenciais, na proporção das ações 
possuidas, até que o número total destas atinja a 2/3 (dois terços) das 
ações emitidas. § 3°- As ações preferenciais não terão direito a voto e 
terão as seguintes vantagens; a) prioridade no reembolso do capital, sem 
prêmio, no caso de liquidação da sociedade; b) participação nos lucros 
distribuídos, com prioridade sobre as ações ordinárias e, na capitalização 

• de reservas de qualquer natureza, em igualdade de condições com as 
ações ordinárias. § 4°-A sociedade, por deliberação da Assembléia Geral, 
poderá criar outras classes de ações mais favorecidas, além das já 
existentes e aumentá-las, sem guardar proporção entre as mesmas. § 5'' 
As ações são indivisíveis perante a sociedade, podendo ser representadas 
por certificados ou cautelas, títulos múltiplos ou simples. § 6'' Por 
deliberação do Conselho de Administração as ações da sociedade poderão 
ser transformadas em escriturais e mentidas em conta de depósito, em 
instituição financeira, em nome de sana titulares, sem emissão de 
certificados. § 7° - A sociedade poderá suspender os serviços de 
conversão, desdobramento, agrupamento e transferência de certificados 
por períodos que não ultrapassem, cada ima, dez dias nem o total de 
noventa dias durante °exercício social. ARTIGO 6') A sociedade poderá 
adquirir suas próprias ações para permanecer em tesouraria ou para 
posterior alienação car cancelamento. ARTIGO 7°) A sede e o foro da 
sociedade são no mimicípio de Vespasiano, MG, as margens da Rodovia 
MOIO, altura do Km 24,3, Bairro Angicos, podendo serem estabelecidos 
agências, filiais ou departamentos onde melhor lhe parecer, destinando- 

" 	lhes certa parcela do capital social, para mero efeito fiscal. ARTIGO 8°) 
A sociedade é por prazo indeterminado. Ressalvados os casos de 
dissolução legal previstos na lei 6.404/76,a dissolução da sociedade só 
poderá ser decidida pela Assembléia Geral Extraordinária, que elegera o 
liquidaste e estabelecera a forma e o prazo de liquidação. Durante a 
liquidação, o Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de 
acionistas, observado o que a respeito dispõe o artigo 161, § 2° da lei 
6.404/76. CAPITULO II - Da administração social. ARTIGO 95 A 
sociedade é administrada por um Conselho de Administração composto 
de: 1 (um) Presidente, 1 (um) Vice-Presidente e I (um) membro 
conselheiro sem titulação especifica, e por uma Diretoria constitulda por 
3 (três) diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor 
Superintendente de Operações caos Diretor Administrativo e Financeiro. 
ARTIGO 10) Compete M Conselho de Administração: a) fixar a política 
empresarial da sociedade e a orientação geral dos negócios da sociedade; 
b) eleger e destituir os diretores da sociedade e fixar-lhes atribuições, 
sem prejuízo daquelas exmossamente previstas neste Estatuto; c) fiscalizar 
a gestão dos diretores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da 
sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias 
de celebração e quaisquer outros atos; d) convocar, através de qualquer 
de seus membros, as Assembléias Gerais; e) manifestar-se sobre o 
Relatório Anual e sobre as contas da diretoria; f) escolher e destituir os 
auditores independentes da sociedade; g) conceder licença a qualquer 
dos membros da diretoria, h) deliberar sobre a declaração de vacância e 
provimento de cargos da diretoria, bem como sobre a substituição eventual 
de diretores: em casos de ausência ou impedimento temporário; i) emitir 
ações e Nanns de subscrição, nos limites aprovados pela Assembléia Geral 
dos Acionistas, deliberando sobre o numero, preço, prazo e modalidade 
de subscrição; j) solucionar as dúvidas ou as divergências suscitadas 
quanto ao exercício da competência dos diretores; k) deliberar sobre a 
criação de Miais da empresa; I) transigir e remmciar a direito da sociedade; 

O mandato dos membros do Conselho de Administração é de 3 
(três) anos, permitida a reeleição, terminando sempre a trinta de abril de 
cada triênio, devendo entretanto continuaremno °xereteio de suas funções 
até a eleição e posse de seus substitutos. § - Os membros do Conselho 
de Administração que forem diretores não receberão remuneração pelo • 
exercício do engodo Conselheiro aos que não forem diretores receberão 
honorários fixados anualmente pela Assembléia Geral. § 3°-O Conselho 
de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada bimestre e 
extraordinariamente, quando necessário, por convocação de seu 
presidente, onde seu Vice-Presidente instalando-se sempre com a presença 
de pelo menos 2 (dois) de seus membros e suas deliberações serão tomadas 
por maioria de votos, cabendo ao Presidente, ouso Vice-Presidente o 
voto de desempate. §40  - Das reuniões do Conselho serão lavradas as 
atas respectivas, no livro próprio. § 5° - A substituição eventual do 
presidente será feita pelo Vice-Presidente e a dos demais membros de 
acordo com deliberação do Conselho. No caso da vaga, definitiva ou 
temporária, do cargo de presidente, ou do Vice-Presidente caberá a 
qualquer um dos conselheiros convocar a Assembléia Geral para deliberar ' 
sobre o provimento do cargo. ARTIGO 11) Compete â Diretoria: a) 
aprovar os planos gerais de trabalho; b) deliberar sobre a aquisição de 
equipamentos e Imóveis, e de castros bens patrimoniais necessários a 
execução de contratos ou diversificação da operação; c) apresentar e 
publicar o relatório anual, o balanço patrimonial e as demonstrações 
fmanceiras, na forma da le; d) aprovar e criação e entalação de agências, 
escritórios regionais ou deprimentes de empreao; O  fazer az ofinsadas 
de -  capital; g) aprovar os organogramas e normas administrativas, o 
regulamento de pessoal, o plano de cargos e salários, o quadro de pessoal 
da sede e escritórios regionais, e toda e qualquer alteração nos mesmos; 
h) autorizar a venda de equipamentos ou instalações e sua baixa por 
motivo de perda acidental justificada, obsolescência ou conveniência da 
Sociedade; i) analisar mensalmente os relatórios sobre o andamento das 
obras e serviços, apresentados pelos Diretores incumbidos de sua 
supervisão e determinar as providências necessárias. Parág ate Único:  
Observar-se-ão quanto aos Diretores as seguintes normas: a) os Diretores 
serão eleitos pelo Conselho de Administração para um período de dois 
anos, sendo permitida a reeleição; b) Os mandatos dos Diretores 
terminarão sempre a trinta de abril dos anos ímpares, devendo os 
Diretores, entretanto, continuar no °xereteio de suas funções até a eleição 
e posse de seus substitutos; c) na ocorrência de vaga, o Conselho de 
Administração fará o seu provimento, terminando o mandato do novo 
Diretor juntamente com o dos remanescentes; d) a substituição eventual 
dos Diretores far-se-á de acordo como disposto neste Estatuto ou, caso 
este seja omisso, de acordo com deliberação do Conselho de 
Administração; e) a remuneração dos administradores constará de uma 
parcela mensal e de uma participação anual nos lucros, ambas fixadas 
pela Assembléia Geral; r) a investidura no cargo de diretor far-se-á 
mediante assinatura do termo de posse no livro de atas das reuniões da 
Diretoria, g) são deveres de cada Diretor: I) manter o Diretor Presidente 
informado dos asuntos de interesse da empresa, II) elaborar mensalmente 
e quando solicitado pelo Diretor Presidente relatórios dasatiVidades e 
resultados dos empreendimentos e setores sob sua responsabilidade e 
apresentá-los a Diretoria comas recomendações que julgar comrenientes; 
III) levar ao conhecimento da Diretoria qualquer circunstância anormal 
que possa acarretar alterações no cumprimento de condições contratuais 
especialmente nos contratos de obras e de financiamento; ARTIGO 12) 
A Diretoria reunir-se-á com a presença de 2 (dois) diretores, no minimo. 
Pará orar° único: As decisões serão tomadas pelo voto dos Diretores, 
cabendo ao Diretor Presidente o voto de desempate. ARTIGO 13) 
Constituirão a sociedade em obrigações somente os cheques, endossos, 
aceites e contratos de alienação fiduciária, que contiverem a assinatura 
de um dos três diretores, podendo o Diretor Presidente constituir 
procuradores pára movimentar contas correntes bancárias em nome da 
empresa. § 1 °- Os contratos de financiamento de bens e de capital de 
giro, bem como contratos de arrendamento mercantil, de fiança, avais e 
outras garantias, deverão conter a assinatura conjunta de dois diretores, 
sendo que o Diretor Presidente poderá ser representado por procurador 
especialmente constituido pela empresa. § 2° - Somente constituirão a 
sociedade em obrigações as ordens de compra de equipamentos e peças 
de reposição firmados por ima dos três Diretores. § 4'' Os contratos 
para execução de obras deverão conter a assinatura do Diretor Presidente 
e de outro Diretor, podendo o Diretor Presidente ser representado por 
procurador especialmente conslituldo pela empresa. § 5'- As escrituras 
públicas de compra e venda onde instituição de ônus reais sobre imóveis 
destinados a comercialização ou integrantes do ativo imobilizado, deverão 
conter a assinatura do Diretor Presidente e de outro Diretor, podendo o 
Diretor Presidente ser rescesentado •o rocurador es ecialmente 



706244- Cáruara Municipal de Araçaf. 
Interessado: Walter José de Almeida. 

706275 - amara Municipal de Truniritinga. 
Intesessado: Luiz Denis Alves Temponi: 

706281 - Câmara Municipal de GllilieC11111. 
IIIICXNSIII10: Orlando Delfim. dos Santos. 

706286- Câmara Municipal de Salinas. 
Interessado: leiloar de Oliveira Filho. 

706300- Cãrnarrr Municipal de Delfim Moreira. 	• 
Inseres:sedo: Pardo Afonso Ribeiro. 	• 
Advogado: Dr. Guilherme Silveira Daria. Machado,' OABMG 
67403. 

706375 - Cismara Municipal de Santa Maria do Suga 
Interessado: Lesto Garcia Damaseeno, 
Sumula dos Aierdãost Determinado o arquivamento dos autos. 

706130- PROCESSO ADMINISTRATIVO instaurado em cumprimen-
lo â decisão da Primeira Cãmara do dia 28/06/05, acerca da au-
sência de informações dos dados relativos a "Outras Despesas de 
Pessoal" nos IC11.01'10:1 do SIACE/LRE da data-base de 
31/12/03, com reincidência nu data-base de 31/12/04, Cismara 
Municipal de Diens:latina. 
Inane:sedo: Dijalina da Conceição Peneira Coelho. 
Sumula do Acórdão: Determinado o arquivamento dos t11.1105. 

680423- APOSENTADORIA de Argeu Lisboa, Cheque 7505-1, Escri-
turário, Classe E-08, Grau G, com direito aos vencimenws do 
cargo ein comissão de Agente de Fiscalização, Classe C-24, 
IPSEMG. 
Advogaria: Dr. Willian dos Santos, OABMG 63087. 
Súmula do Acórdão: Dererminado o registre da Ato de Aposen. 
tadorin. Vencido o Conselheiro Eduardo Caruise Costa. 

642108- PRESTAÇÃO DE CONTAS, Prefeitura Municipal de M andu- 
ri, CM:INÁCIO de 2000. 	, 
Interessado: Eanuir-Geraldo Silva. 
Reuniu do Aeórdatí: Deterininado o arquivamento dos autos. 
Vista :RI Mirrivrdrio MUCO. 

660273 - PRESTAÇÃO DE CONTAS, Prefeitura Municipal de Cóne- 
go Fundo, exercido de 2001. 
Interessado: Geraldo Gilberto Vez. 
Súmula do Acórdão; Determinado o arquivumento Jos autos. 

PUBLICAÇÃO DE REGISTRO 166/2008 
O Exma. Sr. Conselheiro Wanderley Á v ila determinou o registro dos 
atos de Aposentadoria abaixo relacionados, observada a OS n" 
01/2004. 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA: 
120036, de Edison Pereira da Silva, MASP 130887. 
121332, de Dulce Pimenta Gonçalves, MASP 55494. 
122507, de José Uberem MASP 40855. 
125351, de Manoel Feliz de Souza MASP. 48248. 
126223, de Jack Cirilo da Silva, MASP 53338. 
134298, de Heitor Moreira Diniz, MASP 53484. 
331847, de Francisco de Paula e Silva, MASP 16571. 
333215, de Adir José Pedro, MASP 226644-3. 
335315, de Leni Maria de Jesus Araújo, MASP 58527. 
338801, de Jose Maria Alves Aragão, MASP 132294. 
374979, de José da Conceição, MASP 66159. 
373598, de José Lacerda Aleim, MASP 76522. 
379907, de DC1110tillICIICS Rrast, MASP 105976. 
335170, de Ladislau Ferreiras Batista, MASP 55453. 
391311, de ter Alces Marimbes NIASP 41876. 
4480 is, de Geraldo Fanei:mo Rodrsy ires. MASP 39358. 
64864 Ide Geraldo da Conceição, MASP 133294-9. 
651559. de Gercyra de Souza Costa, MASP 902077-7. 
SECRETARIA DA JUSTIÇA: 
120337, de lasê Alves Porto, MASP 352343. 
334715, de António Basílio Filho, MASP 44341-6. 
334820, de laivo Guimarães, MASP 44359t8. 
335876, de Jose Elias de Oliveira Filho, MASP 354072. 
375858, de lanem Mota, MASP 44351. 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM: 
494143, de Ivo Resende, matricula 1828-7. 
602480, de Pedro de Almeida, matrícula 1889-9. 
716126, de I lerinenegildu Pereira GlIiIIIIII'CICS, MASP 1029303-3. 

/  

SEGUNDACÂMARA 

instituída pela Portaria n" 02/2008, de 25 de março de 2008, fica ho-
mologado o ConiellISO Público de Provas para pinviinemo de cargos 
vazias e reserva técnica no Quadro Permanente de Pessoal do Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do Município de Senador Elimi-
no, conforine relações anexas que passam a fazer parte integrante desta 
portaria. Artigo 2" 00 Setor de Administração deverá tomar as provi-
dências necessárias para, quando IICI:CStiáliO, convocar e expedir atos 
de nommaprio em conforinidade com a Diretoria do SAAE, obedecenda 

rigorosamente à tardem de classificação dos candidatos. Artigo 37 - Os 
candidatos, quando convocados para o posse, que não apresentarem a 
documentação exigida pelo Edital Is" 001/2008, de 01 de abril de 2008, 
serao considerados desclassificados. Artigo 4" - Revogados as disposi-
ções era contrário esta ponariu entra em vigor nu deu de sua publica-
ção. Senador Finnino, 23 de maio de 2008. doe! de Paiva Pires - Dire; 
tor do SAAE/SFI 

Scin 27 838.709 .X 

      

 

COMERCIO E INDUSTRIA CARIBE S.A. 
C.N.P.J. No. 21.456.942/0001-59 -NIRC - 31300034801 de 03.03.1947 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINAR1A 
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2008 (dois Mil e oito) às 19 
(dezenove)horas, na Sede Social; à Praça Raul Soares, 75,Centro Imelda/ 
MG, realizou-se em primeira convocação a 59: Assembléia Geral Onlinana 
dos Acionistas de Comércio e Indústria Caribe' S.A.Tendo comparecido 
em Mimem legar titulams de ações com direito a voto, representandomaisde 
dois terços, conforme assinatura no livro de presença de Acionistas. 
Composição da Mesa: PresidenteBeltrando Caribé Filho; Secretário: Dalmo 
Antônio Pinheiro e Mas. Convocação: Através deEditaisdeconvocaçãoe 
Aviso publicados pelo "Milhas Geleis" edição de 27/03/3308, pagina42, edição 
de 28/03/2008, página 90 e edição de 29/03/2008, página 137 e "Gazeta 
Norte Mineira" edição de 27/03/2008, página 05, edição de 28/03°008, 
prlána 09 eediçiride29/03/2008,p4Me(19. A)Tomar ascontasdaDiretoria, 
exananar.discutirevotar as demonstraçõesfinanceirasdoexercício findo seu 
31/12/2(837; B)Aprovar acorreçãodaexpressãomonetaniado Capitel Social; 
ClDestinação dos resultadosdoexercício propostopela Administração; D) 
Alteração do Art. 5°. do Estatuto Social; E) Reeleição dos membros da 
Diretoria; F) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Deliberações 
Tornadas: Pela maioria dan votos e COM LIN abstenções legais, a Assembléia 
deliberou: I) Aprovar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e 
Demon.êtraqso dos Resultados relativos ao exercício encerrado em 31/12/ 
2007, documentos estes publicados no "Gazela Norte Mineira" no dia 29/03/ 
2008, página 11, "M inas Gerais" no dia 28/03/2008, página 84. Referidos 
documentos foram colocados a disposição dos Acionistas através de avisos 
públicos e publicados na mesma data e juntamente rainha convoca(ao da 
pmsenteAssembléia; 2) Aprovar a proposteda Administraçãodedestmação 
do Lucro Líquido do exercício no valor de R$ 413A60,66 (quatrocentos e 
urze mil quatrocentos e se.ssenta reais e sessenta,  e seis centavos) sendo 
'Reserva Legal no valor de R$ 20.673,03 (vinte mil seiscentos e setenta e três 
wais e três centavos); Reservas de Lurais R$ 306.387,63 (trezentos eseis mil 
trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos); Dividendos R$ 
20,00 (vinte reais) porlote de 1000 sk0es totalizando R$ 86.4(8,00 (oitenta 
eseismilequatruoentos reais); 3)Feitaa reeleição da Diretoria parà o peando 
de mais um ano a contar dela data apurou-se o seguinte: DiretorrisCrernilde 
doValeCaribé,Diretora Residente, brasileira, veva,industrial,domiciliada e 
residenteaRua Mata Mochado,101,Centio, em lanuária/MG,docurnentode 
identidade n°. M-594.397, emitido pela SSP/MG, CPF. 040146.966-26; 
Beltrando CaribéFilho, Diretor Gerente, casado em regime de comunhão 
parcial debens, brasileiro, trianmemcontabilidade, domitiliadoesesidente a 
Av. Leão XIII, 1323, Bairro Alto dos Poções em irmana/MG, documento 
de identidade n°. M-6.062. 105, emitido pela SSP/MG, CPF. 003.191.396-
20; Henrique Vale Ceibé, Diretor Comercial, brasileiro, casado em regime 
de comunhão parcial de bens, Técnico em Contabilidade, dumiciliado e 
residente a Rua Cel. Setrão, 416, Centro, em lanuárie/MG, documento de 
dentidade E. M-I .044.051, em itido pela SSP/MG, CPF. 003.189376-04; 

• Dalmo Antõnio Pis 	•' 	' setor Financemi brasileiro, casadoen 
regime de comunhã paLalPe 11S, advogado, domiciliado e residente a 
Av. Leão XIII, 1355 BasmatAlto umrs Poções, em Januário/MG, documento 
de identidade n". M 	e itido pela SSP/MG, CPF. 098.437.016- 
15; Joana DtArcR 	 netora Tesoureira, bitisileira, casada em 
regime &amanhã 	 s, comerciária, domiciliada e residente a 
Rua Cel. Serra°, 411 C 	anue-ia/MG, documento de identidade 
n'. M-3659762, emi ido 	5 • G, CPF. 727,540.446-04.01 Diretores 
Eleitos declaram, 	 ddelquenki estão impedidos deexercer 
administração, ou 	 sobusefeitosdela, apena que vede, ainda 
que tens .ii.  
prevan 

concorrênc 
popular, c 

Foi fixada 
quatrocentos e ssenta 	 para tgjlbsos Diretores a partir de março de 

remeti ção de R$ 5.460,00 (culto md 

nceiro nacit 'alcontra normas de defesa da 
, poita ou s 	,  concussão, 	ulato, ou contra a economia 

sdecons o, fé pública, mina propriedade. 

• ; ouporcrimefafunentan de 

2008.A Assemb edei 	sn. 	Fiscal sem ser eleito urna vez que seu 
funciona,mento pa ua»p cafen não permanente, o qual anrá instalado 

apedidodos acionistas pela Assembléia Geral, conforme Ar1161da Lei 10303 
de 2001 e continua estabelecido o Sr. Luiz Henrique Itabaiana Caribé, 
brasileiro, solteiro, administrador, domiciliado eresidenle a Av. Leão XIII, 
1315, Baiano Aliados Poções, em Januária/MG, Documento de Identidade 
n". 26.863 emitido pelo CRANG, CPF. 031.862.576-89, como procurador 
junto aos Bancos e Instituições Financeiras podendo, juntamente com urn 
Diretor, movimentar as contas de depósitos bancários, emitir e endossar 
cheques, e requisitar talões decheques. Aos Diretores são conferidos todos 
os poderes conforme estabelecido pelos Estatutos Sociais, inclusive A11.22 
coma seguinte n:dação: Mediante assinaturade02 (dois)Diretores a Sociedade 
poderá realizar os seguintes atos: A/Receber, passar recibo e dar quitação; 
11)Movimentar as contas de depósitos bancbios,emitir e endossarclaslues e 
requisitar talões de cheques; C) Emitir, aceitar, endossar duplicatan c notas 
proonsvisiamD)Darciênciaemquesquerdocumentos,E)Conanteroperações 
de crédito com qualquer instituição financeira; F)Estabelecer procuradores. 
4) Aprovar o aumento do Capital Social de R$ 3.002.400,00 ( três milhões 
edoismil equatrocentos reais) paul R$ 3369.600,001três milhões trezentos 
e sessenta e nove mil e seiscentos reais) mediante o aproveitamento dos 
seguintes valeres: Reserva Legal: R$ 20.673,03 (vinte nül seirtentoseseteana 
e trêsreais e tréscentavos); Lucros Acumulados: R$ 346326,97(trezentos 
esquecesse seis mil quinhentosevinteeseisreaise noventeesetecentavos) 
em conseqdência é elevado o valor nominal de 105695,00 (seiscentos e 
noventa e cinco mais) por lote de 1.000 (hum mil) ações para RS 780,00 
(setecentos eoitente reais) pmlotede 1000 (hum mil) kies, permanecendo 
inalterado o número das ações. Em face do alanceio do Capital, o Art.5° do 
Estatuto Social passa a vigorarwen a seguinte redação; Art. -"O Capital 
Social, totementesubswito e interalizado édeR$3369.600111(uesmilhões 
tanentos esessentaenovemil e seiscentos reais )dividido em 4.320 (quatm 
mil hezentos e vinte) lotes de I .(XX)(hrun mil) ações; sendo 3.600.000 (três 
milhões e seiscentos Miriaçúcsordinárias nominarivase720.(X)0(setecemos 
e vintemifiaçiespeferenciaisnominetivas". 5)A Assenibléianailica o AM 
3drnEslalutcSmrciol, com seguinte redação: "A Sociedade meuá° MailiZ e 
Filiaiscom osseanintes dados: Matiz sediada âPraçaRaul Soases,75, Cenho, 
Januária/MG, Cep,39480-000,NIRE 31300034801 CNPJ. 21.456.942/ 
0001-59, Inscrição Estadual 352.064287.00-07, Inscrição Municipal 
4165990, Código de Atividade Económica n'.1111-9/01 (fabricação, 
retificação, homogeneização e mistura de aguardeme de cana), início de 
atividade em 03/03/1947; Filial sediada à Praça Raul Soares,I 9, 
lanubia/MG, Cep.39480-000, NIRE 31901615108 CNP.I. 21.456.942/ 
0002-30, Inscrição Estadual 352.064.287.01-80, Inscrição Municipal' 
4365980, Código de Atividade Econômica n7.4711-3/02 (Supermercado), 
início de atividade em 01/09/1973; Filial sediada à Rua Mata Machado, 146, 
Centro, Jean:Iria/MG, Cep.39480-000, NIRE 31901615116 CNP]. 
21.456.942/0004-00, Inscrição Estadual 352.064287.02-60, Inantição 
Municipal 4364690, Código de Atividade Econômica n°.4711-3/02 
(Supermercado), início de atividade em 01/08/1977; Filial sediada à Praça 
Raul Suares, 75, Centro, Januluia/MG, Cep39480-000, NIRE31901615124 
CNP. 21.456.94261005-I12, irsserirjamn Esraduel 352.064287.04-22, 
Insaição Municipal 4165990, Código de Atividade Eannômican7.4693-1/ 
00 (ComércioAtamelista de inemadosimem geral, empanitamentodegênens 
alimentícios para venda a varejo, material deconstrução); iniciode atividade 
em 01(19/1986". Nadamaishavendo a tratar, o Presidenteautorizou queos 
trabalhos fossem suspensos pelo tempo necessário a lasratura desta Ata, a 
qual, reiniciada a seção, foi lida e aprovada por todos, sendo, em seguida, 
assinaria pelos presentes. Assinaturas: °ermida do Vale Caribé, Bei Irando 
Caribé Filho, Henrique ValeCaribe Dahno Antônio Pinheiro e Meas, Joana 
D'ArcPimentaCarité,MarlanCaribéPinheim, Joana D' Are CaribéGalvão, 
Rita deCassia do Vale Caribé, ÂngelaCaribé Schwan, Ormilda Caribéde 
Carvalho, Luiz Henrique !tabelam Ctribé c, parComéanioe IndicstriaCarile 
S/A. A presente Ata é [Moia fiel do original registrado nas folhas de número 
41042 do livro 02 de Atas da Assembléia Geral. Dalmo Antônio Pinheiro e 
Áreas- Diretor Financeiro, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 
Certifico o Registro sob o Nro: 3928826, data de 19/05/2008, Protocolo: 
0818941988 Comércio e Indústria Caribe S A II, (a) Mannely de Paula 
Bomfim-Secreteria Geral. 
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PUBLICAÇÃO DE REGISTRO 165/2008 
O Esmo. Sr. Conselheiro Antônio Carlos Andrade dem:minou o regis 
trai dos atos de Arisentadoria e Melas de Reforma abaixo relucionados 
observada a Sumula 105. 	, 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 
701768, de Darcy Barros Rodrigues, MASP 106672-9. 
717806, de Zilá Maria da Silva Guimarães, MASP 250545-1. , 
720838, de Maria José Lucas Santos, MASP 335172-3. 
723204, de Maria Gani Ávila•Misson. MASP 231533-1. 
723679, de Ivone de Souza Oliveira, MASP 215129-8. (E cargo) 
SECRETARIA I7E SAÚDE: 
416316, de Maria Ângela Mendes Guimarães, MASP 67283-1. 
717994, de Rita Gonçalves Castro, MASP 61802-5, 
721426, rie Aparecida Jália Fernandes, MASP 913246-5. 
741-422, de SWeli Joaquim de Resende Chaves, MASP 368620-1. 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS: 
602107, de Brum Fiedler Breiner,111,111'ilIIIIII 5500350-8. 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM: 
348162, de °Mia Kohayeschi, matricula 4498.. 
473560, de Valéria V leira Campos Amaral, mairicula 2966-1. 
SECRETARIA DE FAZENDA: , 
327151 de. [sio Batista de Oliveira, MASP 131463. 
331445, de Jayne Vi,rlri MASP 108925. 
635185, de Francisca de Freme Fernandes Caixeta, MASP 339580-3. 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: 
335511, de Dilsoss Prot.:Ópio lIC Andrade, matricula 3869-5. 
335552, de Ivan Marques, matrícula 1789-2. 
335610, de Florispina Rodrig ries Junqueira, matrícula 2285. 
REFORMAS: 
POL1C IA RELATAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS: 
337690, de Jose Ftrinino da Silva. Is" 17747-7. 
343887, de 'Jose Moreira da Silva, is" 16840-1. 
456723, de Anjos Custódio, ri" 22450-1. 
491105, de Mantel MI11111115 CURIOSO, II" 57083-8. 
653270, de lati-quirn Caetano Corrêa, is" 25774-9. 
675301, de A nitriria Ramos da Silva, n" 33953-1. 
69,5446. 	AIINCIWO Neta,  1.IC 411CtI(111,11" 27915-3. 
/ _3569, de rem. Lane:, ,,•••••277,61,  2. 
739793, de Manoel Rodrigues da Costa, n" 47002-1. 
739797, de Edson Augusto Cassa, ir" 47986-5. 

REGISTRO 167/2008 
A EX11111. Sra. Conselheira Achane Andrade determinou ri registro NIIIS 
MON de Aposentadoria abaixo relacionados, observada a Súmula 105. 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 
740959, de Clemência Meia Pereira Gusmão Veneno, MASP 
248552-2 (1" Cargo) 
741575, de Sara de Oliverrii Torres, MASP 228819.9. (1" cargo) 
741902, de Veras Maria Carvalha Monteis o de Andrade, 
NIASP127029-7. 
741908, de Maria de Louritcs Paes, MASP 277047-7. 
741942, de Nitre das Dôres Teixeira Muna, MASP 277073-3. 
(1" cargo) 
741969, de EarIpecles Macedo Arames, MASP 213528. 
742018, de Daralice Soares Bastos Augusto, MASP 59093-5. 
742046, de Marli Mandes da Silva. MASP 114243-9. ( I" cargo) 
742058, de Done:tilde Maria Pereira, MASP 142601-4. 
742178, de Leci Maria Magalhães Almeida, MASP 276974-3. 	(1" 

742179, de Maria Eliserh R ivelli Cardoso, MASP 277015-4. 	(l 

cereal 
741721, de Adice Falerti SiicrrconrrI, MASP 123463-2. (2" cargo) 
742528, de babel Torrinha Nunes, MASP 95085-7. 
743681, de Maria das Graças clo'Salto Grande. MASP 213428-6. 
743840, de Pedra Sebastiana Renhisses de Oliveira, MASP 225783-0. 
743926, de José 01:111Vil/ Crrrrlar. MASP 196003-8. 
743927, de Esteia Estanislau Silva, MASP 182751-8, 
744172, de Marilene Rocha Passos, MASP 198463.2. 
744183, de Maria de F111.1111:1 Resende Silveira, MASP 252547-5, 
744269, de Maria da Rosário Mendes de A vila, MASP 251539-3. 
744346, de Maria da Consolação Souza Machado, MASP 184067-7. 
744367, de Levy Lspes de Artiája, MASP 176788-8. 
744493, de Áurea G,,rrres Rosa de Paiva. MASP 208600. 
745173, de Luzia Alves Vilela Teixeira, MASP 213796- 
745442, de Direi, Regina de Almeida Somes, MASP 	816- 

745459, de Eliana TC1N:Z111111.1 Buem,  de et11,1111111, 	P  
745511, de Edna Dreier Pereira Cominho, MASP 59222.," 
945571, de Maria lEnnice Ribeiro Rocha, MASP 220823-2j 
745974, de Inês Aparecida Prime, MASP 247719-8. 
745992, dl Regina C lia da Cunha Deslindes, MASP 

PUBLICAÇÕES 
DE TERCEIROS 

Particulares 

DMAES - Departamento Muelcipal de Água, Esgoto e Saneamento de 
Ponte Nova/MG - Processo-050/2008 -Pregão 011/2008 - Extrato d 
Adjudicação e Hoinblogação - Homologo o Processo e Adjudico ao 
vencedor o item 01 conforine decisão da Pregoeira em 14/05/2008. 
Ponte Nova (MG), 27/05/2008, Luiz Flávio Cempos./Diretor Geral. 

DMAES - Departamento Municipal de.Água, Esgoto e Saneamento de 
Ponte Novti/MG - Processo-051/2008 -Pregão 012/2008 - Extrato de 
Adjudicação, Homologação e Revogação - Homologo o Processo e 
Adjudico ao vencedor os itens 01, a 08 e de 10 a 16,18 a 47, e Revogo 
os itens 09 e 17 conforine decisão da Pregoeira elo 16/05/2008.- Pónte 
Nova (MG), 27/05/2008. Luiz Flávio Campos./Diretor Geral . 

DMAES - Departamento Municipal de Água, Esgoto e S1111CIIIIICIII0 de 
Pante Nova/MG - ERRATA CONTRATO - PROCESSO Na 048/2008 
- PREGÃO PRESENCIAL N" 01012008- PUBLICADO NA EDIÇÃO 
DE 15/05/2008 - Onde lert-se PROCESSO N" 048,2008 - PREGÃO 
PRESENCIAL 010/2008, PASSA A LER CONTRATO- PROCESSO 
Na 046/2008 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2008 PERMANECEM 
INALTERADAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES QUE .NÃO CON-
FLITAREM COM O. INSTRUMENTO ANTERIOR, Ponte Nova 
(MG), 27/05/2008. Luiz Flavio Casimos/Disetor Geral e Eliete Pires 
Marques/Pregoeira. 

DMAES - Dephrtamehto Municipal de Água, Esgoto e Saneamento de 
Polue Nova/MG - Extrato dePuhlicação do I" Termo de Reigusre Eco-
nômico Financeiro, Processo 147/2007, Pregão 018/2007. Partes: 
DMAES e Auto Posto Pontenovense Ltda. Valor do Reajuste:OLE0 
DIESEL 12$1,90 por litm.Com  base no artigo 65, inciso II, alineu "d", 
da Lei Federal 8666/93. Luiz Flávio Campos - Diretor Geral do 
DMAES Ponte Nova (MG), 27/05/2008. 	 • 

7cm 27 838.924- X 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TRÊS PON-
TAS-MG, Através Do Pregoeiro, Sr. Marco A,reonnio De Oliveira Ju-
ntei, Tonta Público Que Fará Realizar Pregão Presencial Para Aquisi-
ção De Massa Asfaltica Cburi(Concreto BIIII1111111050 Usinado A Quente 
Conforme Descrito No Edital 013/2008, Ru 049/08 Publicado No Site 
Do Saae . O Em:emanemo Será Dia 12 De Junho De 2.008, A 9:00 
Horas Na Sala Do Sean O Edital Estará Disponível Com A COMISSI/ 
De Apoio Ou Através Da Página Da Internes 

, Wv,M.Sriaerpo.MaGov.Bir Qualquer Informa:tão AdieriMal Ou Solici-
tação Peliet Teiú fones 35-3265-3565 Ou 326-4803.Tr85 Nanas - Mg. 
14 De Mano De 2008,Marco Antonio De Oliveira Junho- Pregoeiro. 

• 3cm 27 838.699 -X 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-O DIRETOR DO SER-
VIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) DE CAETE-
MG, INFORMA QUE RATIFICOU, NOS TERMOS DO ARTIGO 
26, CAPUT, COMBINADO COMO ARTIGO 24, INCISO VIII, AM-
BAS DA LEI Na: 8666/93, A DISPENSA DE LICITAÇÃO Na: 
028/2008 VISANDO A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRO-
BRÁS DISTRIBUIDORA 5/A, PARA FI945 DE AQUISIÇÃO DE 13 
TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C - CAETÉ -MC 
- 19/05/2008 - BENEDITO EUFRÁSIO DE CASTRO - DIRETOR 
ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, 

1cm 27 838895 - X 
O DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE CARAN-
GOLA /MG, toma público que realizou ubertosa de Propostas de Pre-
ços, referente ao processo 026/08, Convite 013/08, para aquisição de 
Pneus diversos para os veículos da autarquia, no dia 20/05/2008 às 
14:00 horas. A comissão declarou vencedora a firma: ZZ Pneus Lida, 
os itens a" 01 ao 15. com  o valor total dos itens em R$ R$ 11.085,10 
(Onze mil, oimnta e cismo reais e dez centavos). 

2cm 27 338.902 -X 
RE-AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA NI'. 001/2008 - 
PROCESSO N". 65/2008. A CENATUR - Empresa Municipal de Tu-
rismo de Barancena/MG comunica aos interessados estas0 abrindo pro-
cesso para a Outorga de COIII1C5550 de implantação, manutenção e ex-
ploração publieitaria era placas indieurivri dos logradouros públicos do 
Município de BARBACENA. A abertura da licitação será no dia 03 de 
junho de 2008. Os 14 horas, na sede da CENATUR - Praça Conde Pra-
dos, sM". - Centro. O edital especifico encontra-se it disposição dos in-
twessados de Segunda a Sexta-feira, no, horário de 13:00 ás 18:00 ho-
ras, no endereço acima descrito. Quaisquer dúvidas poder-ao ser sana-
das através do telefone (32) „1,-;e32,-,9900 ou pelo e-mail 

licitacaescenaturyalmo.conibr, 	 --,44 Licitação da CE- 

NATUR. Barbacent 26 de maio detr9 	Olivei- 

ra - Presidente da Comissão de Lici 

X 
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• 
.convap engenharia e construções s.a. 

„ÇNPJ 17.250.986/0001-50 NIRE 31300036278 
Ata da Assembléia Geral Extraordinária 

realizada em 201, maio 1, 2008. 

I. Local e data da Assembléia:. na sede social ã Rodovia MG-IO, Km 
24,3, Bairro Angicos, Vespasiano, MG, aos 20 (vinte) dias do mês de 
maio& 2008 (dois mil, oi(), ás 10 (dez) horas. 2. "Qtrorum": presentes 
. acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social,, 
conforme assinaturas lançadas no IMO de presença de acionistas. 3. 
Composição da mesa: Marcos de Castilho Souza, Presidente, Flávio de 
Lima Vieira, Secretário. 4, Convocação: conforme avisos publicados no 
"Minas Gerais" e "Diário do Comercio", da Capital, dias 10 (dez), 13 
(treze) e 14 (quatorze) do coerente mês 5. Deliberações: Os senhores 
acionistas, por unanimidade, após reexame e discussão do texto da ata 
da AGO/AGE de 3004.2008, arquivada na Junta Comercial rio Estado 
de Minas Gerais (JUCEMG) sob o if 3922441/06.032008, resolveram 
retificar parte do texto do Estatuto Social integrante da referida ata, 
para corrigir a redação dos artigos 11 ("capur) e 13; o número do 
último artigo para 25 caindo criar o artigo 15-A para nele explicitar as 
funções do Diretor Administrativo e Financeiro, tudo de conformidade 
com o anexo que fica fazendo parte integrante desta ata. Os senhores 
acionistas, por unanimidade, ratificaram os demais termos da aludida 
ata da AGO/AGE de 30.042008 arquivada na JUCEMG lobo número 
3922441/06.05.2008, acima citada, que não sejam incompatíveis com 
as estipulações supra. 6. Encerramento. Nada mais havendoa tratar, os 
trabalhos foram suspensos para lavratura• desta ata, que vai assinada 
pelos presentes Vespasiano/MG, 20 de maio de 2008. (as) Mateus de 
CastilhoSouza :Presidente; Flávio de Lima Vieira -Secretário; Calcando 
Participações e Engenharia S.A. (as) Luiz Felippe de Lima Vieira; por 
procuração de Djalma Barbosa e de EPL Participações e Engenharia 
Ltda. (as) Perro Augusto da Cosia; :36 AdatitLaa,ã6 e.Pertisq.-açlões 

Ltda. (as,) Marcos de Castilho Souza e Cláudio de Cat'stitho Souza. Carlos 
Luiz Ferreira -Auditor Independente. Confere com o original transcrito 
as fri.41-verso, do livro n°6 de atas das Assembléias Gemis.Vespesiano, 
MG, 20 de maio de 2008. (a) Mames de Castilho Souza .Presidente. 
Visto: (a)Pedro Augusto da Costa - OAB-MG 23.176. Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais- Certifico o registro sob o número: 3930859. 
Protocolo: 082584877. Data: 26/05/2008. Convap Engenharia e 
Construções S/A. (a) Marinely de Panda Bomfim - Secredria Geral 

convap engenharia e construções's.a. 
Anexo e. ata de' Assembleia Geral Extraordinária de 20.05.2008 - 
Retificação de parte do Estatuto Social, aprovado pela AGI:/AGE de 
30.042008, arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
ern 06.05.2008 sob o n° 3.922,441. Retificação dos artigos 11 ("caput") 
e 13, e inclusão do artigo 15-A contendo as Funções do Diretor • 
Administrativo e Financeiro, que passam a constar do texto do referido 
Estatuto Social da empresa, da seguinte fome: "ARTIGO 11) Compete 

Diretoriana) aprovar Os planos gerari de trabalho; h) deliberar sobre 
a aquisição de equipamentos-e motiveis, e de outros bens patrimoniais 
necessários á execução da contratos ou diversificação da operação; c) 
apresentar e publicar o relatório anual, o balanço patrimonial e as 
demonstrações financeiras, na forma da lei; d) aprovar a criação e 
instalação de agências escritórios regionais ou departamentos da 
empresa; e) fazer as chanridas de capital; f) aprovar os organogramas 
e normas administrativas, o regulamento de pessoal, o plano de cargos 
e salários, o quadro' de pessoal da sede e escritórios regionais, e toda 
e qualquer alteração nos mesmos; g) autorizara venda de equipa.mentos 
ou instalações e sua baixa por motivo de perda acidental justificada, 
obsolescencia.eu conveniência da sociedade; h) analisar mensalmente 
os relatórios sobre o andamento das obras e serviços, apresentados 
pelos Diretores incumbidos de sua supervisão e determinar as 
providêmdas necessárias." 'ARTIGO 13) Constituirão a sociedade . 
em obrigações somente os cheques, endosses, aceites e contratos de 
alienação fiduciária, que contiverem a assinatura de um dos tros 
diretores, podendo o Diretor Presidente constituir procuradores para 

movanentar contas correntes bancárias em nome da =Presa. § 1' - 
Os contratos de financiamento de bens e de capital de giro, bem como 
contratos de arrendamento mercantil, de fiança, avais e outras garantias,' 
deverão conter a assinatura conjunta de dois diretores, sendo que o 
Diretor Presidente poderá ser representado por procurador 
especiahnente constitutdo pela empresa. § 2'- Somente constituirão a 
sociedade em obrigações as ordens de compra de equipamentos c 

. peças de reposição firmados por um dos três Diretores. § 3° - Os 
contratos para execução de obras deverão conter a assinatura do Diretor 
Presidente e de outro Diretor, podendo o Diretor Presidente ser 
representado por procurador especialmente constitando pela empresa, 
§ 4'- As escrituras públicas de compra e venda ou de insanuiçãode 61110 
reais sobre imóveis destinados à comercialização ou integrantes do 
ativo imobilizado, deverão conter a assinante do Diretor Presidente e 
de outro Diretor, podendo o Diretor Presidente ser representado por 
procurador especialmente constrita° pela empresa. 5 - As propostas 
da empresa para execução de obras e/ott serviços deverão conter a 
assinatura de wn dos três Diretores ou de procurador com poderes 
especiais, para assinar, em nome da °mitose, rereridas propostas. § 
6°- As escritures públicas ou contratos particulares de financiamento 
de bens ou de capital que contiverem cláusulas de frança em favor de 
outras empresas deverão conter a assinatura conjunta de dois diretores, 
um deles o Diretor Presidente, sendo que a sociedade somente 
concederá fiança à empresa subsidiária ou coligada, desde que 
autorizada pelo Conselho de Administração. § 7' -A sociedade poderá 
constituir procuradores com poderes especiais para assinar ordem de 
compras. §g' - Os   recibos de venda de bens móveis em geral, deverão 
conter a assinatura de dois diretores." "Artigo 15-A) Exercer a 
administração financeira da saciedade; dirigir a Gerência de 
Controladoria responsável por apuração dos custos gerais da empresa, 
orçamento geral, relatórios gercnciais ou sistema de infonnações de 
sua área, controle de despesas do escritório central e escritórios 
regionais. recursos humanes e ainda; 1) dirigir a cuganimção 
funcionamento dos serviços da gerência I111211COln, IllSülllar ia e 
controle financeiro; manter sob sua guarda e responsabilidade os valores 
mobiliários da sociedade; 2) superintender as relações da empresa 
com sem credores e adndnistrar os saldos bancários; 3) com base na 
análise dos relatórios, balanceies e balanços oferecer à Diretoria 
recomendações sobre a gestão ecohômic0-financetro da sociedade; 
4) superintender a elaboração do orçamento de caixa e controlar sua : 
execução; 5) representar a empresa no mercado financeiro, estudar 
an alternativas de fsnanciamento e dirigir sua contristação e controlar • rt 
seu pagamento; 6) centralizar o recebimento das faturas cuandus pela )t ( 
sociedade, controlar o saldo devedor de cada cliente propondo. 
oportnnamente medidas preventivas ou corretivas a serem tornadas . """- 
quanto a estas; 7) supervisionar a Secretaria Geral responsável pela r 
apoio às Assembléias, Conselho e Reuniões de Diretoria, assim como l.b.) 
pela dowunentação societária, guarda de contratos e atendimento de 
acionistas; 8) supervisionar a Contabilidade, inclusive de empresas cis  • 

controladas, a seção de contas a pagar, o controle pa 	cri 

serviços de processamento de dados, e auxiliar o Direto I iitdol 
supervisão da Auditoria, inclusive das empresas c f(1ttricrisj, 
coordenar os relatórios de informações gerenciais 
econõmico-financeiso da empresa; 10) preparar anel 'enoirWriictre 
financeira de médio e longo prazos 00 orçamento ars I co 
da empresa; II) preparar análises especificas e monta eis» de projetos 
para fins de financiamento; 12) controlar o ativo O panando e a 
subsistências ativas realizáveis; 13) em conjun eoliflirbitntog 
Superintendente de Operações, fixar o plano de cont das abras,149 
rexpotrder pelo planejamento fiscal dando diretrizes áreas geradoras 
de impostos; 15) substitrar o Diretor Presidente ornou irnpedimentos.": 
Retifica-se também o °Onero do último artigo do E (0(1/10 Social 
é 025 e não como dele constou. Confere com o or glelaPfrã.  

fls 4I-verso do livro n° 6 de atas das Assembléias • efai0 
MG, 20 de maio de 2008. (a) Marcas de Castilho onze 
Visto: (a) Pedro Augusto da Costa - OAB-MG 23.1 õk/trn 
do Estado de Minas Gerais - Certifico que este d 
integrante do processo arquivado em 26/05/2008 sob o número 
Nào podendo ser usado separadamente. Protocolo: 082584 
Marinely de Paula BoMfim - Secretária Geral, 

30ens 27 838.771 -X 

28con 27 838.808 .X 

SMS/FMS de Betim-MG. Ato deo 
Saúde. Gestos' do SUS, no PE 
aquisição de suoilisotes cardíaco 	, 
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Reis SMS/ Gestos-  do SUS/Betit ,  ' 

SMS/FMS DE BETIM abre I/ , 	; • r•;(....."! 
PAC 216/2008. Objeto: Aw: / Itt 	•47 ; 
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10/06/2008 às 09:00 hs, 	; ; 	r / j1,7 Or). 
Edital completo no site: 	, 1 02 ni 
S/A e ainda na Seção de 	to 	. 	; 
55, Centro-Betim/MG, ir 	. r 09  
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EDITAL DE CONV rir_ 	 INDAÇÃO DE SINDICATO 
A Comissão pra - fundação ao d.. 	dos Contabilistas de Varginha 
- SINDCONT, convoca todos os Técnicos em Cumabilidade e Conta-
1.11.1reti (kl rirmmrricípio de V arginha (MG), para Assembléia Geral Extraor-
dinária de aprovação da fundação, eleição de diretoria, apuração, posse 
e aprovação do eanatuto da referida entidade, a ser realianda às 19:00 
do dia 17 de jI111110 de 2008, a A v.Rui Barbosa, 230 sala 109, centro, 
Vareinha (MG). 

2cat 27 838.786 -X 
SAAE SENADOR FIRMINO/MG - Portaria is" 04/2008. Dispde Sobre 
Homologação de Concurso Público, O Diretor do Serviço Amassam° 

cia e Esgoto (SAAE) do Município de Serrador Firnsino, Estudo 
as Gerais, no IISO de suas au ibuithes legais, sesolve. Assises 1 - 
do resultado apresentado pela COIllititi50 de Concurso Público 

CO 



ASSOCIAÇÃO RURAL DEASSISTÉNCIA À INFÂNCIA -ARA! 
- CNPJ: 21.249.214/0001-76. BALANÇO PATRIMONIAL EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 (Em reais). ATIVO 2007; 
2006. CIRCULANTE. Caixa e bancos 64.673; 64.232. Aplicações 
financeiras 10.737; 10.300, Comas a receber 5.770; 5.743, 
Adiantamentos 12.955; 8.568. Despesas antecipadas 1.998; 1.434. 
96,133; 90.277. Total do ativo circulante 96.133; 90.277. NÃO 
CIRCULANTE. PERMANENTE. Imobilizado 342.995; 377.385. 
342.995; 377.385. Total do ativo não circulante 342,995; 377.385, 
TOTAL DO ATIVO 439.129; 467.662. As notas explicativas são 
parte integrante das demonstrações contábeis. PASSIVO 2007; 2006. 
CIRCULANTE. Obrigações sociais 2.711; 3.015. Obrigações 
trabahstas 29.694; 31.098. Contas a pagar 524; 8.686. DFC's Presentes 
do FCC a repassar 4.209; 19,739. 37.138; 62.538. Total do passivo 
circulante 37.138; 62.538, PATRIMÔNIO LIQUIDO. Patrimõnio 
social 276.205; 250,652 Reserva de doação 1.469; 1.469. Resêrva 
de reavallação 99.922; 127.450. Superavit's acumulados 24.394; 
25.553.401.990; 405.124. TOTAL DO PASSIVO 439.128; 467.662. 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
contábeis. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT DE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - (Em reais). 
2007; 2006. RECEITAS OPERACIONAIS. Doações é Subvenções 
do Fundo Cristão p/ Crianças 471.577; 502.708. Subvenções SEDESE 
31_2.76. 34.169. Subvenções e Doações Municipais 630: 8.407, 
Doações de Outras ONG's 17.491; 2.215. Contribuições comunitárias 
16.414, 15.724. Receitas financeiras 477; 842. Recuperação de 
despesas 287; 8.476. 538.152;. 572.541. DESPESAS 
OPERACIONAIS. Despesas com pessoal e encargos (207.506); 
(219.437). Seviços prestados por terceiros (41.170); (35.439); 
Despesas com materiais de apoio aos programas (142.065); (120.698); 
Repasse de doações a crianças e famílias inscritas(DF,C's) (88); 
(21.284). Despesas financeiras (3.142); (2.575). Despen COM 
depreciação (26.785); (22.851). Outras despesas (94.253); (125.706). 
(515.015); (547.990). Superávit do exercício 23.137; 24.551. As 
notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.-
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO 
LIQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2007 E 2006 (Em reais). Patrimônio Social; Reserva de Doação; 
Reserva de Reavallação; Superávit acumulado; Total. Saldos em 
31 de dezembro de 2005 228.885; - ; 128.421; 21267; 379.073. 
Incorporação 'ao patrimônio social 21.767; - ; - ; (21.767) - 
Constituição de reserva de Doação -; 1.500; -; - ; 1.500. Realização 
da reservado reservas -; (31); (971); 1.002,-. Superávit do exercício 
-; -; -; 24.551;24.551. Saldos ern 31 de dezembro de 2006 250.652; 
1.469; 127.450; 25.553; 405.124.1ncorPoração ao patrimônio social 
25.553; -; - ; (25.553); - . Resultado da reavaliação de Ativos -; - ; 
(26.271); - ; (26.271). Realização da reserva de reavaliação - 
(1.257), 1.257; - . Superávit do exercício - ; - ; - : 23.137; 23.137. 
Saldos em 31 de dezembro de 2007 276.205; 1.469; 99.922; 24394; 
401.990. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
contábeis. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇOES 
DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2007 E 2006 (Earreals). 2007; 2006. ORIGENS 
DE RECURSOS. DAS OPERAÇÕES. Superávit do exercício 23.137; 
24.551. Depreciação 26.785; 22.851. Resultado ajustado 49.922;. 
47.402. DE TERCEIROS. Bens recebidos em doação -; 1.500; 
TOTAL DAS ORIGENS 49.922; 48.902. APLICAÇÕES DE 
RECURSOS. Adições ao Imobilizado 18.666; 101.214. TOTAL DAS 
APLICAÇÕES 18.666; 101.214. AUMENTO (REDUÇÃO) DO 
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 3 1.2 56; (52.312). 
VARIAÇÃO DO CAPITAL DO CIRCULANTE LIQUIDO. 
REPRESENTADA POR: Ativo Circulante. No iniêio do exercfcio 
90.277; 125.277. No final do exercicio 96.133; 90.277. 5.856; 
(35.000). Passivo Circulante. No início do exercício 62.538;45.236. 
No final do exercício 37.138; 62.538. (25.400); 17.312. AUMENTO 
(REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 31.256; 
(52.3 12). As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2007 E DE 2006 (Em reais). 1. CONTEXTO OPERACIONAL. A 

Associação Rural de Assistência à Infância ARAI é uma sociedade 
civil de objetivos ffintrópicos. Tem por finalidade desenvolver nas 
crianças qualidades morais, intelectuais e arristicas, desenvolvas 
programas beneficiando a criança e a familia nas áreas de 
alimentação, educação, saúde, melhoria habitacional e outros, apoiando 
as iniciativas comuns, no fortalecimento das lutas comunitárias. Conta 
como apoio da comunidade, órgãos públicos,e do Fundo Cristão para 
Crianças. Atende a aproximadamente 2.537 crianças das comunidades 
carentes do município de Berilo/MG e região. Os resultados obtidos 
etn suas operações são reaplicados no seu próprio objetivo social. È 
regida pelo seu Estatuto Social e pela legislação apliWvél às entidades 
dessa natureza. É reconhecida como de utilidade pública a nível 
municipal, estadual e federal. 2. APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As demonstrar-Sua contábeis 
foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade 
NBCT 10119 - Entidades Sem Finalidade'de Lucros, aprovada pela 
Resolução n° 877, de is de abril de 2000, do Conselho Federal de 
Contabilidade. 3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS. a. Aplicação financeira. A, aplicação financeira de 
-liquidez Wediata ê registrada pelo valor da aplicação, acrescida dos 
rendimentos incorridos até a data do balanço. b. leaoblllzodu. O 
imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, 
acrescido de reavaliação espontânea de bens móveis e imóveis A 
depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil remanescente dos bens, exceto em 
relação aar bens ieavaliados, conforme mencionado na nota a' 5. c. 
Obrigações trabalhistas. A Entidade reconhece a provisão para 
pagarnento de férias, com adicional de 1/3 garantido, por lei aos 
empregados. d. Receitas e despesas. As receitas e as despesas são 
apropriadas pelo regime de competência do exercício. 4. CAIXA, 
BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. Correspondem, 
basicamente, aos depéráitos bancários a vista devidamente 
comprovados. As posições de caixa, bancos e aplicação financeira 
em 3l de dezembro estavam assim representadas: 2007; 2006. Caixa 
-Subsídio 272; 2. Banco do Brasil 4Subsfelio 39.885; 39.908. Banco' 
do Brasil - SEDOSO 3.757; 20.413. Banco do Brasil - Cont. de 
Associados 20.533; 3.909. Banco do Brasil - Fundação Cese 226; - 
. 64.673; 64.232. Aplicações Financeiras 10.737; 10.300. As 
aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a operações 
de curto prazo (fundado renda fixa). 5. IMOBILIZADO. Em 31 de 
dezembro, a posição do imobilizado era a seguinte: Taxa de 
depreciação ao ano %; 2007; 2006. Terrenos -; 60.000; 92.325. 
Prédios e construções 4%; 225,640; 21 0.762. Máquinas e 
equipamentos 10%; 24.842; 24.263. Móveis °utensílios 10%; 55.410; 
51.120. Veículos 20%; 59.117; 59.117. Computadores e periféricos 
20%; 14.542; 12.731, 439.551; 450318. Depráciação acumulada 
(96.556); (72.933). Total 342.995; 377385. Em 25 de outubro de 
2007, a Entidade procedeu à nova reavaliação de seus ativos fixos 
suportada por Laudo de Empresa especializada, em contrapartida a 

'contado Reserva de Reavaliação no Patrimônio Líquido e registrou 
decréscimo desses ativos no montante de R$26.27 I. Desta forma, 
os valores registrados em 31 de dezembro de 2007, estão em 
conformidade com os valores assumidos pelo respectivo laudo. O 
efeito da depreciação dos bens reavaliados no superávit acumulado 
no ano de 2007 foi de R$1.257 (R$971 em 2006). A seguir a posição 
dos saldos Cm 31 de dezembro, das reservas de reavaliação: 20071 
2006. Reserva de Reavaliação - Terrenos 60,000; 92,325. Reserva 
de Reavaliação - Prédios e Construções 35.465; 29.941. Reserva de 
Reavaliação - Computadores e Periféricos 12; 18. Reserva de 
Reavaliação - Máquinas e Equipamentos 181; 207, Reserva de 
Reavaliação -Móveis e Utensílios 4.264; 4.959. 99.922; 127.450. 6 
DOAÇÕES Ë SUBVENÇÕES. a. Valores registrados' em contas 
de resultado. A Entidade recebeu doações e subvenções, durante o 
exercício, registradas da seguinte forma: 2007; 2006. Subsídios aos 
programas.- Fundo Cristão para Crianças 461.113; 498.088. DFC's 
(Presentes) â Entidade - Fundo Cristão para Crianças 20-9; 185. 
Ajudas Especiais - Fundo Cristão para Crianças 10.255; 4.435. 
Subvenções e Doações de órgãos governamentais 31.906; 42.577. 
Receitas de outras ONG•s 17,491; 2.215. Doações de Associados e 
Comunidade 16.414; 15.724. Total 537.388; 563.224. b. Valores 

.f, 	t/ A• no ano de 2007 está registrada 
R554.749 (R567.343 em 2006). 
ROS. Os valores contábeis dos 
o compatíveis com os valores 
ociação, ou, na ausência destes, 
o com base na taxa vigente de 
cio de 2007 a Entidade não 1 
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.0. 	• 1.0 atração da Entidade, bem como 
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• ,-,.."1  rtinstrações contábeis referidas 
s•-• lamente, em todos os aspectos 
(x inanceira da Associação Rural 
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lançados em contas patrimoniais. A Entidade recebeu do Fundo 
Cristão para Crianças valores de DFC's, presentes de padrinhos 
destinados às crianças (afilhados), os quatr foram contabilizados 
em conta patrimonial do passivo, conforme a; seguis: 2007; 2006. 
Saldo anterior 19.739; - . DFC's recebidos destinados ás Crianças 
114.469; 121.717. DFC's repassados as Crianças (129.999); 
(101.978). Saldo a Repassar para crianças 4.209; 19.739. 7. 
GRATUIDADES. As gratuidadesoferecidas à comunidade carente 
são registradas segregadamerfte em Saúde, Educação, Apoio a 
Programas e Outras Despesas no grupo de Despesás Operacionais, 
estando suportadas por documentação hábil. Em atendimento ao 
dispostono inciso VI do artigo 3°. do Decretono. 2.536/98 e Resolução 
ré 188. de 20 de outubro cie 2005, a Entidade, no ano de 2007, concedeu 
gratuidades no montante de R$488,142 (R$503.855 em 2006). 8. 
SEGUROS. Em 31 de dezembro de 2007, a Entidade mantém 
cobertura de seguros para ar seus veículos e para o Prédio com bens 
móveis da sua sede administrativa, em montante considerado 
suficiente para cobrir eventuais sinistros. 9ASENÇÕES. A isenção . 	. _ 	. . 
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e as , . 	-.cursos referentes aos exercícios 
findos naquelas datas, de acordo com aspráticas contábeis adotadas 
no Brasil. Belo Horizonte, 14 de março de 2008. Antônio de Moa 
Soares Pelicarpo - Contador -CRCIMG 27.739/0-3. BDO Trevisan 
Auditores Independentes - CRC2SP013439/0-5. 

"RITODES S/A" 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

E EXTRAORDINÁRIA 
CNPJ1d° 60.657.i:12a MOOL.08 

NIRE N° 31.300 01714-1 
Data e Horário: 22 de abril de 2008, as 10:00 horas; Local: Sede 
da companhia na Av. Rhodes, 01- Bairro Santa Edwiges,Municipio 
e Comarca de Cambuf-MG; Mesa: Presidente da Roirnião - Sr. 
Efstratios Fraco Frygoudakis; Secretario da Reunião - Sr. Fábio de 
Almeida Barros; Presença: presentes acionistas representando a 
totalidade do capital social; Convocação: dispensada a convocação 
prévia, de acordo domo que faculta do artigo 124 da Lei 11'6.404/ 
76, através de correspondências do dia 17 de Março de 2008, com 
contra recibo; Ordem do Dia: (a) Deliberar sobre a aprovação do 
relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações 
Financeiras da companhia, referentes ao exercício findo em 31-
12/2007 (b) Destmaçao do lucro do exercício findo e distributrao 
de dividendos. c) Eleição dos membros da Diretório. d) Aprovação 
e demonstração dos créditos a titulo de remuneração de Juros de 
Capital, que deverão ser pagos e remetidos aos acionistas 
estrangeiros. e) Aprovação e deliberação de pagamentos de 
distribuição de dividendos sobre exernicios anteriores devido ao 
retorno de investimentos pelo capital investido. f) outros assuntos 
de interesse social. Deliberações por unanimidade: (a) Aprovar o' 
relatório da Diretoria em todos seus termos, o Balanço Patrimonial 
e as Demonstrações Financeiras da companhia, referente ao 
exercício findo em 31/12/07, os quais foram objeto de publicação 
nos Jornais Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e o Jarra! 
Bandeirantes, respectivamente no dia 28/03/2008 (b) aprovada por 
unanimidade pelos acionistas à destinação do Lucro Liquido, 
proporcionalmente li composição do capital acionário, de 20% do 
Lucro Liquido apurado noperfodo após as destinações das reservas, 
afitado de dividendos, sendo que dos 20%, 1% os acionistas resolvem 
distribuir para o Grêmio Recreativo Rhodes. O saldo remanescente 
do Lucro Liquido, após a distribuição' de Dividendos e da 
participação do Grêmio e das reservas, deve ser incorporada ao 
Saldo dos Lucros Acumulados, o valor de ES 892.117,47 (Oitocentos 
e noventa e dois mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e sete 
centavos), estando aprovada sua permanência na mesma conta até 
ulterior deliberação OS forma do artigo 197, 201 e artigo 202 da lei 
6404/76. Aprovado o envio de remessa aos acionistas estrangeiros, 
da parte que compete na proporcionalidade do capital acionário, 
dos Dividendos no valor total de RS 55.091,96 (Cinqüenta e cinco 
mil, noventa e hum reais e noventa e seis centavos), sendo ao 
acionista Ivars S.p.A, RS 29.558,96 (Vinte e nove mil e quinhentos 
e cinqüenta e oito reais é noventa e seis centavos), residente e 
domiciliaria em Vestone (BS), Via G-arpa, n°23/Ano Pais da Itália, 
ao acionista Simest S.p.A RS 10.700,55 (Dez mil, setecentos reais 
e cinqüenta e cinco centavos), residente e domiciliada a Via 
Alessandro Famese, na 400192 - Roma no Pais da Itália e ao 
acionista Brado RS 14,832,45 (Quatorze mil, oitocentos e trinta e 
dois reais e quarenta e cinco centavos), residente e domiciliada a 
Via Cal dl Messo 331030 - Treviso no Pais da Itália. (c) Alterada 
'a composição do conselho de administração e diretor, sendo eleita 
por dois anos, mas que não impedem a serem substituídos por 
deliberação em Assembléia Geral quando se fizerem necessárias. 
São eleitos e empossadoá neste ato o cargo de conselheiros os Srs. 
Jose Claudio de Minelda Barros, brasileiro, casado, industrial, 
poleado: da cédura use idennaciú 0.011' 2.600;340 SSiiS7 illSO1110 
CPF/MF 003.640.708-97, residente e domiciliado a Rua dos Jasmins, 
80 CEP 12924-107 - Bairro Jardim das Palmeiras, Município 
Bragança Paulista -SP, Sra. Anna Frygoudakis, brasileira, viúva, 
industrial, portadora do RG n° 2.671.806 SSP/SP, inscrita no CPF/ 
MF 	131.748.808-31, residente e domiciliada a Praça Inizaingo, 
116 -Apto 151- CEP: 03334-020 - Tatuapé -São Paulo -SP, Sra. 
Claudia de Almeida Barros, brasileira, casada, publicitária, 
portadora da cédula de identidade RG No. 13950181-2 e inscrita no 
CPF/MF No. 125.039.888-65, residente à Rua Manoel Nóbrega, 
181 - Apto 101- Bairro Parafso, São Paulo-SP- Cep: 04001-081,Sr, 
José Sergio de Almeida Barros, brasileiro, divorciado, do coinêrcio, 
RG N°.13950183-6 CPF N°. 111.577.438-70, residente à Rua 
Oswaldo Aranha, 147 D -Bairro Maria Goretti - Chapecó-SC, Cep: 
89801-240. Os conselheiros Sr. Jose Cláudio de Almeida Barros, 
Sra. Claudia de Almeida Barros e José Sergio de Almeida Barros, 

são sócios da empresa acionista CJF Participação Lida, inscrita no 
CNPJ/MF 06.279.066/00001-49, N1RE 35,218.939.948„ 	de 'com sede 
Av. Jardim das Palmeiras, n° 630, Cond. Jardim das Palmeiras - 
Bragança Paulista-SP-CEP: 12924-010. De acordo com o disposto 
no artigo terceiro do Estatuto Social, a administração da empresa 
será gerida pelos seguintes Diretores: Jose Cláudio de Almeida 
Barros, já qualificado anteriormente, como Diretor Administrativo 
e Recursos Humanos, Efstratlos Franz Frygoudakis, brasileiro, 
casado, industrial, portador da Cédula de Identidade RG 
17.967.004-9 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda sob n° O 99.50 3.288-29, residente e 
domiciliado, a Alameda Gomides de Oliveira, n°443 -Condomínio 
Rosário de Fátima, CEP: 12919-601 - MurritIplo de Bragança Paulista 

„ - SP, como Diretor Técnico e Comercial co Sr. Fábio de Almeida 
Barros, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade RG n° 13.950.182-4 SSP/SP e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Ftricas do Ministério da Fazenda sob n° 
111.577.468-96, a Av. Jardim das Palmeiras, 630 - CEP: 12924-
010 - Bairro Jardim das Palmeiras, como Diretor Industrial e 
Financeiro. (d) Aprovado os valores a credito, aos acionistas 

• estrangeiros a titulo de Juros Remuneratérlos sobre o.Capital 
Próprio, estabelecido conforme art. 347 e art. 668 do RIR/99, no 
valor total de RS229.761,31 (Duzentos e vinte e nove mil e setecentos 
e sessenta e hum reais e trinta e hum centavos), sendo ao acionista 
Ivars S.p.A RS 123.275,73 (Cento e vinte e três mil, duzentos e 
setenta e cinco reais e setenta e três centavos), ao acionista Brado 
S.p.A R$ 61.858,88 (Sessenta e hum mil, oitocentos e cinquenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos), e ao acionista Simest S.p.A RS 
44.626,70 (Quarenta e miatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e 
setenta centavos). (e) Aprovado os pagamentos de dividendbs sobre 
exercícios anteriores, aos acionistas estrangeiros, a titulo de retomo 
de lucros sobre o capital investido, através do saldo de lucros de 
exercícios acumulados no valor total de R$ 53.552,97 (Cinqüenta e 
três mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais é noventa e sete 
centavos), sendo ao acionista Ivars S.p.A RS 28.733,23 (Vinte e oito 
mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), ao 
acionista Simest S.p.A RS 10.401,63 (Dez mil, quatrocentos e hum 
reais e sessenta e trás centavos), ao acionista Brado S.p.A, RS 
14.418,11 (Quatorze mil, quatrocentos e dezoito reais e onze 
centavos). Após a distribuição dos dividendos sobre exercfcios 
anteriores, o saldo remanescente dos lucros de exercfcios 
acumulados Ode RS 6.253.408,25 (Seis milhõeS,duzentos e cinqüenta 
e três mil, quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos). (I) 
Das remessas que serão efetuadas aos acionistas estrangeiros dos 
Dividendos e Juros Remuneratarlos de Capital e Dividendos sobre 
Lucros de Exercícios Anteriores, o fechamento de câmbio será 
do dia, pelo qual serão expedidos aos acionistas estrangeiros e em 
posse do contrato de cambio após a realização da ' transferência 
financeira de salda ao exterior, será efetivada a realização do RDE 
(Registro Declaratório Eletrônico), no Sisbacem através da corretora 
S.Hayata Corretora de Cambio Lida, residente e domiciliada a Rua 
Boa Vista, n°230 - 3° andar - São Paulo-SP, inscrita no CNPJ/MF 
n° 67,391.821/0001-77. Ficou designado que qualquer remessa de 
numerário para o exterior, intitularia a Ivars S.p.A e Simest S.p.A, 
será efetuada a somatório dos valores e remetidos em nome da Ivars 
S.p.A, para efeito de fechamento de cambio e registro no Sisbacen. 
Franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se 
manifestando, foi a presente lavrada de forma sumária, contendo 
ainda anexo com o demonstrativo da composição acionaria atual da 
companhia, com a aprovação unânime dos acionistas, sendo tais 
documentos lidos em voz alta e achados conforme, aprovados e 
assinados por todos os presentea, cuias cópias irão a registro perante 
a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, assinadas pelo 
presidente e secretario desta Assembléia; Lavratura e Leitura da 
Ata: Oferecida à palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém 
se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à 
lavratura desta ata. (aa) Presidente: Efstratios Franz Frygoudakis; 
Seeretarlo: Fábio de Almeida Barros; Acionistas: Anna Frygoudakis, 
Efstratios Franz Frygoudakis, Ivars S.p.A,SimestS.p.A, Brado S.p.A, 
CJF Participação Ltda. A presente confere coma Original lavrado em 
livro próprio. Cambai, 22 de Abril de 2008. Presidente: Efstratlos 
Franz Frygoudakis. Secretário: Fábio de Almeida Barros. 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO' DE MINAS GERAIS - 
Certifico o registro sob o n°3923853. Protocolo: 082340226. Data: 
08/05/2008. (a) Marinely de Paula Bomlim - Secretaria geral. 
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EBEC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A. 
CNPJ/MF 08.155.169/0001-22, 

Ata da Assembléia Geral Ordinariu e Extruordiwariu Realizada ern 28 
do Abril de 2008, I- Data, Hora e Local: 28 (Vinte e Oito) de Abril 

de 2008, is 15:00 horas, à Rau Domingos de Souza a" 40, Bairro Pe-
dro 11, em Belo Horizonte - MG, 2 - Quona PMSCIIIC a totalidade 
dos acionistas, representando a totalidade ao Capital Social, 3 Com-
posição da Mesa : Presidente : Dra. Elidia Moreira de Azevedo Ara-
újo; Secretário : Dr. Aláreis Raio Moreira de Andrade. 4- Agenda da 
Assembléia Ordinária : 4.1 - Exume e aprovação do Baloiço e De-
intim:tração do Resultado do Exercício findo em 31 de Dezembro de 
2007, 5- Ageada da Assembléia Extraordinária : 5.1 Baixa de Filial . 
6 - Deliberação da Assembléia Ordinária; Tonadas por unanimidade 
clv yoU/S, sem quaisquer ressalvas, sobre a matéria de ordem do dia. 
6.1 - Aprovados, com abstenção dos administradores acionistas o Ba-
lanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado tio Exercido, De-
monstrações das Mutações do Patrimõ»io Líquido, Demonstrações 
das Origens e Aplicações de Recursos, Noras Explicativas, cone/nen-
tes ao escalem l/ findo em Si de dezembro de 2007, peças COM111111CS 
MIS publicações no Dit•trio do Comércio e Diário Oficial do Estado de 
Minus Gerais. 7 - Deliberação da Assembléia Extraordinária: 7.1 - 
Baixa Filial sediada 6 Rua Haddock Lobo. is" 72 Sala 202 , Bano 
Estádio, ira cidade do Rio de Jardim/RJ- CEP 20260..132, 8- Elle1,1111-
111ento : Nada mais havendo a tratar, foi lida a presente ata e amorada 
por unanimidade e assinada por todos. Belo Horizonle 28 de Abril de 
2008. Enna Moreira de A. AMOM - Mareio Raso M. de Andrade - 
Lião Carlos 0. Araajo - Eliana Maria S.M.de Andrade - Bem:rido 
Azevedo Araújo - Juliana Araújo 	Bino Azevedo Araújo - 
Márcia Mordia de Andrade - GOSII/V0 Salgado M. de Andrade. Janta 
Comercial do Estudo de Maris Gerais. Certifico o registro sob o mu: 
3921134. Protocolo; 002338752. Data: 30/04/2008. Marinely de Pau-
la Boarlim - Secretária Geral. 
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CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
CNPJ 17.250.986/0001-50 

• NIRE 31300036278 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008. 
Aos 30 (trinta) dias do más mie abril do 11110 de 2008 (dois mil e oiro), 
às 15 (quinze) horas, na sede social da empresa, na Rodovia MG-I0, 
Km 24,3 MIM Angicos, Vespasiaro, MG, sob a presidência do Dr. 
Paulo José de Lima Vieira, CCIII1M-SC o Camélia) de Administração da 
Convim Encilharia e Construções S.A., presentes todos os seus 
membros, a lim de ilelilaerar sobre eleição da Dirntoria. Exarando o 
OS11111110. os senhores Conselheiros CCSOIVC111111, por unanimidade cic-
iarei., para ilitegorr a Diretoria da empresa, coin mandato até 30 (trinta) 
de abril de 2009 (dois mil e nove); os senhores Martes de Castilho 
Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identi-
dade a" 8.078/D, CREA-MG, CPF 044.879.316-49, residente e do-
miciliado à Roa Manoel Opines Pereira o" 52. ara" 304, Buinn Sena, 
CEP 30220-220, Belo Horizonte, MG, para o corgo de Diretor Presi-
dente; Flávio de Lima Vieira, brasilein separado judidalinente, enge-
$111CilIN, 1,ortatlor da caneiro de identidade mm" 2.749/D, CREA-MG, 
CPF 001.400.726-04, residente e domiciliado na Rua Orienie a" 188, 
Bairro Sena, CEP 30220-270, Belo Horizonte, MG, para o cargo de 
DIIMMSuperintendelne de Operações e Lin. Felippe Lie Lima Vieira, 
brasileiro, casado, engenhen. portador da carteira de identidade is" 
1.918/D1  CREA:MG, CPF 001.384.106-82, residente e domiciliado 
na xis Oriente, n" 140, 0,11,0 Sena, CEP 30220-270, Belo Horizon-
te, MG, paru o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presideme suspendeu os trabalhos e de-
terminou fosse lavrada CS111 ata, que vai assinada pelos presentes. 
Vespasiano, MG, 30 de abril de 2008. 00 Paulo José de Lima Vieira. 
(a) Luiz Felippe dc L111111 Vieira. (a) Cláudio du Castilho Souza. JU-
CEMG - Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o re-
gistro sob o n" 3925970. Data: 13/05/2008. 'nomearia: 082387681. 
Convap Encilharia e Construções S/A. (a) Marinely de Paula Bom-
fira - Secretária Geral, 

45cin 16 834.558 .2s: 

EMPRESA BRASILEIRADE ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A - 
EBEC - CNPJ/MF 17.162.280/0001-37. Ata da Assembléia Geral a--
dia:Iria e Extraordiariria Realizada em 28 de Abril de 2008. I- Data, 
Nisso Local: 21 t Viu,. e Oito ise oarii de 2008, as I 000 hom. à 
Rua Colide Linhares N." 782, Bairro Coração de Jesus, em Belo Hori-
zonte - MG, 2 - Quonn: Presente a totalidade dos acionistas, repre-
sentando a totalidade do Capital Social, 3 - Composição da Mesa: 
Presidente; Dra. nana Moleiro de Azevedo Araújo; Secretária: Elia-
na Maria Salgado Moreira de Andrade. 4 - Agenda da Assembléia 
Ordinária: 4.1 - Exame e aprovação do Balanço e Demonstração do 
Resultado do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2007; 42 - Fi-
xação de Remuneração dos Diretores, paru o período de 04/2008 
03/2009; 4.3 Destinação dos resultados do 'exercício findo em 
31.12.2007. 5 - Agenda da Assembléia Geral Extraordimaria: 5.1 - 
Aumento do Capital Social; 5.2 -4 Baixa de Filial; 6 - Deliberação da 
Assembléia °tolhiam: • Tomadas por unanimidade de votos, sem 
quaisquer ressalvas: sobre a matéria de ornem. do dia. 6.1 - Aprova-
dos, com abstenção dos administradores acionistas o Balanço Patri-
monial, Demonstrações do Resultado do Exercido, Demonstrações 
das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações das Origens e 
Aplicações de Recursos, Notas Explicativo, concernentes ao exend-
cio findo em 31 de dezembro 46 2007, peças constantes das publica-
ções no Diário do Comércio e Diario Oficial do Estado de Minas Ge-
rais, 6.2 - Aprovado, o pagamento de retirada mensal a titulo de Pra 
- Labore para lodosos diretores partir de 01 dó Abril de 2008 até 31 
de Março de 2009, cujo valor será definido em raraião de Diretoria. 
6.3 - Apossada a distribuição de dividendos tio montante de RE 
600.000,00 (Seiscentos mil reais), na proporção dg participação de 
cada acionista no Capital Social. O restante do lucro apurado no exer-
cício 'será destinado para dinamito de capital. 7 - Deliberação da As-
sembléia Geral Exuatardinária: Tomadas por unanimidade de votos, 
sem quaisquer ressalvas, sobre a matéria de ordem do dia. 7.1 - 
Aprovado, o aumento do Capital Social: EleVação do Capital Social 
de RO 16.740.454,00 (Dezesseis milhões, setecentos e quarenta mil e 
quatrocentos e cinqüeiria e quatro reais), paro RS 26.709.000,00 (Vin-
te e seis milhões e setecentos mil reais), COM a incornonição dos se-
guintes recursos: A) Emissão e subscrição de 9.959.546 (nove mi-
lhões , novecentos e cinqüenta e nove mil e quinhentos e quarenta e 
seis reais) ações ordinárias nominativas de R$ 1,00 (Hum real) coda 
unia, totalizando R$ 9.959.546,00 (Nove milhões, novecenfos e cin-
qüenta e nove au, quinhentos e quarenta e seis reais), a título de 
"ações bonificadas", sendo R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil 
reais), provenientes da conta de "Adiantamento para Aumento de Ca-
pital" , e R$ 9.279.546,00 (Nove roilhões, duzentos e setenta e nove 
mil, quinhentos e quarenta e seis reais), provenientes da conta de "Lu-
cros Acumulados". Os Srs. Acionistas terão dtreito a subscrição das 
ações emitidas, na mesma proporção dos já possuídas, dileito esse 
exercido por todoS, que subscrevera as ações propostas da len "A", 
proportionalmente as suas paiticipações no Capital Social. Total do 
aumento RO 9.959.546,00 (move milhões, novecentos e cinqüenta e 
nove mil; quinhentos e quarenta e seis reais), 7.2 - Aprovada ri nova 
redação do Artigo 3 do Capituloill do Estatuto Social, passa a ter a 
seguinte redação: Artigo 3 do Capítulo III. - O Capital Social dde Rã 
26.700.000,00 (Vinte e seis milhões e setecentos mil reais), divididos 
em 26.700.000 (vinte e seis milhões e seteeentos mil) ações ordinárias 
nominativas de R$ 1,00 (Hum real), cada uma. Parágrafo Primeiro - 
A cada ação conesponderá uni voto, nus delibertições das assembléias 
gerais, Parágrafo Segundo - As ações são indivisíveis em relação 
rocie:rode. Ponde' Tende- _ A eac ieuaile mieee nrior  orno 
múltiplos de ações. Parágrafo 'Quarto.- OS títulos ou certificados , 
serão assinados pelos diretores; 7.3 - Aprovada baixa e coaseguente 
extinção da filial estabelecida à Rua XV de Novembro n" 2190 , Loja 
04- Centro - cidade de Suo Carlos - São Paulo. CEP 13.560-240. 8 
- Eitrerrameino. Nada mais havendo o tratar, foi lida a presente ata e 
aprovada por unanimidade e assinada por todos. Belo Horizonte, 28 
de Abril de 2008. Eliana Moreira de A. Araajo - Márcio Raso M.de 
Andrade - João Carlos 0.Araújo - Eliana Maria S.M. de Andrade - 
Bernardo Azevedo Araújo - Julian Araújo Jernigan - Breno Azevedo 
Araújo - Marcia Moreira de Andrade - Gustavo Salgado Mole An-
drade. Junta Comenda! do Estado de Minas Gerais. Ceitifico o legis-
tio sob o oro.: 3922305. Protocolo: 082338809. Data: 06/05/2008. 
Marinely. de Paula Boadim -Secretária Geral. 

Incita 16 834.404 -X 

8arn 16 834.568 -X 

CALCINDO PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S.A. 
CNPJ 16,554.560A0001-28 - N1RE 3130000639-5 	_ 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM/NISTRAÇA O, 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008. 

Aos 30 (trinta) dias do Inês de abril do uno de 2008 (dois mil e oito), 
ás 14:0011 (quatorze) horas, na sede social nu Rodovia MG-10, Km 
24,3, Vespasiano. MG, reuniu-se o Conselho de Administração da 
Calcino Participações e Engenharia SÃ., presente todos Os seus 
membros, a fria de deliberar soba eleição dos diretores da empresa. 
Por proposta do Conselheiro Cláudio de Castilho Souza, aprovada 
por unanimidade, foram eleitos (lilttOCCS os senhores Paulo José de 
Lima Vieira, brasileiro, casado, engenheis), portador da carteira de 
identidade n" 783fD -CREA-MG, CPF n" 001.439.366-20, residente 
e domiciliado na Rua Manoel Gomes Pereira, 50, em" 701, Baima 
Seira, CEP 30220-220, Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor 
Presidente; Flavio de Limo Vieira. brasilein separado judicialmente, 
engenheiro, portador da carteira de identidade a" 2.749/D, CREA-
MG, CPF 001.408.726-04, residente e domiciliado nu R111.1 Oriente 
188, Babo Serra, CEP 30220-270, Belo Horizonte/MG, paru o car-
go de Diirtor Vice-Presidente e Marcas de Castilho Souza, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n" 8078/D, 
CREA/MG, CPF n" 044.879.316-49, residente e domiciliado na Rua 
Manoel Granes Pereira is" 52, apt" 304, Bairro Serra, CEP 
30220-220, Belo Horizonte/MG, para o corgo de Dgetor, todos com 
mandato até 30 (tsinta) de abril de 2010 (dois nal e dez), tendo eles, 
presentes no recinto, declarado não incorrer lias vedações legais para 
o exercício de seus cargos. Nada suais havendo s trotar, o Sr. Presi-
dente encerrou os trabalhos, dos quais lavrou-se a presente ata, que 
vai assinada pelos presentes. Vespasiano, MG, 30 de abril de 2008. 
(a) Paulo José de Lima Vieira. (a) Luta Feliprae de Lima Vieira. (a) 
Cláudio de Castilho Souza. Diretores presentes: (a) Flávio de Liina 
Vieira. (a) Marcas de Castilho Souza.. JUCEMG - Junta Comercial 
do Estado de Mirras Gerais. Certifico o registro sob o na 3925964, 
Data: 13/05/2008. Protocolo: 082387605, CALCINDO PARTICI-
PAÇÕES E ENGENHARIA S/A. (o) Marinely de Paula Bomflin, Se-
cretária Geral. 

13ein 16 834.567 -X 

CONVAP MINERAÇÃO 
CNPJ 17.250.994/0001-05 

NIRE 31300046184 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008, 
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do uno de 2008 (dois inil Culto), 
às 15 (quinze) horas, no sede social, na Rua Dr, Ary Teixeira, 456, 
sala 203, Vespasitmo, MG, reuniu-se o Conselho de Adininistração 
da Convim Mineração S.A., presentes todos os Seus membros, o fiei 
de deliberar sobre eleição dos diretores da empresa. Por proposta do 
Sr. Presidente, aprovada por unanimidade, foram eleitos diretores os 
senhores Flávio de Lima Vieira, brasileiro, separado judicialmente, 
engenheiro, portador do cimeira de identidade if 2.749/D, CREA-
MG, CPF 001.408.726-04, residente e domiciliado nu Rua alente n" 
188, MOI/ Serra, CEP 30220-270, Belo Horizonte/MG, para o car-
go de Diretor Presidente e Marcas de Castilho Souza, brasileiro, ca. 
sodo, engenheiro, puriador da carteira dr ideritidade a" mun. 
CREA-MG, CPF 044.879.316-49, residente e domiciliado nu Rua 
Manoel Gomes Pereiro li' 52, apt" 304, Baill'O Serra, CEP 
30220-220, Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor Técnico, 
ambos com mandato até 30 (trinta) de abril de 2010 (dois mil e dez), 
os quais, presentes no recinto declararam não mconer nas vedações 
legais para o exercício de seus cargos. Nada reais havendo o iratar, o 
Sr. Presidente deteirninou fosse lavrada esta ata. a quiri vai assinada 
por lodosos presentes. Vespasiano/MG, 30 (trinta) de abril de 2008 
(dois nal e oito). (a) Luiz Felippe de Léria Vieira. (a) Paulo José de 
Listra Vieira, (a) Ivam Antonio de Tassis. Dinoores Presentes: (a) Flá-
vio de Lima Vieira. (a) Mamas de Castilho Souza. JUCEMG - Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o o" 
3925969, Datar 13/05/2008 Proincolo: 082387575. Convim Minera-
ção S.A. (a) Marinely de Paula Boinfini - Secretária Geral. 

7cru 16 834.566 -X 
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Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNPJ 
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Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral 	 028 
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 
43.218.957/0001-11 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
17/04/1972 

NOME EMPRESARIAL 
STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
Ine****** 

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

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 
PC STO AGOSTINHO 

NÚMERO 
40 

COMPLEMENTO 

CEP 
01.533-070 

BAIRRO/DISTRITO 
PARAISO 

MUNICIPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

i 
_. 

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

Emitido no dia 25/02/2009 às 14:42:27 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

ji:4 Preparar página 
6-:V para :mpress 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, dique aqui. 
Atualize sua página 
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Recefta Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

..2".~ 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.250.986/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
15/06/1972 

NOME EMPRESARIAL 
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA , 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ESTABELECIMENTO UNIFICADO 	 _ 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especfficadas anteriormente 

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

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA jURIDICA 
205-4 - SOCIEDADE ANONM1A ~tapa 
LOGRADOURO 
ROD MG 10 

NÚMERO' 
S/N 

COMPLEMENTO 
KM 24 3 

CEP 
33.200-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ANGICOS 

MUNICIPIO 
VESPASIANO •  

UF 
MG 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03111/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 	
- 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normal/ira RFB n° 748, de 28 de junho de 2007. 

Emitido no dia 26/02/2009 às 0912:58 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

Copyright Receita Federai do Brasil - 26/02/2009 
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Prova de Regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal 
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Emissão de 2" via de Certidão 

INMinistério da Fazenda Destaques do governo 

Receita Federal 
CERTIDÃO CONJUNTA 

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 DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ: 43.218.957/0001-11 

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 ri° 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 Divida 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 10:40:11 do dia 09/10/2008 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/04/2009. 
Código de controle da certidão: 6A6A.E7E8.A5B8.2B58 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta aPreparar página 
para impressá"o 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/Result... 13 1 Q08 



N. CERTIDAO 

0801/703 

FOLHA UNICA 

CERTIDAO 

CONTRIBUINTE - STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT 
ENDERECO - PCA STO AGOSTINHO, 00040 	CEP - 01.533-070 
BAIRRO - LIBERDADE 	MUNICIPIO - SAO PAULO 
INSCRICAO ESTADUAL - 108.731.176.115 
C.G.C. - 43218957/0001-11 	 C.N.A.E - 4299-5/99 

INEXISTEM DEBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICM /ICMS,IPVA,ITBI/CAUSA 
MORTIS/ITCMD E AIR INSCRITOS NA DIVIDA ATIVA ATE A DATA DE EMIS-
SAO DESTE DOCUMENTO. 
* * * * * * * * * * . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

*. 

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

FINALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA 

1- A PRESENTE CERTIDAO SO E VALIDA EM RELACAO AO INTERESSADO E 
DEMAIS DADOS INDICADOS. 

2- FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE EXIGIR, A 
QUALQUER TEMPO, CREDITOS TRIBUTARIOS QUE VENHAM A SER APURADOS. 

3- A TAXA DE FISCALIZACAO E SERVICOS DEVIDA FOI RECOLHIDA NOS 
TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. 

4- PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDAO: 06 (SEIS) MESES CONFORME PORTARIA 
CAT NR. 20 DE 01/04/98 (DOE DE 02/04/98) 

LOCAL DE EMISSAO: 
SãO PAULO 

DE EMISSAO: 
8/01/2009 
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É o que cumpre certificar. 
Para constar, esta certidão, expedida pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, foi 
autenticada nesta data. 

ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO 
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AUTENTICAÇÃO 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO SOBRE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - DADOS CADASTRAIS 

SÃO PAULO, 	DE Fi- v!- I 	DE 

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: 

M.E EM PE 	NO ROL '1MINAL 	CONTRIBUI" T 
	

1;W 
DIAL E TE ITORIAL URBANO DO MU I F 

	
! 

11/01/2009,. 	uUE: 
CONSTAM INOVEIS CADASTRADOS EM NOME 	J!IIÍ 	1 	OW; 
TROCOES LTDA" COMO PROPRIETARIO OS CONTRIBUINTES 	_009.002C—? 

„009 - 



Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Municipal de Finanças 

033 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte 	038.009.0028-9 
Nome do Contribuinte 	STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
Local do Imóvel 	 PC SANTO AGOSTINHO , 00046 
Cep 	 01533-070 
Codlog 	 : 00319-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer 
tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria de Finanças 
e Desenvolvimento Econômico CERTIFICA que a situação fiscal do(s) contribuinte(s) 
supramencionado(s) referente à quitação do Impoo Predial e Territorial Urbano, Taxa de 
Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e 
Sinistros e Contribuição de Melhoria, incidentes sobre o imóvel acima identificado, é 
REGULAR até a presente data. 

Esta certidão não abrange a situação fiscal da T.R.S.D (Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares) e 
T.R.S.S (Taxa de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde), cujos recolhimentos podem ser consultados 
mediante a emissão da Certidão de Recolhimento de TRSUTRSS disponível no endereço eletrônico 
http 	prefeitura.sp.gov_br. 

Certidão expedida com base na Portaria SF n° 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 11:17:04 horas do dia 16/02/2009 (hora e data de Brasília). 

, 	Código de controle da certidão: 8000.2CAF.FC58.7ACF 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.prefeitura.sp.gov.br. 



Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria Munia pai de Finanças 

Lt 034 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte 	038.009.0029-7 
Nome do Contribuinte 	STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
Local do Imóvel 	 PC SANTO AGOSTINHO , 00040 
Cep 	 : 01533-070 
Codlog 	 : 00319-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer 
tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão, a Secretaria de Finanças 
e Desenvolvimento Econômico CER1IFICA que a situação fiscal do(s) contribuinte(s) 
supramencionado(s) referente à quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de 
Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e 
Sinistros e Contribuição de Melhoria, incidentes sobre o imóvel acima identificado, é 
REGULAR até a presente data. 

Esta certidão não abrange a situação fiscal da T.R.S.D (Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares) e 
T.R.S.S (Taxa de Residuos Sólidos de Serviço de Saúde), cujos recolhimentos podem ser consultados 
mediante a emissão da Certidão de Recolhimento de TRSDÍTRSS disponível no endereço eletrônico 
httJiwwprefeiturasp.gov  .br. 

Certidão expedida com base na Portaria SF n° 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 11:20:39 horas do dia 16/02/2009 (hora e data de Brasília). 

código de controle da certidão: 1110.4F04.27DA.D156 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.prefeitura.sp.gov.br. 
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PREFEITURA MORAM DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

a emis 
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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 A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA 
CNPJ: 17.250.986/0001-50 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. 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 09:37:15 do dia 03/10/2008 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/04/2009. 
Código de controle da certidão: 2A54.3ACO.A255.ED4E 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Observações RFB: 
os débitos contantes do relatorio foram objeto de dcomp valida confo 
rme dossie anexo ao pedido de cnd 

ÇV b'L  

o 	
(\"-- , 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Ak  licacoes/ATSPO/Certidao/CNDConj taSegVi... 13/02/2 In 

Observações PGFN: 
Confere-se a esta certidão os efeitos de negativa em razão das inscr 
ições estarem suspensas em razão do REFIS e parcelamento simplificad 
o. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS,t  

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS 
CERTIDÃO EMITIDA EM: 

02/02/2009 

Negativa CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
03/05/2009 

NOME/NOME EMPRESARIAL: ÇONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA 

INSCRIÇÃO. ESTADUAL: 712000220.03- 
75 CNPJ/CPF: 17.250.986/0001-50 SITUAÇÃO: Ativo 

LOGRADOURO: ROD MG 10 NÚMERO: O 

COMPLEMENTO: QUILOMETRO 24,3 BAIRRO: ANGICOS CEP: 33200000 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: VESPASIANO UF: MG 

Esta certidão não se presta á dar quitação à debitos relativos ao ITCD. Ressalvado o direitO de- a 
Fazenda Pública -Estadual vir a constituir novos créditos tributários que ainda não foram 
apurados ou lançados até esta data, certificamos não haver débito de responsabilidade do 
interessado acima- identificado-. 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO 

'A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na internet, 
página da Secretaria .de..Estado.de Fazenda _de Minas Gerais (http://.ww.w.fazenda.mg.gov.br). 

CÓDIGO DE.CONTROLE DE CERTIDÃO: 2009000016068658 

mEI 

Os,  

j

h aps://w w w 2. razentia.mg.gov  .1yrisolic tri/S O LIRETA CJ 'GA R/DETALHE_7 46?AC AO—, .. 03/02N9 
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ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
É 

1 Procuradoria da Divida Adva/BH 
Avenida Afonso Pena, 1901- 10  andar- Fie (031)3218-0864 

Belo Horizonte — MG — CEP. 30130-004 

DECLARAÇÃO 

DECLARO, a pedido da parte interessada, que a Certidão de Débitos 
Tributários, 	cuja 	autenticidade 	pode 	ser 	aferida 	pela 	internet 
(http://www.fazenda.mg.gov.br), expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda de Minas 
Gerais ao contribuinte CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, CNPJ n° 
17.250.986/0001-50, I. E. n° 712000220.03-75, datada de 02/02/2009, contempla toda a 
situação do Contribuinte perante a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais no que se 
refere aos créditos tributários, inclusive os inscritos em Divida Ativa, na respectiva data. 

Belo Horizonte, 04 de Fevereiro de 2009. 

r), 

(bano deedstro :(Brant 9vioraes 
Procurador Chefe da 1°Procuradoda da DidaWria 

Masp 316,911-1.0R 59.174  

059),L 



NOME/RAZÃO SOCIAL 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

INSCRIÇÃO BCE 

Bairro: ANGICOS 

Município: VESPASIANO 

INSCRIÇÃO CUC 
038489 

Número: S/N 

UF: MG 

NÚMERO DE CONTROLE 

000421 

Endereço: MG 10 

Complemento:KM 24,3 

C.E.P.: 33.200-000 

	

2d ruzít-, 	NZTA 
J(129in) UllSerIN 

	

MIMO. 	leielox:3621-5i0 

FINALIDADE DA CERTIDÃO: 
PARA FINS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

VESPASIANO, 12 de dezembro de 2008 

JOSÉ N.IENCALHO FILHO 

_xpo' 
	SEC. MUN. FAZENDA 

Qualquer rasura invali a certidão. 

O PRESENTE TERÁ O PRAZO DE V LIDADE DE 180 DIAS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
VESPASIANO 

MINAS GERAIS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
MUNICIPAIS 

INSCRIÇÃO ESTADUAL C.N.P.J./C.P.F 

17.250.986/0001-50 

RESSALVANDO À FAZENDA MUNICIPAL, O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER 
DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS APÓS O FORNECIMENTO, CERTIFICO 
QUE EM NOME DO REQUERENTE NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO ATÉ A 
PRESENTE DATA REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS. DÉBITOS MOBILIÁRIOS 
E IMOBILIÁRIOS, IPTU, ISS E DÍVIDA ATIVA. 
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Prova de Regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS) 
(5/- 



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	43218957/0001-11, 43218957/0001-11 
Razão Social: STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
Endereço: 	PC SANTO AGOSTINHO 40/ ACLIMACAO / SAO PAULO / SP / 1533-070 

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: 11/02/2009 a 12/03/2009 

Certificação Número: 2009021207304275117039 

Informação obtida em 12/02/2009, às 07:30:42. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  

Página 1 de 1 
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CAÉXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	17250986/0001-50 
Razão Social: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA 
Nome Fantasia:coNvAp ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A esr UNIF 
Endereço: 	ROD RODOVIA MG 10 KM 24 3 10 KM 24,3/ ANGICOS / 

VESPASIANO / MG / 33200-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

Validade: 19/02/2009 a 20/03/2009 

Certificação Número: 2009021911133567091062 

Informação obtida em 19/02/2009, às 15r43:57. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.c.aixa.gov.br  
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Certidao Negativa de Debito 	 Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

u 044 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N°004212008-21200957 

Nome: STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
CNPJ: 43.218.957/0001-11 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
Divida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos 
administrados pela RFB e as inscrições em Divida Ativa da União, 
administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212, de 
24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a 
decorrente de cisão total, fusão ou incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 
02/05/2007. 

Emitida em 18/11/2008. 
Válida até 17/05/2009. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN  ws_mv2.asp?COMS_BIN 	 8 +I' 2008 
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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° 085082008-11035040 

Nome: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A 
CNPJ: 17.250.986/0001-50 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem 
a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos 
com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 
de outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, 
não abrangendo os demais tributos adninish,ados 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 28/10/2008. 
Válida até 26/04/2009. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
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Certidão de Registro e Quitação da Empresa e de Seu Respons 
Técnico no CREA 



CWTINUA - Conferido porg-'1  

vil; 5)Terrapi(:'nagem, pavimentacao, ou-
e servicoS comp1ementares;6)Edificac 
comerciais e - de servicos com todas 
7) Obras viarias (rodovias, vias 

ovinwsrUm....c)es de t ra 

yçs obras compl . wAYUcres; 
as e •.-opc.m-box ; 8) Pintu- 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO E 

CERTIDA0 DE: REGISTRO DE PR-S.A JURIDICA 

Certidao Mo: 18131/08 
	

Valida ate: 31/0312(X)9 	Processo: F-01 1,A4/78 

CERTIFICAMOS que a Pessoa juridica abaixo citada se encontra registrada 
neste Conselho, para atividades tecnicas limitadas a competencia legal de 
seus m-si....wm -is,weis tecnicos, nos termos da Lei n. 	 ,d: 24 de dezembro 
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 60 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 resp=aveis 
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: STEMAG-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 
C.G.C.: 	043,. 218.957/0001-11 

Endereco: 	PC W4TO AGOSTINHO 	40 
PARAIS° 

- 070 - SAO PAULO 	- SP 

Registro no CREA-SP: 0162721 

Data do registro: 19/04/1972 

Capital social: R$ ***********20.(m~0 Reais 
Atualizado em N 24/08/2007 

Observacao: 
Sem restrimes. 

09JUIVO SOCIAL: A) O estudo, projeto, direcao, fiscaliza(::ao e 
execucao de: 1) Demolicao de edificios e outras 	Iruturas; 2)Pre 
paracao de terrenos; 3) Per-ftwimayes e execitc. 	e fundacoes desti 
nadas a construcao civil; 4) -Sondagens (:le - 	das a construcao ci 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

Continuacao da certidao 18131/08 Folha: 2 

ra para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroport(::rs; 
des estruturas e obras de arte; 10) Tuneis; 11) Obras de urbaniza 
cao e paisagismo; 12) Montagens de andaimes; 13) Obras maritimas 
e fluviais; 14) Obras de irrigacao e dremnefrf; 15) Obras peculia-
res ao saneamento basic° urbano e rural; 16) CcyluWmcao de redes 
de agua e esgoto; 17) Construcao de adutoras de agua; 18) Constru 
(::ao de interceptores de esgoto; 19) Construcao de esta coes de Ira 
tamento de agua e esgoto; 20) Construcao de estacoes elevatorias 
de agua e esgoto; 21) Construcao de reservatorio de agua; 22) 
Construcao de redes de transportes por dutos; 23) Perfuracao e 
construcao de pocos de aguas; 24) Outras. obras de engenharia ci-
vil; 25) C~ITIK:a0 de barragens e represas para geracao de ener-
gia eletrica; 26) Construcao de esta(oes e redes de distribuicao 
de energia 	trica; 27) Manutencao de redes de distrilxdrao de 
energia eletrica; 28) Construcao de estacoes (? redes de telefonia 
e comunicacao; 29) Construcao de Obras de prevencao e recuperacao 
do meio ambiente; 30) Instalacao e manutencao eletrica em edifica 
coes; 31) Instalacoes hidraulicas,sanitarias e de gas; 32) Insta-
lacoes de sistema de prevencao awftra incendio; 33) Montagem e 
Instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao 
em vias publicas, portos e aeroportos; 34) Instalacao de equipa-
mentos para orimt.acao a navegacao maritima fluVial e lacustre; 
35) Instalacao de anuncies; 36) Obras de instalacoes e montagens 
industriais; 3,) Outras obras de instalacoes; 38) Obras de alvena 
ria e reboco; 39) Obras de acabamento em gesso e estuque; 40) Drr-
per(leabilizacao em obras de engenharia civil; 41) Servicos de pin 
turas em edificacoes em geral; 42) Instalacoes de portas,janelas, 
tetos, divisarias, (?? armarios embutidos de qualquer material, in-
clusive de esquadrias; 43) Servi cos de revestimentos e apli(•ara° 
de resinas em interiores e exteri(:res; 44) Outras obras de acaba-
mento de crnstrucao; D) O estudo, projeto, direcao, fiscalizacao, 
execucao e conservacao de: 1) Plantio de grama, arborizacao, 
aj .i.rdinimuinto e paisagismo; 2) Areas internas e externas de pre ... 
dios, edifirios e condominios, crn aplicacao ou nao de predutos 
agrotoxicos, saneantes, domissanitarios e fitossanitarios; 3) Co-
leta, transporte e destinacao final de residuos solido, varricao, 
limpeza e commervacao de logradouros publicos; 4) Unstrlwao, ope 
racao e fronutencao de usinas de tratamento de liYa (reciclagem/ 
comstagem); C) prrdeto, licenciamento ambiental, implantacao„ 
operacao e manutencao de contrais de tratamento de re.,siduos soli- 
dos infectantes dos services da saude, por pr 	de MiCrO(NV- 
das, autociavagem e incineracao. 0) projet . „.iCkn'émwmto ambien-
tal, implantacao, operacao e manutenc.3 de a-•.rros sanitarios. 

/ 

Conferido por: 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D 

Continuacao da certidao 18131/08 Folha: 3 

E) execucao de trabalhos topograficos e 	 :i. c::. F 
maquinas, veiculos e equipamentos de (::onstrucao e 
G) explora(:ao do turismo e hotelaria. H) transporte rcdoviario de 
cargas em geralounicipal, intermunicipal e intenstadual. I) In-
corporacao e compra e venda de imoveis. paragrafo lo. - as obras 
serao executadas por empreitada e/ou por administracao. paragrafo 
2o. - a sociedade trabalhara para pessoas fisicas, empresas par-
ticulares, entidades publicas, autarquias e sociedades de econo- 
mia mista. 	ragrafo 3o. - a sociedade podera participar de ou- 
tras empresas.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

1;f:SI"'01,1SfNIVEIS 

Nome: LEONEL. JOSE MAUWWDN 
Titulo(s) e atribuicoes N 

ENGENHEIRO CIVIL. 
dos artigos 7n p 29, do Decreto Federal 	de 11 de dezembro de.  
1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600206259 
Registro Nacional do Profissional: 2604721716 
Carteira(s):020625/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 19/04/1972 

14cm.e: 	WALDEMAR MASCHIE110 
Titulo(s) e atribui.coes 

EKINHEIRO CIVIL. 
dos arligos 28 e 29, do Decreto Federal 235M), de 11 de dezembro de 
1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600196433 
Registro Nacional do Profissional: 2604808633 
Carteira(s):019643/D 	expedida por (..:~W.  
Data de 	 cio de ResponsaWlidade Tecnica: 	07/1975 

Nome: JOSE DE ROSA 
Titulo(s) e atribuicoes N 

24/08/19-'6 

Conferido porA.-/  

WIV04.1.W4N  

ENGENHEIRO AGRONOMO 
da Resolucao 184, de 29 de agasto  ,,c. 
Numero de registro no CREA-SP: 06' 
Registro Nacional do Profission, 
Carte ira(s):026643/D 
Data de inicio de Responsabil.. 

1969, do CON-:A. 
J266436  

A 26045 451 
xpedic pç 

ade - 

050 

, 

' 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 

Continuacao da certidao 18131/08 Folha: 4 

Nome: AL.W...Rf0 SODRE DE ALMEIDA FIALHO 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 28, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 
Klunero de registro no CREA-SP: 0600218840 
Registro Nacional do Profissional: 2600960910 
Carteira(s):021884/D 	expedida por CREA-X 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 02/09/1988 

Nome: f.C.F.WA FtWIKUMITRA MKEELETTO LIAL 
Ti.b.tio( ) e atribuie=s 

El4GENWIRA CIVIL 
do artigo 07, da Résolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060604161 
Registro Nacional do Profissional: 2604628716 
Carteira(s):5060604161/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 11/07/1996 

Nome: ANDRE VICENTE: M034WiN 
Titulo(s) e atribuicoes z 

ENGE.WEIRu Fl1:m.1:cusm21 
dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601582712 
Registro Nacional do Profissional: 2603259920 
Carteira(s):158271/D 	expedida por CREA-SF' 
Data de inicio de Respons,M)i:LWade Tecnica: 22/10/1997 

Nome: MARCIO FORTINGUERRA MASCHiL1f0 
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: 5061087674 
Registro Nacional do Profissional: 2604811- 
Carteira(s):5061087674/D 	expedid 	CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade 	.can 20/03/2000 

Nome: JOAO MARTINI NETO 
Titulo(s) e atribuicoes N 

Curferido por. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D 

Continuacao da certidao 18131/08 Folha: 5 

ENGENHEIRO AGRONONO 
da Resolucao 184, de 29 de agosto de 1969, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SPg 0600594051 
Carteira(s)g059105/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inixio de Respmsabilidade Tecnicar, 05/12/2001 

Nome: SANDRO RIBEIR6PINSUHiLli0 
TituÃo(s) e atribuicoes N 

ENGENHEIRO DE PRODUCAO, NECANICO 
do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CaFEA. 
Numero de registro no CREA-SPg 5061410575 
Registro Nacional do Profissional: 260//9427 
Carteira(s):5061410575/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnicag 21/10/2004 

Nowg EIXW: PONTIN 
Titulo(s) e atribuicoes 2 

ENGENHEIRO CIVIL. 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 	do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0500012917 
Carteira(s):001291/D 	expedida por CREAr-F0 

visada sob n. 159451 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnicag 24/10/2006 

Nomeg GUSTAVO HOMD3 STEFFEN TOWI 
Titulo(s) e atribuicoes 

E.NC4J11:IRO CIVIL. 
dos arl...i(...jos 20 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 
1933. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO 11~1110 
do artigo 04, da Resolucao 359, de 31 de ju: 

	
1991, do CONFEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 060037395- 
Registro Nacional do Profissionalg 21- /05648 
Carteira(s)g03/395/D 
	ida por CSEA-SP 

Data de inicio de Responsabilld e Tecnic g 23/01/2007 

NuNn FELICIO TADA(::I WIUM. 
Titulo(s) e atritxticoes g 

EI,E&WCW CIVIL 

Conferido porg-,  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO 

Continuacao da certidao 18131/08 Folhar. 6 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junly3 de 1973, 
Numero de registro no CREPI-Wg 5062539456 
Registro Nacional do Proti.ssionaU 2601464097 
Carteira(s):15062539456/D 	expedida por CREA-W 
Data de inicio de Responsabilidade TecnicaN 30/05/2007 

A prEsente orá...rtidao tem validade ate 31 de marco de 2009, 	prazo 
limite para a pessoa juridica e seus nesponsaveis temicos, quitarem 
a anuidade do exercicio de 2009. 

********************************************************************* 

Conferido por:: 	Sao Paulo, 10 de dezembro de 2008. 

42----- de Souza 
!-:5B06 

:e - C 1',A-SP 



Autenticação Mecânica 

Boleto de Cobrança 

W1  BANCO DO BRASIL 
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Agência/Código do Cedente 3336-7/00070824-0 
Nosso Número 49221089085-9 

Página 1 de 1 

Recibo do Sacado 

SACADO: STEMAG-ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 	 CREASP:0000162721 
Data de Emissão: 07/01/2009 	Centro.de Custo:70304050101 

	
Data de Vencimento: 31/01/2009 

¡Anuidades/Taxas de Serviço 
203-ANUID.P.J.EXERC.: 2009 	 1.536,30 
TOTAL 	 1.536,30 

-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 GESTÃO INSPET. DA CAPITAL -CENTRO - UGI 
RUA 24 DE MAIO ,104, 10° ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO, CEP:01041000, Fone: 0800171811 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da certidão: Cl -140575/2009 
	

Válida até: 31/12/2009 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins, 

que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o 

profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos 

da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, conforme dados abaixo. 

CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que 	o 
interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: WALDEMAR MASCHIETTO 

C.P.F.: 008.433.268-91 

Endereço: R HAVAI 
	

174 

APTO. 71 	SUMARE 

01259-000 - SA0 PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0600196433 	Expedido em: 15/08/1967 

Registro Nacional do Profissional: 2604808633 

Carteira: 019643/D 
	

Expedida pelo CREA-SP 

Titulo(s) e atribuição(ões): 
ENGENHEIRO CIVIL 

dos artigos 28 e 29, do Decreto 

1933. 

Federal 23569, de 11 de 

ANUIDADE: 2000 PARCELA UNICA NR. REC. 3087-005089-0-7 quitada 
ANUIDADE: 2001 PARCELA UNICA NR. REC. 1354-526416-2-3 quitada 
ANUIDADE: 2002 PARCELA UNICA NR. REC. 3087-021198-8-6 quitada 
ANUIDADE: 2003 PARCELA UNICA NR. REC. 3087-027074-1-9 quitada 
ANUIDADE: 2004 PARCELA UNICA NR. REC. 0827-013763-2-0 quitada 
ANUIDADE: 2005 PARCELA UNICA NR. REC. 0827-029833-1-9 quitada 
ANUIDADE: 2006 PARCELA UNICA NR. REC. 0827-047326-8-2 quitada 
ANUIDADE: 2007 PARCELA UNICA NR. REC. 4922-066709-5-5 quitada 
ANUIDADE: 2008 PARCELA UNICA baixada em 21/12/2007 
ANUIDADE: 2009 PARCELA UNICA NR. REC. 4922-108909-1-3 quitada 
******************************* 

dezembro de 

em 27/12/1999 

em 22/12/2000 
em 14/12/2001 
mn 19/12/2002 
em 30/12/2003 
em 17/12/2004 
em 14/12/2005 

em 28/12/2006 

em 15/01/2 
******************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou i ração em nome do 
profissional, e perderá sua validade caso ocorram quai e alterações em se 
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dados acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 

Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético 

respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.oru.br  

Código de controle da certidão: rI74035df593550. 
Situação cadastral extraida em 16/02/2009 

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811 (11)3097-8766 

GESTÃO INSPET. DA CAPITAL -CENTRO - UGI, situada à RUA 24 DE MAIO 104 SÃO PAULO 

- SP 

ou procure a unidade de atendimento mais próxima_ 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2009 
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CREA-M 
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia de Minas Gerais 

Av. Álvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.:31.3299-8700 
0800 28 30 273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 003417/09 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2009 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE 

REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA 

LEGAI DE SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO 

DE 1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE 

A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO 

SE ENCONTRAM EM DEBITO COM O CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A 

PESSOA JURIDICA O DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS SEM A 

PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR 

CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE 

OCORRER QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA DE SUA 

EXPEDICAO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO **************************************************** 

RAZAO SOCIAL: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

ENDERECO: ROD MG.10 - KM 24,3, ANGICOS 

VESPASIANO - MG CEP: 33200000 

CNPJ: 17.250.986/0001-50 PROCESSO: 01572187 

REGISTRO NO CREA-MG: 004752 EXPEDIDO EM: 24/05/1972 

CAPITAI SOCIAL: R$60.000.000,00 (SESSENTA MILHOES DE REAIS ) 

	  RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 

NOME: PAULO JOSE DE LIMA VIEIRA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 28/12/1984 

CARTEIRA: 783/D EXPEDIDA EM 26/08/1938 PELO CREA-MG 

RNP: 1403082650 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 CONSID. ALINEA H * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

SITAL SOCIEDADE ITACOLOMI DE ENGENHARIA LTDA 

VITORIA ENGENHARIA LTDA 

NOME: DANIEL PYRAMO DA COSTA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 10/10/1989 

CARTEIRA: 7901/D EXPEDIDA EM 28/07/1971 PELO CREA-MG 

RNP: 1403788421 

ATRIBUICOES: DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 * 
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CREA-M 
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia de Munas Gerais 

Av. Álvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.: 31.3299-8700 
0800 28 30 273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 003417/09 

VALIDA AZE 31 DE MARCO DE 2009 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 * 

RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAI E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 

OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * 	* * * 	* * * * * * 	* * * * 	* * * * * * * * * * * 

SITA', SOCIEDADE ITACOLOMI DE ENGENHARIA LTDA 

NOME: MARCIO JOSE DE VASCONCELOS RASO 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 17/11/1993 

CARTEIRA: 22581/D EXPEDIDA EM 27/05/1980 PELO CREA-MG 

RNP: 1405047984 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAI E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES (S) FIRMA(S) 
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * * * 	* * * * * * 

SITAL SOCIEDADE ITACOLOMI DE ENGENHARIA LTDA 

VITORIA ENGENHARIA LTDA 

NOME: FLAVIO DE LIMA VIEIRA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 28/12/1984 

CARTEIRA: 2749/D EXPEDIDA EM 20/05/1959 PELO CREA-MG 

RNP: 1402841612 

ATRIBUICOES: DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 CONSID. ALINEA H * 

RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

NOME: LUIZ FELIPPE DE LIMA VIEIRA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 24/05/1972 

CARTEIRA: 1918/0 EXPEDIDA EM 02/06/1953 PELO CREA-MG 

RNP: 1406016659 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 CONSID. ALINEA H * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAI E DOS ARO O 90 E 94 DA LEI N. 

.1\)/ 
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CREA-M 
Conaelhe Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia da Minas Gerais 

Av. Álvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.: 31.3299-8700 
0800 28 30273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAD DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 003417/09 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2009 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 

OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

SITAL SOCIEDADE ITACOLOMI DE ENGENHARIA LTDA 

NOME: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 26/06/2001 

CARTEIRA: 8078/D EXPEDIDA EM 17/11/1971 PELO CREA-MG 

RNP: 1403604207 

ATRIBUICOES: DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 * 

RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 

OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

SUCRAM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 

NOME: LUIZ FELIPE VIEIRA PINTO COELHO 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 26/08/2002 

CARTEIRA: 36950/D EXPEDIDA EM 19/12/1984 PELO CREA-MG 

RNP: 1404648461 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

SGM ENGENHARIA E MINERACAO LTDA 

NOME: RONALDO DUTRA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/09/2002 

CARTEIRA: 11488/D EXPEDIDA EM 18/03/1975 PELO CREA-MG 

RNP: 1406075698 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAI E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 

OU EMPRESA(S): * * * * * * 

YZZO ENGENHARIA LTDA 

L--1;3T(' 
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CREA-M 
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia cie Minas Gerais 

Av. Álvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.: 31.3299-8700 
0800 28 30 273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 003417/09 

VALIDA AM 31 DE MARCO DE 2009 

NOME: MARDONIO CARVALHO DE ASSIS 

TITULO: ENGENHEIRO MECANICO 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 21/01/2005 

CARTEIRA: 10394/D EXPEDIDA EM 22/04/1974 PELO CREA-MG 

RNP: 1403245037 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012 * 

NOME: GUSTAVO MELUCCI VIEIRA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 31/05/2006 

CARTEIRA: 65334/D EXPEDIDA EM 12/03/1997 PELO CREA-MG 

RNP: 1402957815 

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

NOME: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PIZZIOLO 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 16/10/2007 

CARTEIRA: 36001/D EXPEDIDA EM 05/09/1984 PELO CREA-MG 

RNP: 1403791635 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAI E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 	* * * * * * * * * * * * 

ARVEK TECNICA E CONSTRUCOES LTDA 

NOME: JULIO DE CASTILHO JACOB 

TITULOS: ENGENHEIRO MECANICO 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 06/05/2008 

CARTEIRA: 5919/D EXPEDIDA EM 30/07/1968 PELO CREA-MG 

RNP: 1404687351 

REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/04/1999 ATE 04/01/2000 

ATRIBUICOES: DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 * 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 033 * 

NOME: MARCIO PINTO MANATA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 22/07/2008 

CARTEIRA: 6170/D EXPEDIDA EM 06/03/1969 PELO CREA-MG 

RNP: 1403084548 
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OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * 

CONATA ENGENHARIA LTDA 

SANESC SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA 

* * * * * * * * * * * 	* * * * * * * * * 	* * * * * 
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CREA-M 
Canseira» Regional de Engenharia Arquitetura 

e Agronomia de Minas Gerais 

Av. Alvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30 170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.: 31.3299-8700 
0800 28 30 273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 003417/09 

VALIDA AME 31 DE MARCO DE 2009 

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E 

ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE 

DEZEMBRO DE 1933. 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 

NOME: CARLOS EDUARDO DANTAS HARGREAVES 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 09/02/2009 

CARTEIRA: 47002/D EXPEDIDA EM 29/07/1988 PELO CREA-MG 

RNP: 1403176990 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

	  OBJETIVO SOCIAL: 	  

INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, EM TODAS AS SUAS MODALIDADES E 

ESPECIALIDADES, INCLUSIVE MONTAGENS ELETROMECANICAS E OBRAS DE GERACAO, TRANSMISSAO E 

DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; A PARTICIPACAO EM OUTRAS EMPRESAS, COMO SOCIA OU 

ACIONISTA; A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E A COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUA 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

	 RESTRICOES: 	  

EMPRESA REGISTRADA NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONS TANTES EM SEU 

OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NAS AREAS DA ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA E MECANICA, EM 

CONFORMIDADE COM AS ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS CONSTATNES DE SEU QUADRO TECNICO. * * * 

CERTIDAO EMITIDA GRAT UITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS 

INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACAO DE CERTIDOES - 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 003417/09 . EMITIDA EM: 11 DE 

FEVEREIRO DE 2009 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

INDUSTRIAIIZACAO. * * * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N°  167 DE 27/07/2003. A 

FAISIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAI BRASILEIRO, 

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAI CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

FIM 
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Av. Alvares Cabral, 1600 • St°Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.: 31.3299-8700 
08002830273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 

CREA-MG 
Conselho Regional de Engenharia, arquitetura 

e Agronomia de Mines Gerais 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA - 

NUMERO: 005640/09 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

CREA-MG, CERTIFICA QUE 0(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO 

REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NR0.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM 0(S) 

TITULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-0(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * * * * * * * * * 

CERTIFICAMOS MAIS QUE 0(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES 

JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * * * * * 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

	  DADOS DO PROFISSIONAL 	  

NOME DO PROFISSIONAL: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 

CARTEIRA: MG-8078/D REGISTRO: 04.0.0000008078 RNP: 1403604207 

DATA DO REGISTRO: 17/11/1971 

REGISTRO PROVISORIO N°. 00.0.0049014502 NO PERIODO DE: 12/01/1970 A 12/07/1970 

CPF: 044.879.316-49 

ENDERECO: RUA MANOEL GOMES PEREIRA 52 - APTO 304 

BAIRRO: SERRA - BELO HORIZONTE - MG 

CEP: 30.220-220 

FORMACAO 

DATA DA COLACAO DE GRAU:12/12/1969 

ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUICOES 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 

DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 

RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS 

INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACAO DE CERTIDOES - 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PROFISSIONAIS, COM O NUMERO 005640/09 . FONE PARA 

CONTATO 0800-312732. EMITIDA EM: 03 DE MARCO DE 2009 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 167 DE 27/07/2003. A 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

	  FIM 	  
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Comprovação de Aptidão de Desemp nho Técnlã) da Licitante 



•São Paulo,' 	quint -feirá 7 

Conferido: Flavia Cristt 

pUtquirida ao lon 
àcervo técnico do profissional certificado. 	 esrleisfab cabendo qua 

............... 

'0 
U 

giMPORTANTE: A presente certidão é valida somente c o da vida do 	sional, 

CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

064 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉ 	CAT 
Válida somente com a autenticação ilkg A-SP 

!,/ 

CERTIDÃO N°: 

Referente à(s) ART(s) 0621799. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins,' de acordo com os artigos 4°,5° e 6° da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos "o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional 	WALDEMAR MASCHIETTO  

Titulo(s) 	 Engenheiro Civil 

' 	v.MSP N" 	0600196433 

Atribuições 	Dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 

Atividade(s) Téc- 	Responsável Técnico na área da Engenharia Civil - Execução de passagem inferior 
nica(s) Realizada(s) 	sob a Estrada dos Romeiros - Jd. Reginalice. 

Quantificação 	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima. 

Local da obra/serviço Estrada dos Romeiros, alt. Do n.° 150- Jd. Reginalice 

Cidade 	 ,Barueri 	 Estado SP 

Valor 	 R$ 992.997,75 (07/04/2000). 

Período 	 10/04/2000 a 18/02/2001 

Contratante 	Prefeitura Municipal de Barueri 

Contratada 	Stemag Engenharia e Construções Ltda. 

CREASP IV° 	0162721 

L) profissional declarou que houve a participação de outros profissionais** 

CERTIFICAMOS, finalmente, que.-faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ,ou órgão público,' a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

,̀-',""olha(s) n°: 1 de 1 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

O presente documento é parte integrante a. 
Certidão de Acervo Técnico expedida pelo 
CREA•SP Sob rt",QW1?-2_1-.... e 
Somente será váike acornparWado da referi-
da Certidão. 

São Pattio,JG,,,,CW2,42W4 

ATESTADO 
Flávia Crist'ãà db,C,arnpos 

Agente Mini& trativo 	1940 Seecto . al Norte 

Atestamos para os devidos fins, que a firma STEMAG 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., com sede social e administrativa em Sao 
Paulo, a Praca Santo Agostinho, n° 40 - Paraiso, inscrita no CNPJ sob 
n° 43.218.957/0001-14 e inscricao Estadual n° 108.731.176.115, fiLmou o 
contrato n° 142/00, (tendo por objeto a Execucao de passagem inferior 
sob a Estrada dos Romeiros - Jardim Reginalic 

Período de Execucão: 10/04/2000 a 18/02/200'1 

ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

016 OBRA DE ARTE 

016.01.001 Fornecimento e aplicação de aço CA-50 	 kg 201.410/20 

01.6.01.002 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 
Fck= 22,5MPa a Fck= 26,2MPa 	  m3 579,20 

01.6.01.003 Forma comum, inclusive cimbrameto de altura 	menor 
ou igual a 3,00m 	  m2 954,2 

016.01.005 Demolição de 	concreto 	armado, inclusive 	remoção 
até local indicado pela fiscalização 	 m3 81,30 

016.01.007 Escavação mecânica para fundações e valas com pro- 
fundidade menor ou igual a 4,00m, medido no corte. m3 133,20 

016.01.008 Reaterro de fundação, medido no aterro compactado. m3 88,00 

016.01.009 Carga e remoção de terra até a distância média 	de 
1,00Km 	  m3 3.800,00 

016.01.010 Remoção de terra além do primeiro Km até a distân- 
cia média de ida e volta de 5,00Km 	 m3 3.800,00 

016.01.011 Espalhamento do material no bota 	fora, medido 	no 
corte 	  -i m3 3.800,0U 

/- 

(' 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

016.01.012 Demolição de rocha e carga no caminhão (com empre- 
go de explosivo), inclusive remoção até local 	in- 
dicado pela fiscalização 	  m3 23,20 

016.01313 Fundação de rachão e reenchimento de vazio na 	úl- 
tima camada com brita 	  m3 406,50 

016,01.014 Dreno de brita 	  m3 121,95 

016A1.015 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 

016.01.016 

Fck= 15,0MPa a Fck= 16,9MPa 	  

i Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 

m3 59,4d 

Fck= 18,1MPa a Fck= 20,6MPa 	  m3 58,80 

016m.017 Barbacans de tubos de PVC de diâmetro 4" 	 un 19,00 

CbALON Forma comum, exclusive cimbramento 	 m2 393,60 

016.01.019 Forma para concreto aparente, inclusive cimbramen- 
to de altura até 3,00m 	  m2 426,77,  

016.01.020 Forma para concreto aparente, exclusive cimbramen- 
to 	  m2 229,30' 

016.01.021 Cimbramento de altura maior que 3,00m 	 m3 36,00 

e6.01.022 Fornecimento e aplicação 'de aço CA-25 	 kg 3.600,00/  

016.01.023 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 
Fck= 15,0MPa a Fck= 16,9MPa, bombeãvel 	 m3 15,33' 

016.01.024 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 
Fck= 22,5MPa a Fck= 26,2MPa, bombeável 	 m3 132,43 

016.01.025 Junta tipo Fugenband - 022 ou similar 	 m 30,32 

016.01.026 Escavação parede diafragma inclusive lançamento da 
armação, remoção de irregularidades de concretagem 
da parede - face aparente e aplicação de 	concreto 
projetado para regularização da face 	aparente 	da 
parede de diafragma 	  m2 958,76 

016.01.027 Concreto para parede diafragma Fck= 25,0MPa 	slump 
20 + 2cm 	  m3 431,20 

:ente documento é parte integrante de 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UN I D 	QUANT I D . 
016.01.028 Escavação de parede diafragma com uso de trepano. ti 80 , 00 
016.01.029 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 

Fck= 35, OMPa 	  m3 191 , 38,  
016.01.030 Escavação mecânica pelo método invertido 	cut 	and 

cover 	  m3 3.800,00 
016.01.031 Esgotamento d'água com bomba submersa 	  hph 2 . 840 , 00 
016.01.032 Furação de concreto armado diâmetro 1" profundida- 

de 20cm 	  un 1.196,0. 0 
016.01.033 Fornecimento e aplicação de resina epoxídica 	para 

chumbamento de armaduras em furos de concreto 	 kg 23 , 00 
1.034 Escavacao parede diafragma inclusive lancamento da 

armacao, remocao de irregularidades de concretagem 
da parede - face aparente e aplicacao de 	concreto 
projetado para regularizacao da face 	aparente 	da 
parede 	diafragma 	com 	equipamento 	especial 	sob 
linha de alta tensao 	  m2 958 , 75 

016.01.035 Escavacao 	parede diafragma com uso de 	trepano - 
com equipamento especial sob linha de alta tensao. ti 100 , 00 

016.01.036 Concreto 	para 	parede 	diafragma 	Fck = 25,0 	Mpa 
slump 	20+-2cm 	- 	com 	equipamento especial 	sob . linha de alta tensao 	  m3 430,45 

016.02.001 Montagem de poço compreendendo: perfuração 	diâme- 
tro 30cm, fornecimento, montagem e 	instalação 	de 
tubo NOLD, perfurado e entelado, e 	lançamento 	de 
material de filtro, inclusive fornecimento de 	ma- 
terial filtrante, 	inst . de bomba submersível e re- 
de coletora 	  iii 90 , 00 

016.02.002 Taxa diária de operação 	e/ou 	disponibilidade 	do 
sistema 	de 	rebaixamento, constituído 	por 	bomba 
submersível (por bomba x dia corrido) 	  bxD 220,00 

016.03.001 Instalação do sistema de rebaixamento por 	pontei- 
ras filtrantes inclusive rede coletora e 	instala- 
ção dos conjuntos de bombas 	  m 

n 
50,00 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

assentamento 	  un 21,00 

066.01.020 Boca de lobo dupla 	  un 22,00 

066.01.022 Reforma de boca de lobo dupla 	 un 2,00 

066.01.027 Fornecimento e aplicação de aço CA-.50 	 kg 570,30 

066.01.028 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 
Fck= 18,1MPa a Fck= 20,6MPa 	  m3 7,07 

066.01.029 Forma comum, inclusive cimbramento de altura menor 
ou igual a 3,00m 	  m2 13,00 

066.01.034 Escoramento continuo de madeira 	para 	canalização 
de tubos 	  m2 56,00 

066.01.036 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
armado diâmetro 100cm (CA-2) 	  m 250,50 

066.01.038 Poço de visita tipo 2 - 1,60 x 1,60 x 1,60m 	 un 6,00 

066A1.00 Boca de lobo simples 	  un 3,00 

066.01.011 Reforma de boca de lobo simples 	 un 2,00/ 
/ 

066.01.045 Demolição 	de 	pavimento 	asfáltico, 	inclusive 	a 
capa, carga no caminhão e remoção até local 	indi- 
cado pela fiscalização 	  m2 303,00 

066.01.046 Base 	de 	macadame 	hidráulico, medido 	na 	caixa, 
compactado 	  m3 23,00 

066.81.047 Base de concreto Fck= 15,0MPa, para pavimento 	 m3 79,0b 

066.01.00 Imprimação betuminosa ligante 	 m2 303,00 

066.01.00 Imprimação betuminosa impermeabilizante 	 m2 233,00 

Obb.01.050 Revestimento 	de 	concreto 	asfáltico, inclusive 
transporte, espalhamento e compactação 	 m3 15,00 

06631.070 Forma para galeria moldada inclusive cimbramento 	 m2 30,00 

066.01.074 Remoção de terra além do primeiro km até a distân- / 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

016.03.002 Operação e manutenção e/ou disponibilidade do sis- 
tema de rebaixamento, por conjunto x dia corrido 	 cjD 135,00 

062 PAVIMENTAÇÃO 

062.01.001 Arrancamento 	de 	guias, inclusive carga e remocao 
até local indicado pela fiscalizacap 	 m 508,00 

062.01.003 Demolição de pavimento 	de 	concreto, 	sarjeta 	ou 
sarjetão, 	inclusive carga e remoção até local 	in- 
dicado pela fiscalização 	  m2 263,25 

062.01.004 Demolição 	de 	pavimento 	asfáltico, 	inclusive 	a 
capa, carga no caminhão e remoção até local 	indi- 
cado pela fiscalização 	  m2 3.070,00 

( 

	

1.009 Abertura 	de 	caixa 	até 	40cm, 	inclui 	escavação, 
compactação, transporte e preparo do sub-leito 	 m2 2.280,00/ 

062.01.011 Fornecimento e assentamento 	de 	guias 	tipo 	PMSP 
100, 	inclusive preparo de caixa, 	lastro 	de brita 
e encostamento de terra, 	Fck= 25,0MPa 	 ra 500,09 

062.01.013 Construção de sarjeta 	ou 	sarjetão 	de 	concreto, 
inclusive preparo 	de 	caixa 	e 	lastro 	de 	brita 
Fck= 22,5 a Fck='26,2MPa 	  m3 39,6p 

062.01.015 Base de macadame hidráulico, medido na caixa, com- 
pactado 	  m3 342,00 

062.01.019 Base de macadame betuminoso, medido na caixa, com- 
pactado 	  m3 171,00 

062.01.020 Base de binder, 	inclusive transporte, espalhamento 
e compactação 	  m3 114,00 

062.01.021 Imprimação betuminosa ligante 	 m2 4.560,00 
c 	Lon Imprimação betuminosa impermeabilizante 	 m2 2.280,00 
062.01.023 Revestimento 	de 	concreto 	asfáltico, 	inclusive 

transporte, espalhamento e compactação 	 m3 114,00 
062.01.031 Passeio 	de concreto 	Fck=15,0MPa 	a 	Fck=16,9MPa, 

inclusive abertura de caixa, lastro de brita e re- f 

RuadoPaço, 08 
MOD. 041 - 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

moção de material excedente 	  m3 14,00' 

062.01,032 Plantio de grama 	batatais 	em 	placas, 	inclusive / 
cobertura com terra vegetal e irrigação 	 m2 200,06 

066 DRENAGEM 

066.01.001 Escavação mecânica para fundações e valas com pro- 
fundidade menor ou igual a 4,00m, medido no corte. m3 2.302,0-6 

066.01A62 Reenchimento de vala manual, sem 	fornecimento 	de 
terra, medido no aterro compactado 	 m3 1.717,0A 

066.01.003 Carga e remoção de terra até a distância média 	de 
1,00km 	  m3 2.302,00' 

O 	LOM Remoção de terra além do primeiro km até a distân- 
cia média de ida e volta de 5,00km 	 m3 2.302,00 

066.01.005 Espalhamento do material no bota fora, 	medido 	no 
corte 	  m3 2.302,00 

066.01.006 Lastro de brita e pó de pedra 	 m3 125,00 

066.01,007 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
simples diâmetro 50cm 	  m 19,50 

066.01.011 Escoramento descontinuo de madeira para 	canaliza- 
ção de tubos 	  m2 2.076,00 

066.01.014 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
simples diâmetro 40cm 	  m 101,00'  

066.01.015 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
armado diâmetro 60cm (CA-2) 	  111. 115,50 

066.01.016 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
armado diâmetro 80cm (CA-2) 	  m 136,50 

ou—d.or Poço de visita tipo 1 - 1,40 x 1,40 x 1,40m 	 un 14,00 

066.01.018 Chaminé de poço de 	visita 	com 	alvenaria 	de 	um 
tijolo comum 	  9,50 

066.01.019 Tampão de ferro fundido tipo PMB, 	fornecimento 	e 
"IP ..Pri m i1rriírinnlr h narlaa árItnnr.nnfes 	Jt, 

- 
mk,  
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--1 ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

cia média de ida e volta de 10,00km 	 m3 1.717,00 

066.01.075 Fornecimento de 	terra, 	incluindo escavação, carga 
e transporte até a distância média de 	lkm, medido 
no aterro compactado 	  m3 1.717,00 

(166.(11.131 Fornecimento e assentamento de canaleta (meio 	tu- 
bo) de concreto diâmetro 50cm 	 m 70,00 

066.01132 Boca de Leão simples com grelha T-95 para vias pú- 
blicas 	  un 2,00, 

076 SERVICOS PRELIMINARES (SONDAGEM ROTATIVA) 

006.01.008 Sondagem rotativa inclusive 	mobilização, 	instala- 
ção de 	equipamento, deslocamento 	entre 	furos 	e 
perfuração em solo ou rocha decomposta - HX 	 RI 160,00 

ENGENHEIRO(S) RESPONSAVEL(EIS): 

Waldemar Maschietto 
Leonel Jose Magnusson 
Debora F. Maschietto 
Marcio F. Maschietto 

019643/W, 
020625/D/ 
5060604161/D'/ 
5061087674/D/ 
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PREFEITURA MUNICIPAL 

011. CARVALHO 
de O. V. e Hídricas 

E BARUER1, em 15 de Agosto de 2002 

f  

Eng'. JOSÉ 'TA EU DOS S 
Secretário de Pr jetos e Consta 
5060253113 

Rua Prol". Max Zendron, n° 303 - Fone: 4198-7599-- Centro — 	rt -C 

Pre  eitura Munici ai de Barueri 
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

072 

ATESTADO COMPLEMENTAR 

Atestamos para os devidos fins, que 	a 	firma STEMAG 
ENGENHARIA. E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede social e administrativa em São 
Paulo, a Praça Santo Agostinho, n° 40 - Paraíso, inscrita no CNPJ sob o 
no 43.21.8.957/0001-11 e Inscrição Estadual n° 108.731.176.115, firmou contrata, 
nO 142/00, tendo por objeto a Execução de Passagem inferior sob a Estrada dos Romeirqs9 
Jardim Reginalice. 

Período de Execução : 10/04/00 a 1.8/02/01 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO, REFERENTE PA R El3E., 
DIAFRAGMA 
ITEM: 01.6.01.034 

Escavação parede diafragma inclusive lançamento da armação, remoção de irregularidades 
de concretagem da parede - face aparente e aplicação de concreto projetado para 
regularização da face aparente da parede diafragma com equipamento especial sob linha de 
alta tensão com utilização de lama betonitica na fundação. 

ENGENHEIRO (S) RESPONSAVE.L (EIS) 

WALDEMAR MASCHIETTO 
LEONEL JOSÉ MAGNUSSON 
DE.BORA F. MASCHIETFO 
MARCIO F. MASCHIETTO 

O 'presente documento é parte integrante da 
Certídâo de Ace.rvo Técnico expodidn pelo 
CREA-31" aoh ri0 ,„.15"  

CI.WA 	019643 nze 5;erávcíli1 ecompanhacto de ¡Med- 
CREA 
CREA 50606WOM„._e•
CREA N° 5061087674/D 

Certificamos ainda., que a referida obra foi realizada a contento. 

Flávia Crir<inu tf( ,Carnpos 
Agente Admiti strativo Reg. 1940 

Seco! nal Norte 



ENGENHEIRO (S) RESPONSÁVEL 

WALDEMAR MASCHIETTO 
LEONEL JOSÉ MAGNUSSON 
DEBORA F. MASCHIETTO 
MARCIO F. MASCHIETTO, 

Li 073 

Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

ATESTADO COMPLEMENTAR 

Atestamos 	para 	os devidos 	fins, que 	a 
empresa STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede social e 
administrativa em São Paulo, a Praça Santo Agostinho, n' 40 - 
Paraíso, 	inscrita 	no CNPJ 	sob 	n° 43.218.957/0001-11 e 
Inscrição Estadual n° 108.731.176.115, 	firmou contrato 
n°  142/00/ tendo por objeto a Execução de Passagem inferior sob 
a Estrada dos Romeiros - Jardim Reginalice.,„- 

Período de Execução: 10/04/00 a 18/02/01./ 

Em complemento ao atestado emitido em 10 de dezembro de 2001, 
informamos que foi executada pre-forma em concreto, que ficou 
incorporada à estrutura principal da obra. 

CREA N° 019643/D ' 
CREA N° 020625/D ' 
CREA N° 5060604161/D 
CREA N° 5061087674/D 

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento. • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 10 de novembro de 2003. 

id 
Eng' JOSÉ/ AMO-DÉ-CARVÁLHO 	Eng° JOSÉ ADEU DOStSANTOS 
Diretor 1 c. de O.V. e Hídricas Secretári de Proj. e CoAstruções 
0682521476 ,w~documem~~mej(3602531 3  

cGitWodeAceNoT6cMco~l pe io  
~~,0%.. ad:11›- e 
.rnerá vzWciQ ama;.m~da  da refed-
Cc~ 

ná,i!o  

Agente Adrnin is .rativo 1- Reg. 1a4 O 
S -cera 2.1,,Atoarita. "N Rua Prol". Max Zemlron. sui -3one: 4199-1900 



IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

MARIMIECAtilUIDGARA . 
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e Agronomia de São Paulo 

CERTID er4 	 t;r FOHCO 
Válido somente com o autenticação do CREA-SP 

CERTIDÃO N°: SZL-02289 
	 Folha(s) n°: 1 de 2 

Referente ti(s) ART(s) 94282720020226467 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com Ds artigos 4°, 5°  e 6°  da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional 	MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
Titulo(s) 	 ----,-Engenheiro Civil 

—REASP N" 	0400080781 

Atribuições 	dos artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23569/33. 

.4iividade(s) Tée- 	Co-Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Duplicação e 
nica(s) Realizada(s) 	melhoramentos da SP 055 Rodovia Caiçara, a partir do km 57+176m (Cubatão) até 

km 85+223m (Guarujá) e obras complementares do trecho, compreendendo: pistas 
direita e esquerda; marginais direita e esquerda; passarela; ramos e acessos; praças 
de balança e pedágio (exceto edificações); e viaduto e ramos de acesso a 
Conceiçãozinha. 

Quantlficaçâo 	Especificadas conforme Atestados anexo, limitadas as atribuições acima. 

Local da obra/serviço Cubatão/Guarujá 

Cidade 	 Cubatão/Guarujá 	 Estado SP 

Vator 	 Cr$ 12.435,30 (agosto/88) 
	

Roça Juscelino Kubi 
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Período 	 25/08/1988 a 31/12/1996 
do 

Contratante 	DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A 

..))ntratatla 	Convap Engenharia e Construções S/A 
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**O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)** 
"A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 
13/12/2004 sob n° SZC 2313." 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) peia contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

O Aceivo Técnico é toda a experiência adquitqa ao longo da vida do profissional. 
compdivel com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 
ã sua validade 

ei 	Conselho Regional de Engenharia Arquitetura 
CREA-SP 074 
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IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
2 acervo técnico do profissional certificado. 

MANOS BE CUME mo 

CREA-SP 
Conselho Regional de Enganharia Arquitetura 

e Agronmera de Saro Paulo 

u, 075 

ICO 
Válida somente com o autenticação do CREA-SP 

CERTIDÃO N°: SZL-02289: 	 Folha(s) n°: 2 de 2 

São Paulo, 	sexta-feira, 27 de janeiro de 2006 

Sandra Aparecida Correi da Siiva 
Conforme Portaria 042r2D04 

O Acervo Técnico é toda a experiência a quiri ao longo da vida do profissional, 
compativel com suas atribuições legais, não cab ndo qualquer limitação temporal 
à sua validade 
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CEJEG/AT/043i02/A 

Proc. N2  16.283/82 

São Paulo, 3 de maio de 2002. 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 
Rua Prudente de Morais, 444 
Belo Horizonte - MG 

Prezados Senhores 

Atendendo solicitação de V.Sas, na correspondência de 30/4/02, atestamos, 
para os devidos fins, ter essa firma executado, no período de 25/08/88 a 
31/12/96 - através do Contrato DERSA N2  1570/88 -, os serviços relativos à 
Duplicação e Melhoramentos da SP 055 Rodovia Caiçara, a partir do 
km 57+176m (Cubatão) até o km 85+223m (Guarujá), a obras 
complementares no trecho, compreendendo: 
- Pistas direita e esquerda; 
- Marginais direita e esquerda 
- Passarela; 
- Ramos e acessos; 
- Praças de Balança e Pedágio (exceto edificações); e 
- Viaduto e ramos de acesso a Conceiçãezinha. 

Anexa, dados contratuais, as características técnicas das obras e as 
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. Valor do contrato: R$ 173.01 r',0 1,881E-fefâre 	juih6N-4-SP SOB N° 

. Data de assinatura do Contrat 

. Data de início dos serviços: 25/818 
	 São Paul 

• Data de término dos serviços: 31/12/96 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CEJEGiAT/043/02/A 

DADOS CONTRATUAIS 
PARTE 

ACERVO 

Pistas Direita e Esquerda, Marginais, Praças de Pedágio e Balanças 

• Número de pista: 2 un (pistas direita e esquerda) 
• Número de faixa de tráfego por pista: 2 faixas de 3,50m, acostamento de 

3,00m e refúgio de 1,00m - em pavimento flexível, com largura total da faixa 
de tráfego de 11,00m e extensão de 28,047 km. 

• Pista de acesso ao túnel da serra do Quilombo - em pavimento rígido com 3 
faixas de tráfego de 3,50m, acostamento de 3,00m e refúgio de 1,00m, com 
largura total da faixa de tráfego de 14,50m e extensão de 590,60m. 

• Pistas separadas com dispositivos de segurança - padrão DERSA, tipo New 
Jersey de concreto. 
. Marginal Conceiçãozinha - em pavimento flexível, comprimento de 2,3 km e 

largura da faixa de tráfego de 6,55m. O PRESENTE DOCIAT 
INTEGRANTE  
ACERVO TECI M 
DA .2 cpEi. 
• C 

Obras especiais de contenção executadas no trecho 
. Cortina atirantada 
- área total do paramento: 1.252,00 m2; 

• - tirantes de cabos de aço: 9.242,00m; 
- perfuração em solo: 2.283,00m; 
- perfuração em rocha sã: 2.887,00m; 
- perfuração em rocha alterada: 4.072,00m; 
- injeção de cimento: 1.189.500 kg; 
- tirantes com protensão para 36 Tf e 73 Tf de carga de ensaio; e 
- instalação de 2 células de prova de carga. 
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Muro de arrimo em concreto armado 
- comprimento: 110,00m; 
- altura: 2,00m; e 
- área do paramento: 205,00 m2* 

Canalizações 
. Canalização em gabião, tipo manta 

- espessura: 0,17m a 0,30m; 
- comprimento: 1.814,00m; 
- seção: 3,22 m2; e 
- volume: 2.073,00 m3. 
. Canalização em gabião, tipo caixa 
- comprimento: 62,50m; 
- seção: 6,00 m2; e 
- volume: 599,00 m3. 

3 

. Canalização de córrego em galeria celular de concreto armado 
- seção: 6,00m x 2,00m; e 
- extensão: 52,00m. 
. Canalização pelo método não destrutivo 
- cravação de tubos de concreto de 0 1,00m: 22,00m; e 
- cravação de tubos de concreto de 0 1,20m: 61,60m.» 
. Canalização pelo método não destrutivo 

- chapa metálica corugada tipo túnel finar de 0 1,60m: 361,60m; 
- chapa metálica corugada tipo túnel liner de 0 2,30m: 28,10m; 
- chapa metálica corugada tipo túnel liner de 0 1,20m: 177,82m; e 
- chapa metálica corugada tipo túnel liner de 0 0,80m: 53,60m. 

• Tratamento do maciço com colunas de solo-cimento, tipo CCP 
estabilização de aterros 
- 0 0,80m: 2.906,70m; e 
- 0 2,90m: 1.360,00m. 

• Execução de aterros para aceleração de recalque, nas áreas das praças de 
pedágio e da balança. 	 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
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PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 

Serviços Preliminares 
. Demolição 

- de pavimento asfáltico: 7.723 m3  
- de concreto simples: 630 rn3  
- de concreto armado: 964 rry3  
- de edificação em alvenaria: 184 m2  
- de sarjetas e dispositivo de drenagem - concreto simples: 
- de sarjetas e dispositivo de drenagem - concreto armado: 
- e transporte de paralelepípedo: 1.518 m2  

. Arrancamento e remoção de canal 
- de 0 maior que 60 cm: 333 m 
- de 0 0,30 a 60 cm: 123m 

. Remoção e transporte 
- de guia pré-moldada: 1.389 m 
- de cercas: 616 m 
- de defensas metalicas simples: 2.989 m 

Terraplenagem 

E 
NAL CENTRO 

1.124 un 
rga: 181.016 rri3  

. Escavação de material de 2a categoria com ripper, inclusive carga: 20.002 rn3  

. Escavação de material de 2a  categoria com explosivo: 23.587 m3  
Carga de material limpeza: 7.167 m3  

. Material granular proveniente de leito de rio (dragagem e carga de areia): 
249.311 m3  

. Material detonado proveniente de rocha de pedreira (escavação e carga de 
material de 3" categoria): 339.200 m3 	 o PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 

• Material britado - fornecimento: 622 ms 	 INTEGRANTE DA CERTIDÁO DE ACERVO 

. Transporte rodoviário de material escavado de 1a/2a CategOrKCENZEZ2VS.Ve  WP14°  

SãO 

j.ç°IZ -/• 
TÉ 

. Limpeza, inclusive destocamento de árvores de dikelip,k 
- mecânica: 61.507 {T12 	 CE 
- manual: 84.407 m2  

. Destocamento de árvores de diâmetro maior ou igual a 16 

. Escavação mecânica de material de 1 a categoria, inclusive 

O PRESENTE oq 	T• E PARTE 
INTEGRANTE 	 IDÃO DE 
ACERVO TCNt 	Q8DA NESTA 

L. 
DA 	,-, PE 	 'NSP 	SOB 
N. 	4.4t6:- . `r _ 

0,1?"táNt"-f,L01,2:s  - er 
le, 

vespos:ox 17  

M-01  -)E I4P P:Dçc Joscolin 	chek Ve303510no- MG 

(n. er,cd2r1" 

Sei() de 	haçào 
• ik,ikuirEra-rtca. 

	 A X Y 36290 
AO 

Conferido e ac'Ic 
o Niotricli ex 

P 
d EAdo 

onforrne 
u. Dou te. 

- até 100 dam: 1.123.500 m3  x dam 
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O 	 et  O 	080 PRESENTE DOCUMENTOE TeARTE tlTcENG=pDEADICDAERT: .): i 	 ACERVO 
CREA-SP SOB N° 4r, 

not. 	fitti 

• ?ea;;.*-- 	SO ARI TEC SERV. ADM. 
. Espalhamento e compactação de material 	 ORCA 

- para fundação de aterro maior ou igual a 95% PN: 32.350 M3  

- proveniente da escavação do túnel: 3.830 m3  
- detonado proveniente de rocha pedreira (material de 3a  cat.): 340.594 rn3  

. Espalhamento e compactação de material granular proveniente do leito de 
rio (areia): 275.948 rn3  

. Placas de controle de recalque: 64 un 

Pavimentação 
• Sub-base de bica corrida: 55.325 m3  
. Transporte rodoviário de material granular para pavimentação 

323.088 rn3  x km 	\ 
. Regularização do subleito - compactação: 194.993 m2  
. Base/sub-base de brita graduada - simples: 54.544 rri3  
. Imprimadura betuminosa 

- taxa 0,7 a 1,50 kg/m2: 342.203 m2  
- taxa de 0,7 kg/m2: 700.429 m2  

. Concreto betuminoso usinado a quente - faixa "C": 35.742 m3  

. Pré-misturado a quente: 33.890 m3  • • 

. Pavimento de concreto 
- pobre rolado: 1.300 m3 	

INTEGRANTE
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• 

- cimento portland (pavimento rígido): 1.995 M3  

- articulado de espessura 10 cm: 689 M2  SÃO PAULO, — 
. Tratamento superficial duplo: 8.372 m2 	 ccciu,47.41j_ 
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. Escavação sem explosivo 
. 	- manual: 5.546 m3  

- mecânica: 245.406 rn3  
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. Concreto 
- fck 9 MPa: 257 m3  
- fck 15 MPa: 10.561 m3  
- :fel( 18 MPa: 516 m3  
- fck 20 MPa: 966 rrt3  
- fck 22 MPa: 518 m3  
- fck 24 MPa: 12 ms 
- cicplópico: 491 m3  
- projetado para aplicações eventuais: 881 m3  

. Aço para armação 
- CA-25: 1.337 kg 
- CA-50: 260.678 kg 
- CA-60: 14.092 kg 

. Enchimento de vala 
- com pedra rachão: 2.614 m3  
- com pedra britada 1 e 2: 7.8,46 m3  
- com bica corrida: 207 m3  
- com areia lavada: 985 m3  

. Forma de madeira para concreto armado comum: 38.569 rri2  

. Forma deslizante para concreto aparente: 258 m2  

. Forma de madeira para concreto aparente: 31.688 m2  

. Tubo de concreto 
- 0 de 0,20 m - perfurado: 22 m 
- 0 de 0,60 m - classe CA-1: 97 m 
- 0 de 0,60 m - classe CA-2: 454 m 
- Ode 0,60 m - classe CA-3: 1.151 m 

• - 0 de 0,80 m - classe CA-1: 79 m 
- 0 de 0,80 m - classe CA-2: 737 m 
- 0 de 0,80 m - classe CA-3: 112 m 
- 0 de 1,00 m - classe CA-1: 105 m 
- 0 de 1,00 m - classe CA-2: 248 m 
- 0 de 1,00 m - classe CA-3: 79 m 
- armado de 0 de 1,00 m - sistema Yamagata: 22 m 
- armado de 0 de 1,20 m - sistema Yamagata: 62 m 
-Ode 1,20 m - classe CA-1: 19m 
- 0 de 1,20 m - classe CA-2: 404 m 
- 0 de 1,20 m - classe CA-3: 18 m 
- Ode 1,50 m 7 classe CA-1: 294 m 
- 0 de 1,50 m - classe CA-1: 200 m 

. Tubo de PVC 0 de 2"- perfurado: 117 m 

. Tubo de PVC 0 de 3"- perfurado: 266 m 

'- 
T• bo de PVC 0 de 4"- perfurado: 125.484 m 
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. Tela de nylon - 1 mm: 1 m2  

. Manta tipo Propex 4004: 2.407 m2  

. Perfuração rotativa com revestimento de 0 BX - solo: 271 m 
erfuração rotativa com revestimento de 0 BX - rocha: 83 m 

Injeao c. 	 gua/cimento - taxa 400 kg de cimento: 1.198.75 
1.5 
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- 0 de 1,80m - espessura 2,65 mm: 
- 0 de 2,30m - espessura 2,65 mm: 
- 0 de 1,20m - espessura 2,65 mm: 
- 0 de 0,80m - espessura 2,65 mm: 54 m 

. Perfuração para dreno 
- em solo de 0 NX: 2.501 m 
- em rocha de 0 NX: 4.074 m 
- em rocha sã de 0 NX: 2.887 m 

. Perfuração para tirantes de 0 1"- em rocha sã: 1.718m 
• Tirantes cabo 6 de 0 = 8 mm: 1.454 m 
• Tirantes cabo 12 de 0 = 8 mm: 8.012 m 
. Tirantes de parafuso com resina 1" - 4,50m: 378 un 
• Grelha de concreto armado 

-0,10 x 0,94 x 1,20m: 66 un 
- 0,10 x 0,44 x 1,20m: 81un 

. Compactação manual/pneumática 
- reaterro solo local: 17.387 ma 
- para base de caixa: 29.086 m2  

. Enrocamento com pedra marroada - arrumada: 13 ma 
• Enrocamento com pedra marroada - argamassada: 78 
• Gabião 

-tipo caixa: 1.486 rn3  

- tipo colchão: 197 ma 
- tipo manta: 2.073 ma 

.• Maciço terra armada 
- h=6,0 m - t.s. <I= 1,50m -greide: 1.136 m2  
- h=6,0 a 9,0m - t.s. <1= 1,50m - greide: 1.960 m2  
- h = 9,0 a 12,0m - t•s•</= 1,50m - greide: 967 m2  
- h = 6,0 m: 330 m2  
- h = 6,0 a 12,0 m: 177m2  
- h = 15,0 m: 4.354 m2  

. Guia de concreto pré-moldada - tipo PMSP: 473 m 

. Revestimento para drenagem com manta Bidim OP-30: 50•56egtaR2  

. Tela Telcon: 2.880 kg 

Sarjetas/sarjetão de concreto moldado in loco: 5 ma 	S 	 % ar,dia 	7r^c.  a 1",'(a 
Admrn iativ 
	d Silva 

Secclonal,00 
	1549 
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Coluna solo/cimento de 0 = 0,80 m - CCP: 2.907 m 

. Coluna solo/cimento de 0 = 2,90 m com alta pressão - jg: 2.154 m 

. Junta elástica Fungenband 0-22: 93 m 

. Alvenaria de 1/2 tijolo comum: 34 m2 	 O PRESENTE DOCUMENTXPAR i" C 

. Alvenaria de 1 tijolo comum: 173 m2 	 TËCNICO EXPEDI 
INTEGRANTE DA CERTO st. ACERVO 

. Placa pré-moldada - tipo S1-4 - muro atirantado: 51 uncREA-sPS0aN0  
Ski Pgz 

41( 

C'EENJ•• (1-4r ERv.OADSANItA. 
I"  

ORCA 

Sa.0 

. Placa pré-moldada - tipo S3-1 - muro atirantado: 418 un 

. Placa metálica para esp. e apoio tela telcon: 39 un 

. Passeio de concreto - espessura 0,07 m: 3.240 rif 

. Perfuração rotativa em solo de 0 até 4": 5.201 m 

. Perfuração rotativa em rocha de 0 até 4": 2.676 m 

. Mobilização/desmobilização e transporte de equipe - equipamentos: 6 un 

. Mobilização/desmobilização e transporte de equipe - sondagem: 1 un 

. Instalação/deslocamento de equipe de furo de sondagem: 20 un 

. Argamassa de cimento e areia - espessura = 3 cm: 694 m2  

. Perfuração em solo/rocha alterada de 0 = 4"- Crawlair: 27 m 

. Perfuração em rocha sã de 0 = 4" com Crawlair: 9 m 
Meio fio intransponível: 3.073 m 

. Execução de estacas tipo raiz de 0 = 20 cm: 11.197 m 
Revestimento Vegetal 
. Irrigação - inclusive transporte: 212m2  
. Revestimento vegetal em grama placa 

- em talude - plantio: 187.049 m2  
- em talude - manutenção: 183.260 m2  
- no canteiro central - plantio: 23.542 m2  
- no canteiro central - manutenção: 22.173 rri3  

Sinalização 
. Placa de alumínio AA-5052 para regulamentação/advertência: 41 m2  
. Placa de alumínio AA-5052 para informaçãodidentificação: 33 m2  
. Placa de sinalização vertical galvanizada tipo I: 94 m2  
. Placa de sinalização vertical galvanizada tipo II: 268 m2 L.PERJIINNTT: 
. Cavalete de madeira para sinalização provisória: 424 un ACERVO TÉCNI 
. Perfil metálico galvanizada - sinalização vertical: 2.024 kg  
. Suporte de madeira para sinalização: 92 m SÂO PAULO/ 
. Pintura de faixas - mecânica: 8.480 m2 	 cedi. 
. Pintura de faixas - manual: 895 m2  
Proteção 
. Cerca de arame farpado -4 fios: 3.136 m2  
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O PRESENTE D 
INTEGRANTE DA CERTID 
TÉCNICO EXPEDID 
REA-SP SOB N° 

2•. 
froco Juscelino Kubltscho 
Vesoosiono MG - Telefox: 3t 

. Período de execução: albsto/88>a julho/90 

. Extensão: 930,00m 

. Seção de escavação em solo: 149,22 m2  

. Seção de escavação em rocha: 102,83 m2  

. Gabarito útil : 5 metros 
• Método executivo 
. Pavimento rígido com 3 faixas de tráfego de 3,50m cada 
. Tratamento do maciço com execução de colunas em solo cimento tipo 

CCPH de 0 = 0,80m e jg 0 = 1,40m no trecho de transição de solo para 
rocha. 
. Sistema de drenagem e microdrenagem de túnel com vias compostas de 

guias, sarjetas e passeio. 
. Contenção do maciço através de cambotas metálicas, tirantes de resina, 

concreto projetado e telas metálicas. 
. Sistema de controle do lençol freãico através de ponteiras filtrantes e 

drenos sub-horizontais. 
. Revestimento final do túnel em concreto fck 20 MPa nioldado in loco com 

volume de 15.263 m3, forma curva 25.932 m2  eiW206.161 kg. 
. Injeção de cimento para contato igual a 522.950 kg. 
. Sistema de ventilação composto de 16 un e iluminação do túnel. 
Serviços Preliminares 
. Demolição de concreto simples: 184 rri3  

. Demolição de concreto armado: 3 m3  
Terraplenagem de Emboque 
. Carga de materia proveniente da escavação do túnel: 1.637 m3  

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDID4NgS,TADATAgE,L0 
CREA-SP SOB N.° 	c2-c2  

( 

o .;9 da Silva 
ativo II Reg. 1549 

. Escavação de material 
- 1' categoria com trator e pá carregadeira: 1.758 in3  

- 2a  categoria com ripper: 753 m3  
- 2a categoria com explosivo: 44 m3  

. Material granular proveniente do leito de rio: 568 m3  

. Material britado - fornecimento: 962 m3  

. Transporte de material 
- escavado de 13/2a categoria até 100 dam: 22.601 m3  x dam 
- escavado de 33  categoria além 200 dam: 23.194 m3  X dam 
- granular proveniente do leito de rio: 22.805 m3  X km 

. Espalhamento e compactação de material para fundação de aterro: 

. Espalhamento e compactação de material proveniente da escav 
túnel: 71.808m3  

actação de aterro: 189 m3 
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Pavimentação no Interior do Túnel 
. Sub-base de bica corrida: 1.462 m3 	4 

Base/sub-base de brita graduada simples:;4.,2390. 
• Imprimadura betuminosa - taxa 0,7 a 1,50 kg/inzaa3f842 m2  
. Concreto betuminoso usinado a quente - faixa "C": 167 m3  
. Pré-misturado a quente: 63 m3  
. Pavimento de concreto pobre rolado: 977 m3  
. Pavimento de concreto de cimento portland (pavimento rígido): 1.758 m3  

Obras de Arte Corrente e Drenagem no Interior do Túnel 
. Escavação sem explosivo 

-manual: 11 m3  
- mecânica: 527 m3  

. Concreto 
- fck 9 MPa: 1 m3  
- fck 15 MPa: 14m3  
- fck 18 MPa: 33 m3  

. Enchimento de vala 
- com pedra rachão: 126 m3  
- com pedra britada 1 e 2:151 rn3  
- com bica corrida: 240 m3  
- com areia lavada: 85 m3  *a , . Forma de madeira para concreto armado comum: 697 mw 

. Forma de madeira para concreto aparente: 109 m2 	SÃO PAULO 

. Tubo de concreto de 0 0,20 m - perfurado: 117 m 	CECíLI F 

. Tubo de concreto de 0 0,40 m: 1.860 m 	 ORE 	1 CEWTRO 

. Tubo de PVC de 0 = 4"- perfurado: 981 m 

. Dreno sub-horizontal 
- PVC 2"- perfurado: 154 m 
- PVC 2 1/2"- perfurado: 143 m 

. Escoramento com tábuas de peroba - contínuo: 77 m2  

. Guia de concreto pré-moldada - tipo PMSP: 1.814 m 

. Revestimento para drenagem com manta Bidim OP-30: 1.012 m2  
Coluna solo/cimento 
- 0 = 0,80 m: 1.752m 
- 0 = 1,40 m com alta pressão: 1.042 m 

Alvenaria de tijolo comum: 3 m2  
. Passeio de concreto - espessura 0,07 m: 1.553 m2  
. Conjunto de bombas para injetores: 1.548 b x dia 
. Perfuração rotativa 

de 0 até 4": 8.944 m 
a de 0 até 4": 2.358 m 
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Obras Subterrâneas 
. Escavação manual - sem explosivo: 2 ma 
. Escavação de túnel 

r- em solo: 6.204 m3-̀  
r- em rocha alterada: 2.131 M3, -̀

e_m_rocha sã: 69.553 ma _ 
. ReescavaçãO -cre túnel em material de 3a categoria em rocha sã: 736 m3  
. Transporte de material escavado de 3a categoria 

- até 200 dam: 2.983.975 m3  x dam 
- além 200 dam: 49.777 rri3  X km 

. Perfuração para dreno - em solo 0 NX: 110 In 

. Perfuração para dreno - em rocha 0 NX: 51 m 

. Perfuração 0 NX 
- em solo com revestimento BX: 132 m 
- rocha alterada com revestimento BX: 7 m 
- em rocha sã com revestimento BX: 13 m 

. Injeção com água/cimento - taxa 400 kg de cimento: 522.950 kg 

. Tirantes de parafuso com resina 1" 4,50m: 3.204 un 

. Corte de armadura com maçarico: 346 un o PRESENTE DOCksr 
Cambotas em perfil I-8": 92.975 kg 	 INTEGRANTE D 

. Cimbramento/descimbramento tubular metálico: 85.140 M3 artV0 TÉCLN 

. Forma curva para concreto aparente: 25.932 m2  

. Forma de madeira para concreto armado comum: 5.214 m2  SÃO PAU 

. Aço para armação CA-50: 240.040 kg 	 cEcá. 

. Concreto fck 9 MPa: 123 ma 	 ORE 
t Concreto fck 15 MPa: 15.265 ma 
. Concreto fck 18 MPa: 430 ma 
. Tela telcon: 31.433 kg 
. Aplicação/cura e acabamento dé_grauth; 2 ma 
(Denoliçã-C—de concreto projeta-do: 231 ma -\\ 
Concreto  projetado 
- para o arco invertido: 114 rn3  
- para a abóboda res.direitos: 3.260-m3  

ara a lica ties eventuais: 5.667 irf 
Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2: 17 rn3  
Aterro de proteção: 823 ma 
Perfuração em rocha sã 0 = 4" com crawlair: 333 m 
Perfuração para tirantes 0 = 1" em rocha sã: 22.434 m 
Gabaritos pinos cabo guias - perfurado: 47 m 
Gabaritos pinos cabo guias - CA-50 de 0 = 1/2": 122 kg 

pinos cabo guias - arame recozido n° 18: 28 kg 
metálicas para apoicaàledglsgri:is.4.;ggiun 
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Conclusão da Ponte sobreo-Rio -Quilombo 
Características Técnicas 
• Período de execução: outubro/88 a janeiro/89 
• Extensão: 78,00m 
• Largura: 12,50m 
• Fundação em estacas metálicas 
• Área do tabuleiro: 975 m2  
. Pavimento: rígido 

O PRESENTE DOCUMENTO 
INTEGRANTE OJ1 CERTICM TÉcNoo expEo 
çREA--.5P soe Pe 

no Ps 

SAN! 
RV.Aom. 

,0 
Serviços 	 "f 
. Tubo de PVC de 0 3" para drenagem do tabuleiro: 27 m 	O ESENTE DO 

 . • 
. Cimbramento de madeira: 43 M2 	 ACERVO TC ç. 
. Forma de madeira para concreto aparente: 889 m2 	tf 

DA 	PE ....* I. 	iS 

. Forma de madeira para concreto armado comum: 302 m2 	, 

. Aço para armação - CA-50: 25.950 kg 

. Aço para concreto protendido com bainha: 1.903 kg 

. Aço para concreto protendido: 4.008 kg 	 c  GE eRfEL 	;IF  

sAoPAUL....Sfi ssr.e. 22_ 
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. Concreto 
- fck 15 MPa: 53 rn3  

. Jateariluidu de areia para tratamento de armação: 363 m2  

. Pavimento de concreto - manual (pavimento rígido): 106 msàça.,VpEZADI,iit.),AJE DATA PELO 

. Aparelho de ancoragem -4 fios de 12,7 mm-A: 90 un 

. Aparelho de ancoragem -6 fios de 12,7 mm: 90 un 

- fck 24 MPa: 215 m3  
12,:rpR_ANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 

sao PaUlo 0,2a/12/06" 
• càà  

. Junta de dilatação Jeene - 3550 W: 50 m 

. Argamassa de cimento e areia - espessura = 2,0 cm: 119 r112  SandraApar 	Corral da Silva _ 	clda  
AgenteA inktrativo 	Rpg. 1549 Ponte sobre o Rio Jurubatuba 	 Seccional ja,c..4. 
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Características Técnicas 
• Período de execução: fevereiro/89 a dezembro/89 
. Extensão: 142,00m 
• Largura: 12,50m 
• Fundação em estacas metálicas 0 = 0,60 m espessura = 3/16" 
. Estrutura em vigas longarinas pré-moldadas protendida, lançad 
• Área do tabuleiro: 1.775,00 m2  
• pavimento: rígido 
• volume de concreto protendido: 313 m3  
Terraplenagem 
. Limpeza mecânica, inclusive destocamento de árvores de 0 menor que 
15 cm: 2.722 m2  

OOD 
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Obras de Arte Corrente e Drenagem 	"?s.. 
. Escavação mecânica - sem explosivo: 20 •rtt,  ,5k0 

(,;'• 
. Transporte rodoviário de material escavado 	" tegoria além 100 

dam: 319,20m3  X km 
. Enchimento de vala 

- com pedra britada 1 e 2: 7 m3  
- com bica corrida: 22 m3  
- corri areia lavada: 20 m3  

Obras de Arte Especiais 
. Escavação manual - sem explosivo: 22 	 osiuti  

DimASERV. AUL . Estaca metálica - corte: 60un 
. Tubo de PVC de 0 3" para drenagem do tabuleiro: 43 m 
. Camisa metálica de 0 = 0,60 m - espessura 3/16": 45 m O PRESENTE bom) 

	

INTEGRA 	DA . Limpeza da camisa metálica de 0 = 0,60 m: 69 m 	 NTE 
ACERVO TÉCNICO 

. Cimbramento de madeira para h < 20,00 m: 127 TrI3 	DAT 	PE 

. Forma de madeira para concreto aparente: 5.973 m2 	P"P  

. Forma de madeira para concreto armado comum: 166 m2sÂo PAULO, 

. Forma para fundo do bloco no leito do rio: 64 m2 	CECIL 

. Aço para armação - CA-50: 135.447 kg 	 ORES 

. Aço para concreto protendido: 5.888 kg 

. Aço para concreto protendido com bainha: 21.176 kg 

. Concreto fck 9 MPa: 26 m3  

. Concreto fck 15 MPa: 725 m3  

. Concreto fck 24 MPa: 751. m3  
, Pavimento de concreto - manual: 216 m3  
. Aparelho de ancoragem -4 fios de 12,7mm-A: 150 un 
. Aparelho de ancoragem -6 fios de 12,7mm-A: 410 un 
. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 143 dm3  
. Junta de dilatação Jeene - 3550 VV: 75-rn 
. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m 
. Lançamento de lajotas pré-moldadas: 1.056 un 
Ponte sobre o Oleoduto da Petrobrás 
Características Técnicas 
. Período de execução: setembro/89 a setembro/90 
. Extensão: 14,13 m 
. Largura: 14,34 m 
. Fundação: direta (sapatas) 
. Estrutura de vigas moldadas "in loco" 

cedo tabuleiro: 210 m2  
me F6 de vão: 01 un 
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Serviços 
. Cimbramento metálico com treliça t-30: 220 m2  
. Forma de madeira para concreto aparente: 446 m2  
. Forma tubos cilíndricos de papelão: 371 m2  
. Forma de madeira para concreto armado comum: 5 m2 st PO 
. Aço para armação - CA-50: 16.898 kg 
. Concreto 

-fck 9 MPa: 5 ms 
- fck 18 MPa: 212 m3  r . Pavimento de concreto - fck,30 MPa (pavimento rígido): 17 

. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 34 dms 

. Junta de dilatação Jeene - 3550 \AL 35 m 

Ponte sobre o Rio Santo Amaro 

Características Técnicas 

. Período de execução: abril/90 a setembro/90 

. Extensão: 100,00 m 

. Largura: 12,40m 

. Fundação em estacas metálicas de 0 14" 

. Estrutura em vigas longarinas pré-moldadas protendida, 1 
de guindaste 
. Número de vão: 4 un, sendo 2 vãos de 20,00m e 2 vãos d 
. Área de tabuleiro: 1.240,00 m2  
. Pavimento: rígido 
. Ponte executada dentro do perímetro urbano de Guarujá. 
Serviços 
. Escavação mecânica - sem explosivo: 526 m' 
. Estaca metálica - corte: 62 un 
. Estaca metálica tubular de 0 14": 2.922 m 
. Emenda de estaca metálica: 190 un 
. Cimbramento/descimbramento de tubular metálico: 43 m' 
. Forma de madeira para concreto armado comum: 344 m2  
. Aço para armação - CA-50: 116.883 kg 
. Aço para concreto protendido com bainha: 11.352 kg 
• Concreto 

-fck 9 MPa: 12 m' 
-fck 15 MPa: 140 m' 
- fck 18 MPa: 349 m' 
- fck 24 MPa: 264 m' 
- fck 27 MPa: 190 m' 

• Aparelho de ancoragem 
-6 fios de 12,7 mm-A: 68 un 
- 10 fios de 12,7 mm-A: 80 u 
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. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 192 dm 

RAU,* "O un 
P < 80 t: 10 un 

. Junta de dilatação Jeene - 3550 VV: 63 m 

. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m - 

. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m - 

. Lançamento de lajotas pré-moldadas: 560 un 

. Forma de madeira para concreto aparente: 4.614 m2  
• Pavimento de concreto - manual (pavimento rígido): 131 

Viaduto de Acesso a Conceiçãozinha 
Características Técnicas 
. Período de execução: novembro/89 a setembro/90 
. Extensão: 252,00 m 
• Largura : 13,50 m 
. Fundação: estacas metálicas de h=300 mm - espessura = 3/16" 
. Número de vão: 7 un de 36,00 m 
. Estrutura em vigas longarinas pré-moldadas protendida, volume = 802 rn3  
. Área de tabuleiro: 3.402,00 m2  
. Viaduto executado dentro do perímetro urbano de Guarujá. o PRESENTE DOC 

INTEGRANTE O 
ACERVO TÉCN1C Serviços 	 DAT 

. Camisa metálica de 0 0,60 m - espessura 3/16": 272 m 	N.  

. Cimbramento de madeira para h <20,00 m: 220 rn3 	SÃO PAULO, 

. Cimbramento/descimbramento tubular metálico: 273 m3 	CECr 
ORE . Forma de madeira para concreto aparente: 10.086 m2  

. Forma de madeira para concreto armado comum: 3.221 

. Aço para armação 
- CA-50: 219.657 kg 
- CA-25: 17.290 kg 

. Aço para concreto pretendido com bainha: 55.790 kg 

. Concreto 
- fck 9 MPa: 25 m3  
- fck 27 MPa: 1.781 rn3  

. Pavimento de concreto - manual (pavimento rígido): 510 MSandra Apare ida éPat cia  silva  
Agente Adm tranvo 	1549 . Aparelho de ancoragem -6 fios de 12,7mm-A: 771 un 	 1$ .,g_ R 

" 	• . Aparelho de neoprene fretado: 263 drns 	
Seccional 

 

. Junta de dilatação Jeene - 3550W: 153 m 

. Lançamento de viga pré-moldada vão de 15/45 m - P de 50 a 80 t: 35 un 

. Viga pré-moldadapara vão de 45 m - P de 50/80 t - transporte: 35 

. Lançamento de lajotas pré-moldadas: 2.464 un 
. Estacas metálicas de h 332 X 300 mm: 6.744 m 
. Corte de estaca metálica: 136 un 
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Passarela de Concreto para Pedestre - km 62,65 
Características Técnicas 
. Extensão: 155,00 m 
. Largura: 2,74 m 
. Fundação: estacas de concreto pré-moldada 
. Estrutura: vigas longarinas pré-moldadas d9p,2ceto protendido, zt SENTE DOCUMENTO É - 
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volume=162 m3  
. Número de apoio = 8 un 
. Área de tabuleiro = 425,00 m2  

Serviços Preliminares 
. Demolição de concreto armado: 11 m3

Terraplenagem 
. Escavação de material de la categoria com trator e pá carregadeira: 168 m3  
. Transporte rodoviário de material escavado de 1a/26  categoria 

- além 100 dam: 1.877 m3  X km 
- além 100 dam - camada acabada 3.075 m3  X km 

. Espalhamento e compactação de material para fundação de aterro: 122 m3  

. Compactação manual/pneumátic,a - reaterro com solo local: 39 m3  

Pavimentação 
. Passeio de concreto - espessura 0,07 m: 134 m2, 

Obras de Arte Especiais 
. Escavação manual - sem explosivo: 1 m3  
. Escavação mecânica - sem explosivo: 416 m3  

.. estaca de concreto pré-moldada de 0 0,33 m: 681 m 
. Cimbramento de madeira para h < 20,00 m: 118 m3  
. Forma de madeira para concreto aparente: 2.137 m2  
. Escoramento com tábuas - contínuo: 4 m2  
. Forma de madeira para concreto armado comum: 292 
. Aço para armação - CA-5: 31.925 kg 
• Aço para concreto protendido com bainha: 3.873 kg 
. Concreto fck 9 MPa: 18 m3  
. Concreto fck 20 MPa: 13 m3  
. Concreto fck 30 MPa: 112 m3i. 
. Aparelho de ancoragem -6 fios de 12,7 mm-A: 56 un 
. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 31 dm3  
. Junta de dilatação Jeene - 3550 VV: 34 m 
. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m - P <50 t: 4 un 
. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m - P < 50 a 80 t: 3 un 
. Estrutura tubular Rohr - montagem e desmontag ( assarela p 
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Revestimento Vegetal 
. revestimento vegetal em grama placa talude 

- plantio: 216 m2  
- manutenção 20%: 216 m2  

Características Técnicas 
. Extensão: Ponte rio Quilombo: 86,00m 

Ponte rio das Onças: 102,00m 
Serviços de recuperação estrutural, compreendendo: 
- corte de concreto; 
- perfuração para ancoragem de armação com aplicação d 
- reforço com a aplicação de aço protendido; 
- execução de consoles para macaqueamento e troca de a 

das vigas; 
- reforço de fundação com estacas metálicas; e 
- substituição do pavimento flexível por pavimento rígido. 
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Recuperação das Pontes Rio Quilombo e Rio das Onças — Pi'st¥ #6,0  

e resina epóxi; 

parelho de apoio 

Serviços Preliminares 
. Demolição 

- pavimento asfáltico: 579 m3  
- concreto simples: 45 m3  
- sarjetas/dispositivo de drenagem em concreto simples: 8m3  
- concreto armado: 714 m3  

. Arrancamento e remoção de canal de 0 0,30 m a 0,60 m: 13 m 

. Remoção de defensas metálicas simples: 1.432 m 

. Transporte de material demolido além 100 dam: 2.856 m3  X km 
Te rrapl enagem 
. Carga de material de limpeza com utilização de pá carregadeira: 912 irl3  

. Material detonado proveniente de rocha de pedreira (escavação e carga de 
material de 3a categoria): 2.497 m3  

. Transporte rodoviário de material 
- proveniente da rocha pedreira (material de 38  categoria): 84.460 m3  X km 
- de limpeza: 25.546 m3  X km 

. Espalhamento e compactação de material 
- para fundação de aterro: 912 m3  
- proveniente da rocha pedreira (material de 38  categoria). 

Pavimentação 
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. Regularização do subleito - compactação: 644, 

. Base/sub-base de brita graduada: 2.442 rY13  

lmprimadura betuminosa -taxa de 0,7 a 1,5 kg/m2.  
ri madura betuminosa Wii§i9,r7o1Wegg111.421 
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Concreto betuminoso usinado a quente - faixa "C": 1.228 m3  
Pré-misturado a quente: 1.605 ITI3  

Pavimento de concreto 
- rígido: 102 m3  
- pobre rolado: 456 m3 
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Obras de Arte Corrente e Drenagem 

. Escavação sem explosivo 
- manual: 164 rit3  

- mecânica: 3.943 m3 
	

ORCA 

• Escavação mecânica com explosivo com transporte até 100 dam: 316 m3  
• Transporte rodoviário de material 

- detonado proveniente da rocha pedreira: 837 rre X km 
- escavado de 1a/28  categoria, além 100 dam: 8.569 m3  x km 

• Material detonado proveniente de rocha de pedreira (escavação e carga 
material de 38  categoria): 890 m3  

• Espalhamento/compactação de material detonado proveniente da rocha 
pedreira (material de 38  categoria): 890 m3  

• Revestimento com argamassa - traçoi :3 com espessura 2 cm: 162 m2  
. Concreto 

fck 15 MPa: 801 m3  
- ciclópico: 4 rri3  

. Aço para armação - CA-50: 7.316 kg 

. Enchimento de vala 
- com pedra rachão: 10 m3  

• - com pedra britada 1 e 2: 712 M2  

. Forma de madeira para concreto 
- armado comum: 3.253 m2  
- aparente: 1.419 m2  

. Tubo de concreto de 0 0,60 m - classe 'CA -3: 33 m 

. Tubo de PVC de 0 = 4" - perfurado: 3.047 m 

. Grelha de concreto armado 0,10 x 0,44 x 1,20 m: 8 un 

. Compactação manual/pneumática 
- reaterro com solo local: 33 m3 	 Sandra Apar 	a errai da Silva 

- para base de caixa: 2.519 m2 	 Agente Adm' fstrativg3pj 549 
cclonal 

. Enrocamento com pedra marroada - argamassada: 22 m3  

. Revestimento para drenagem com manta Bidim OP-30: 4.412 m2  

. Alvenaria de 1 tijolo comum: 9 m2  
Revestimento Vegetal 

- Revestimento vegetal em grama placa talude - planti 998 

.2..N.L CARTÓRIO DO 11e TABELIÃO 0.00  
DE NOTAS SÃO PAULO' 

PAULO AUGUSTO frotinloues Ma • 'Nb eS60 fleoe DoMpg o* de• Manda. 1062 - S.P. 
• • 

AV T •Tu  C: O 
• 

SE.o Pa 

stuFR 
TÉCN' 

OSANI 
ERV. ADM. 

Ne  
SÃO PAULO 

CECÍLIA 
ORES- 

O PRESENTE DOCU 
INTEGRANTE DA 
ACERVO TÉCNICO 
DAT 	PEL 

PARTE 
Ce DE 
4/ESTA 
4 SOB 

SE 

O PRESENTE DOCUMENTO E. PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDAXATA DAT6 gto 
CREA-SP SOB N.° 	  

São Paulo°2-)- J_QL/515 

• 

•.1tenee9 1)1;50;0 t:Pla rEVregráfin 16 7 crtmo o °treinai e mim apresentado 
do ue dou Id. 

• 
• • 

.P.• 0.4 sET 2 00 2 . . . • • 	,C0•14111ANS FQRSTEFI • • 	• scre•kanio AuToriz3le 
VAlido sorne o com o colo do 6610911106% Valer 	brudo putu •ss no 9 37  



O PRESENTE DOCUMENTO 
NTEGRANTE DA CERTIDÁ 
TÉCNICO DCPEDID 
CREA-SP SOB N3  

cRVO 

Frtrrtt-WrA7T--- 
Roca Juscelino KuOilse 

s"Posefl 1G•Tegeio 

••• • • rir • 
re • • 

• • • 
• • • • 

• • • • • • 	• 
• • 	• • 

• • 	• • 
• • • • • 

41111,  ahr 
air Aler 

iwr;,  

C> 

u 094 

CEJEG/AT/043/02/A 

Obras de Arte Especiais 
. Escavação mecânica - sem explosivo: 500 m3  
. Perfuração de 0 16 mm com aplicação de resina epóxi: 256 m 
. Perfuração de 0 20 mm com aplicação de resina epóxi: 29 m 
. Compactação manual/pneumática - reaterro com solo local: 33 m3  
. Estaca metálica - corte: 42 un 
. Estaca metálica de 0 14": 129.643 kg 
. Emenda de estaca metálica: 157 un 
. Tubo de PVC de 0 2"para drenagem de tabuleiro: 44 m 
. Corte superficial do concreto: 71 m2  
. Forma de madeira para concreto aparente: 654 m2  
. Aço para armação - CA-25: 172 kg 
. Forma de madeira para concreto armado comum: 1.812 m2  
. Aço para armação - CA-50: 48.311 kg 
. Concreto 

- fck 9 MPa: 42 m3  
- fck 15 MPa: 80 m3  
- fck 18 MPa: 214 m3  
- fck 24 MPa: 261 m3  

. Adesivo epóxi: 14 kg 

. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 128 drns 

. Junta de dilatação c/sede 3,00 m: 48 m 

. Perfuração de 0 3/4" com aplicação de resina epóxi: 76 m 

. Vigas pré-moldadas para vão de 26,00m - montagem/transporte: 21 

. Vigas pré-fabricadas para vão 26,00m - fornecimento: 21 urè, PRESENTE Do  

. Taxa de instalação equipamentos para bate estaca: 01 un DA  

. Içamento de viga: 7 un 

Manta geotextil: 470 m2 	 INTEGRANTE Kg 
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Sinalização 
. Placa de sinalização vertical galvanizada tipo 2: 31 m2  
. Cavalete de madeira para sinalização: 150 un 
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CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 
Rua Prudente de Morais, 444 

CD •  Belo Horizonte - MG 	f•-r 
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Em complementação à nossa C EG/AT/043/02/A de 3/5/02, informamos que 
dentre os serviços executados destacamos: 

Execução de 23.400,00m de barreira de concreto tipo "New Jersey". 

V Pavimento de concreto betuminoso usinado a quente (CI3UQ) para o 
tráfego pesado, foi executado com vibro acabadora dotada de sensor 
eletrônico para compensação de espessura, garantindo os nivelamentos 
das seções longitudinais projetadas. 

,/ Pavimento rígido para tráfego pesado 
concreto-cimento com resistência de Fct 
de selantes de juntas de pavimento. 
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v Conclusão da ponte sobre o rio Quilombo 
Características técnicas 

período de execução: outubro/88 a janeiro/89 
extensão: 78,00m 
largura: 12,50m 
área do tabuleiro: 975,0 iii2cARTónio Do  lio 	aihoi 
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FrdçC JtIsceino Kubitsolek ,0591 MeSposlono•MG•Tefef 

AxY 363 
1 Ponte sobre o rio Jurubatuba 

Características técnicas 
. período de execução: fevereiro/89 a dezembro 
. extensão: 142,00m 
. largura: 12,50m 
. área do tabuleiro: 1.775,00m2  
. estrutura em concreto protendido 

Ponte sobre o Oleoduto da Petrobrás 
Características técnicas 
. período de execução: setembro/89 a setembro/90 ff  
. extensão: 14,13m 
. largura: 14,34m 
. área do tabuleiro: 210,00m2  
. estrutura em concreto armado 

dode 

,LUIZ F 	ROSANI 
SERV.ADAL 

ORCA 

1 Ponte sobre o rio Santo Amaro 
Características técnicas 
. período de execução: abril/90 a setembro/90 
. extensão: 100,00m 
. largura: 12,40m 
. área de tabuleiro: 1.240,00m2  
. estrutura em concreto protendido 

. extensão : 252,00m 

. largura: 13,50m 

. área de tabuleiro: 3.402,00m2  

. estrutura em concreto protendido 

1 Passarela de concreto para Pedestre - km 62,65 
Características técnicas 

extensão: 155,00m 
largura: 2,74m 
área de tabuleiro: 425,00m2  
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Viaduto de acesso a Conceiçãozinha 
Características técnicas 
. período de execução: novembro/89 a setembro/90 SÃO PAULO, 

estrutura em concreto optemizlidtmo no 112  TABELIÃO1 
ri---•7 	74"0  7 1̀',=.0 DE NOTAS - SÃO PAULO" 

PAULO AUGUSTO FlOORIGIIES cnuz • Tabellá 
••• • *pua Domingos da Morais, 1062 • S.P. 

• • •• 	•• r 	 • • 	 Guia IP 

	

•
• e • 	•• 

• • 	• 	 : ¡AUTENTICAÇÃO • 

• kl:ear,I:Ct a presenre copia raprepriP.ea 1 6 7 el • • • 	• 
codorna a Capinai a mio apresentado o 

P. O 4 SET 2 00 2 

Válidg szman 
Vala, 

 z COS JULIAtr0 FOR'6TER 
:14V21110 atOrilOdb 

zoare zelo da910810010661  
i2.10 pela IN a! 

-b•e).nf‘ 

••• CREA-SP 

-•••••••—., 



Poder 	d 
errado 

CintLgrznlç NI  W.4 

Seio .dc."-ITSCOlilaCOO 
• 

I 08  gFrCilt—TEG f. tA
O 	

S 
.mce2no Kubitschek, 105/31 ama 	elefax:362 .5104 

*IT. A CUSTICAs ' 
AXY 363 

aÉlric 

o 
oriferida e 

o. original e 

Emieste 

3 

Quilombo 
O PRESENTE DOCUMENTCIÉEORTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÁ• nACERVO 
T-ÈCNICO EXPEDI 
• EA-SPSOBN° 

Pr  JAW..# 

‘ 4,1  

das Onças 	 - 
CA 

São Paulo 

SAN! 
V.ADM. 

O PRESENTE DOCUMENTO E' PARTE 
INTEGRANTE DA CERÂo DE 
ACERVO TÉCNICO EX 	 STA 
DATÁ PE 	 SOB 

SÃO PAULO, 
CECt 

GR 

• • • 
• • 

• • 
• 

• • 
• • 

• • 
• • 

•• • 
• • 
•• •• 

097 

CEIENIATI089102/A 

.1  Recuperação da ponte sobre o rio 
Características técnicas 
. extensão: 86,00m 
. largura: 12,50m 
. área de tabuleiro: 1.075,00m2  

.1  Recuperação da ponte sobre o rio 
Características técnicas 
. extensão: 102,00m 
. largura: 12,50m 
. área de tabuleiro: 1.275,00m2  

Atenciosamente 
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São Paulo, 7 de dezembro de 2.004 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
Rodovia MG — km 24,3 — Bairro Angicos 
Vespasiano - MG 

Prezados Senhores 

Em complernentação a nossa CE/EG/AT/043/02/A datada de 3/5/02, informamos 

que, no item Obras de Arte Corrente e Drenagem, os serviços de: 

1  Coluna solo/cimento de 0 = 0,80m - ccp: 2.907m; 

1 Coluna solo/cimento de 0 = 2,90m — Jet Grount: 2.154m; e 

1  Execução de estacas tipo raiz de 0 = 20cm: 11.197m, 

pertenceram ao complexo das obras do túnel da Serra do Quilombo. 

Atenciosamente 
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CE/EG/AT/009/06 
Proc. 151 16.283/82 

São Paulo, 23 de janeiro de 2.006 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
Rodovia MG 10 - km 24,3 - Bairro Angicos 
Vespasiano - MG 

Prezados Senhores 

Em complementação a nossa CE/EG/AT/043/02/A datada de 3/5/02, informamos 

que, no item Obras Subterrâneas (pg. 11), os serviços de: 

Escavação de túnel em rocha sã (69.553 m3) foi executada com fogo-controlado, 

sendo o controle feito através de medidores de recalque e vibração. 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA_NEW DATA pfkO 

	

CREA-SP SOB N.° 	c2o2  
São Paulo  0»f 	/..t 

Sandra Apareci 	oC41 da Silva 
Agente Adrnin attv/Q 

	

Seccional 	
eg. 1549 



t' OFICIO DE NOTAS 
ittolactudk, 

4CSWO.W.WWWWN  
ffi 

Contedoe 
oodgh 

Em test°  

one 
ou fé. 2  
du0 

vesposlano 26 FEV. 2009 

o 

T5' X 

CONSELHO REGIONAL DE ENGE-7.-NHATUA, ARQUTETURA E AGRONOMIA DE MNAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 CEP 30170-001 - FONE: (31) 3209-8700 - 3ELO HORCZONTE ikfiG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDNE.N.TO: 0800 312'7:32 

u 100 

CERTIDAD : 004.020/08 

FOLHA: 0001/0004 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL 
"MARCUS DE CASTILHO SOUZA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
N° 8.078/D-CREA-MG, EFETIVOU SOB SUA RESPONRABILIDADE TECNICA AS ANOTACOES DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR, PASSANDO A INTEGRAR, DESTA 
FORMA, SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME ART. 1°  DA RESOLUCAO N°  317/86 DO 
CONFEA  	
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS 
ARTS 	  
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "ARCAP INOVEIS S/A", A QUEM 
CABE A RESPONSABILIDADE PELA INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-
SE NUMERADAS DE 01 A 11 (HUM A ONZE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO 
CREA-MG 	  

ESTA CERTIDAO CONTEM 0004 FOLHAS. 

Elaborado por: 
	 Aprovado por: 

1.-ele,".>•e'LS 
Denise Correia Fernandes 
	 Sirley 09 Esp.,. o Santo 

Assistente Administrativo 
	 AssisteMte Admixtistrativo 

N°  de Matricula: 1560 
	

Portaria n* 042/2005 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
	

REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 
	

CREA-MG 

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG 

CÓD. 100120 
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CÓD. 500120 

CREA 
CONSEU-10 REOONAL DE: ENGENHARA, ARQUITETURA E AGR'ONOM!A DE MAS GERNS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (51) 3299-8700 3ELO IWRiZONTE MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDiMENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 004.020/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0004 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: MARCOS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUICOES: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 
LEI: 	DECRETO: 	RESOL.: 218 

ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS: 
ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS: 
ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS: 

CONTRATADA : CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

REGISTRO: 004752 
NRO DA ART: 1-3087292500 DATA ANOTACAO : 30/11/2007 DATA BAIXA : 20/10/2007 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSA° DE OBRA/SERVICO 

CONTRATANTE 
LOCAL DA oBRA/SERVICO : 
PROPRIETARIO 
CIDADE 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) 
4344 PROJETO 
4346 PROJETO 
4352 PROJETO 
4330 PROJETO 
2644 EXECUCAO 
2647 EXECUCAO 
2547 EXECUCAO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA / SERVICO 
CONTRATO/HONORARIOS : 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRI CAO COMPLEMENTAR: 

BURITIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 
BAIRRO BURITIS 
ARCAP IMOVEIS S/A 
BELO HORIZONTE - MG 

/ CIVIL 
/ GEOMETRICO 
/ URBANISMO 
/ MEIO AMBIENTE 
/ CIVIL 
/ HIDRO/SANITARIO 
/ HIDRO/SANITARIO 

34111 PARA OUTROS FINS 
0,00 

CR$ 52.840-102.713,80 
CR$ 	0,00 
SUB-EMPREITADA 
SERVICOS DE URBANIZACAO DE VIAS DO EMPRE 
ENDIMENTO DENOMINADO BAIRRO BURITIS 2a  E 
TAPA CT ASS. EM 30/11/1992 

DE OBRA/SERV.TECNICO 
DE OBRA/SERV.TECNICO 
DE MONTAGEM 





ATENDIMENTO: 0800 317732 

CONSELHO REGONAL DE E.:NGENI-IARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAS • 
AV. ÁLVARES CABRAL: 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORVONTE - 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 

u 102 
CRU - 

CERTIDAO: 004.020/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0004 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUICOES: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 
LEI: 	DECRETO: 	RESOL.: 218 

ART.: 028 C/EXCL.: ALINHAS: 
ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS: 
ART.: 007 C/EXCL.: ALINHAS: 

CONTRATADA : CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

REGISTRO: 004752 
NRO DA ART: 1-5054841800 DATA ANOTACAO 03/07/2008 DATA BAIXA : 20/10/2007 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSA° DE OBRA/SERVICO 

BURITIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 
DIV BAIRRO BURITIS 
ARCAP 'MOVEIS S/A 
BELO HORIZONTE - MG 

/ MEIO AMBIENTE 

34111 PARA OUTROS FINS 
0,00 

CR$ 52_840.102.713.80 
CRS 	0,00 
SUB-EMPREITADA 
SERV.DE  CONTROLE AMBIENTAL DO EMPREEND. 
DENOMINADO BAIRRO BURITIS 2. ETAPA CT AS 
S. EM 30/11/92 

Podr clic! 
do istodo de? , jGe 

loregedono,CreraIrdid 

Seio WeiFiRolizacão. mio DE NOTAS 41 	 gepoccni Notoo, logy 
ettow • MG • tekAu: 3621•5104  

4 Orrek)) 
Denise Correia Fernandes 
Assistente Administrativo. 
REG CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

• Au-empa1-1,R 
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Conferida e 
o origina 
Em test° fl 
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vespasono 26 FEV. 2009 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : 
PROPRIETARIO 
CIDADE 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S) 
2230 ESTUDO TECNICO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA / SERVICO : 
CONTRATO/HONORARIOS : 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 



CREA e- 

V 
u 103 

11/4, 	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1840 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8703 - BELO HORIZONTE MO 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDIMENTO: 3800 312732 

CERTIDAO: 004.020/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0004 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: MARCOS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUICOES: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 	ART.: 028 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 	ART.: 029 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
LEI: 	DECRETO: 	RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
EMPRESA/INSTITUICAO : CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 
REGISTRO 	4752 
NRO DA ART 	: 2-3003030000 
DATA ANOTACAO 	: 10/07/2007 
QUANTIFICACAO 	• 	2,00 HORA/DIA 
HONORARIOS/PREMIO 	: CR$ 	2.500,00 
DATA DE INICIO 	: 24/05/1972 
DATA DE FIM 	: 00/00/0000 
MOTIVO DA BAIXA 

COD-ANOTACAO 	: 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO 

BELO HORIZONTE DE  iÃ,41.i-0 	DE 2Cfpf 

      

:sè.x,r,brircLN 
Denise Correia Fernandes 	Sirley do Es ri 	nto 
Assistente Administrativo 	Assistente Iininistrtivo 
REG CENTRO-METROPOLITANA 	REG CENTR -METROPOLITANA 
CREA-MG 	 CREA-MG 
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- ARC.AP IMÓVEIS 5/A 
ATESTADO 

CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
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2 ' ;2 	t 	DR NOTAS 
Pr ;;.a Juscelno Kubirchek, 	105IUi 
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E test° 	,.._ 

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa 
inscrita no CNPJ sob o número 17.250.98W0001-60 
em Vespesiano, MG- executou, sob regime de subempreitada para a BURITIS INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LIDA insatta no CNPJ sob o número 19.199.26410001-44 estabelecida ã Av. Reja Gaba-
gila 1710 sl. 401, Bairro Luxemburgo, Beto Horizonte, sendo a proprietária ARCAP IMÓVEIS SIA inscrita no 
CNPJ sob o número 17.161.688/0001-94 estabelecida a Rua Albite no 131 amj. 1030, Bairro Anchieta, Belo 
Horizonte as obras de urbanização de vias do empreendimento denominado Bairro Buritis -2' Etapa, situa-
do em Bato Horizonte. 

Atestamos também que as obras foram realizadas integralmente, dentro do prazo contratual e a-
presentaram elevado padrão de qualidade satisfazendo ao especificações técnicas dos respectivos projetos. 

L As referidas obras de urbanização de vias constaram da 
• Elaboração de todos os projetos executivos de engenharia pertinentes às obras, a saber: 

projeto -urbanístico, projeto geométrico, projeto de terraplenem, projeto de pavimenta-
ção, projeto de drenagem pluvial, projeto do sistema de abastecimento de água, projeto 
de esgotamento sanitário, projeto da rede de iluminação das vias, projeto de arborização 
de vias, projeto de sinalização de vias, projeto de paisagismo inclusive de praças e par-
ques urbanos, projetos e estudos ambientais como BARNA 

• Abertura do fraterna viário com execução de limpeza do terreno e terraplanagem,. 
• Execução das obras de drenajern das vias e de canalização de tatvegues incluindo: aber-

tura de valas; regularização de valas; escoramentos contínuos e descontínuos; reatem 
compactado de valas com controle do grau de cornpactação; galerias tubulares e celula-
res, bocas de lobo, ramais de ligação, poços de visita, caixas de passagem, berços de 
concret0; tratamento do fundo de vales; bacias de dissipação de energia; enrocamentos 
com gabião; descidas de água effl secadas. 
Execução das redes coletoras da esgotos sanitários com a ufilização de manilhas cerâmi-
cas e tubos de PVC. 
Execução do sistema de abastecimento de água podas), incluindo as redes de distribui-
ção, reservatório, estações elevatórios e dispositivos de manobra e proteção das redes. 
Execução da rede de distribuição de energia elétrica 
Execução de pavimentação em Clinica (concreto betuminoso usinado a quente) e TSD 
(tratamento superficial duplo), incluindo eub-bale, bate e pavimento. 
Execução das obras complementares incluindo: cercas, gana, arborização das vias, 
meios-fios, sanam sinalização, recuperação da áreas erodidas e degradadas e gestão 
de controle ambiental inclusive com mortitoranento das nascentes e cónegos. 

• Execução de praças e parques urbanos incluindo: arborização, revegetação, tratamento 
de taludes, equipamentos e cercas de ;votação. 
Todas as obras foram executadas peia CONVAP SIA com fornecimento integral de todos 

• os materiais, dos equipamentos necessários e da mão de obra. 
t  

O valor das obras foi de Cl 52840. /02.713,80 (CiriqUenta e dois bilhões, oitocentos e 
quarenta milhões, cento e dois mil, setecentos e 	' 	oitenta centavo 

OPNAP ENGENHAR 
A 

E CONTRUÇÕES Si R.S: 
O l 

Rua Albite, 131,- conjunto 103D - Cruzeiro Selo Horizonte - MG- Cep: 30.310- 
0 arcaphnovelsearnail  
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10 3225-9177 
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Il. Os dados gerais das obras são os seguintes: 

• Responsáveis Técnicos: 

• Engenheiro Luiz Fellppe de Uma 	CREA ng 1.918,0 4 Região31 

• Engenheiro Marcia de Castilho - • 	FtPwri 4 NaiiI0 
• Engenheiro Flávio de Uma Vieira - CREA rP2.7491D 41  Região 

• Engenheiro Gustavo Malucai Moira -CREA ri265.334/D 4* Região 

• Período de realização das obras: início em 01 de dezembro de 1992 e termino em 20 de 

outubro de 2007; 
• Projeto de urbanização aprovado em 27 de junho de 1.992 pela Prefeitura de Belo Hori-

zonte com a seguinte dislribuição de áreas conforme consta do referido projeto urbanísti-

co: 

BAIRRO BURITIS 2a PARTE 
QUADRO RESUMO DE ARFAS 

DISCRIMINAÇÃO 'ÁREA EM m2 	1 % 
ÁREA DE LOTES 507.385,33 51,38% 

QUADRA 93 67.448,00 6,83% 
ÁREA DE VIAS 22,35% 220.661,32 
ÁREA VERDE 183.792,00 18,61% 
ÁREA INSTITUCIONAL 8.179,93 0,83% 

TOTAL 987.466,58 100,00% 
No DELOTES 709 
ÁREA INDIVISA 41.272,00 

III. O detalhamento e especificaçães das obras matizadas constam das 'Manilhas anexas 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2007. 

ARCAP IMÓVEIS 5/A 
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10 6 V 

ARG4P IMÓVEIS S/A 
CREA-MG 

VINCULADO À CERTIDÃO 
Número 	Expedida em: 

misoïáéinas e 	0-4 ti 20 t O  
PARCELAMENTO BURITIS - a ETAPA - LEU, 110ffikONTE, MG  

RELAÇÃO DE QUANTIDADES= veseraDiÇÃo  
ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

04Sp., 	 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 	 ,141"iiT 	 

01.00.00 paTALAÇÃO DA OBRA 

ITEM 

FLS: 
03 

y &R. 2008 

01.01.00 ESCRITOR1O DE OBRA 

01.01.07 ESCRITORIODAFISCMIZAÇÁOTIF'OI 	 1 UN 

01 .01 .11 EscRffoRio DE EMPREITEIRA1901 	 1 UN 

01.02.00 BARRACAD DE OCRA 

01.02.06 VESTIAM() TIPO I 	 1 UN 

01.02.11 AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4AM 	 80 112 

01.02.12 DEPOSTf0 E FERI~TARIATIPO t 	 1 UN 

01.0215 DEPOSITO DE MATERIAL ENSACADOS 	 1 UN 

01.02.20 INSTALAÇÃOSAMTARLAWO.I 	 1 UN 

01.02.25 REFFITORIO TIPO t 	 1 UN 

01.03.00 pLAcA DE OBRA AFINADA COM Mn DE MAILLAIXT2C111 

01 .03.131 mio as x 2.00 -PADRAo suDEou, 	 3 UN 

01.05.00 CERCA pADRA0 SUDECAP 

01.05.05 TIPO 1-PECA =3 CALIk 2.0014 ES FIOS ARAME FARPADO 	 2.5o0 m 

01.06.00 INSTALAÇÃO ~mu - cONCEILIONARIN 

01.06.01 PADRAO c.ano -1121FASICO ATE 30 10m 	 3 UN 

01.06.05 PADRAO COMA- CAIXA E MOROMETRO O 34 	 3 UN 

1.07.00 FOSSA E SULnouR0 

01.07.02 FOSSA SEPTICA E StanDOLLO Dp.P.1.21911~ 	 3 UN 

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 

03.01.00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E INTI~ DO TERNEN0 

03.01.02 DESMATAMENTO,DESTOC.E IAIPEZAINCLIRANSP. ATE 501* 

03.03.00 ESCAVAÇÃO MECATOCA UtCLUS4VE TRANSPORTE ATEM 

03.05.01 EM MATERIAL DEVcATEGoRLA 

03.05.02 EM MATERIAL DE 2,  CATEGORIA 

03.12.00 c.ARGA DE ALATERLAL os eueutues MA1iUA1OIRE aseefflo 

1 

330909 112 

v MG Jlelefox: 3621.5184 -9? 

.2 2 'e- 

COnfed CO 
on o 	e. 

Rua Aleita, 131E— conjunto 1030— Cruzeiro —Selo Horizonte — MG— Cep: 30310-160- IR 3225-9177 
arcapirnoveistOgrnad 



ARCAP IMÓVEIS S/A 

CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
_ffimern 	 Fwnedida em: 

ARC/~3111ata 	.U1 4 	 1:1 8 	9 .8k  2008 
1-5--ARCELAGIENTODURMS -28 ETAPA - 	HORtiONTE, MG 

OBRA: RELAÇÃO DE QUANTIDADES DA URIMAILAÇÃO  
ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 

ASSE,  
DESCRIÇA0 DD SERVIÇO ITEM 

%MIL 

; 
4 

0312.03 IAECANICA 	 111.557 /43 

03.13.00 TRApi8PORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 

03.13.03 210A < DISF <= 5 KM 

03.15.00 ATERRO COMPACTADO* 11111% DO PITOCTOR NORMAL 

03.15.01 COM ROLO VIBRATORID 

557.785 M3KM 

495.557 183 

19.00.00 DRENAGEM 

03.18.00 ESCAVAÇÃO MECAMICALIE VALAS COM 13E~ Lotem 

03.18.01 H 1.51A 

03.18.02 1 _5 IA < 	3.011 

03.18.03 3.01A c 	5.018 

03.22.00 REATERRO DE VALA 

03.22.01 MANUAL 

0322.02 COMPACTADO COM ECAAP. MACA VERATOMA CO MOLAR A 1009 P.N. 

03.23.00 REGULARIZAÇÃO E COMPICTA0 LIE TERMO 

03.23.03 COM MACA vEMAToRIA 

19.04.00 REDE uns. CONCRETO CIMENTOARI PIAM RB CURSE 

19.04.01 DI& 4031414 

19.04.03 Dl@ 600 MM.. 	 Pder J 11100 

19.04.05 DN= 800 MM 

19.04.07 ON= 1000 IAM 

19.04.09 ON= 1200 MM 

19.07.00 CONCRETO PARA IDERÇO DE REDE 1101811LAR 

19.07.01 TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE tAnçAmeract 
rn 

19.08.00 FORMA PARA BERÇO 

19.08.01 EM TABU" INCLIPSIVEDESFORmA 

19.10.00 ALA DE REDE TUDULAX 

19.10.02 0= 500 MM 

Contei 
o ou'  

do v 

me 
fé. 

de 

1.569 M3 

10.463 143 

56.825 143 

10.432143 

41.127 M3 

3.362 142 

119614 

5.436 M 

511 M 

36514 

12214 

1.935 M3 

3.366 142 

2 UN 

ó Estado de 
lorregedo.iwOlt9e;tt 

s". 
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1 0 8 V 
CREA-MG . 

VINCULAM À CERTIDÃO 
iweirnem 	 rxpectida em: ARCAP IMÓVEIS VA 

flfll.P 2QfQb 	O9JIL2OO8 arecaPaganal 	ata 
PARCELAMENTO BUREIÍS ErAPA-1aa'  fidtiZeifrE,  

OBRA: RELAÇÃO DEQUANTIDADES DA UNOMIMMI  
ATESTADO TrzCNICO ExEcurjung OBRAS  

DEsscareao DOSERVO ITEM 

FLS: 
05 

	

19.10.03 I> 6001W 
	

7 UN 

	

19.10.05 0= 8001W 
	

11 UN 

	

19.10.07 0=10005W 
	 8 UN 

19.11.00 

19.11.01 

19.11.02 

19.11.00 

19.1102 

19.14.00 

19.14.02 

19.15.00 

19.17.03 

19.17.00 

19.17.03 

19.17.09 

19.18.00 

19.18.02 

19.18.03 

19.18.05 

19.18.07 

19.19.00 

19.19.03 

19.19.05 

19.19.09 

9.20.00 

9.20.03 

9.20.05 

9.20.09 

CAIXA PARA MCA10130 

SIMPLES 

DURA 

CONJUNTO ~DOE GRELHA PARA 130CA DE 90110 

TIPOS (CONCRE10)-PAINSIOS1DECAP 

CANTONEIRA PARA DOCA DE DO 

TIPO B (CONCRETO} - MORRO SUDECAP 

CAIXA DE PASSAGEM 1W0A PADRAOSUOECAP 

800 MM 

CAIXA DE PASSAM:411W° C -PADRAOSUDEGAP 

0=605 MN 

0=12001W 

POÇO DE ~TA TIPO* -RNOMMOIMIDECOP 

SOO MN 

D= 6001W 

MO Ma 
	 Seio crálitcílizocão 

0=10008W 

POÇO DE VISITA 1O PADRADIBUDECAP 

600 MM 

0= 8001W 

D= 1200 MM 

POÇO DE VISITA TIPO C -PADRAO 1580E~ 

0=000 MM 

0= 8001W 

1200 IAM 

149 UN 

99 UN 

347 UN 

347 UN 

4 UN 

9 UN 

2 UN 

6 UN 

112 UN 

5 UN 

3 UN 

6 UN 

2 UN 

2 UN 

18U11 

6 UN 

1 UN 

f. 	 E NoTAS 
16610' 

`'esoustcri6-- MG 6-:efax: 3621.5'104  

3 

• 
.rs-Wi I 

Rua Albita, 	conjunto 10313—Cruzetro —Belo Hatiaonte —1411G 0w:3031046D- iit 3225-9177 
C3 arcapbnoveft"maa 



CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
Mimem. 	 1.7.x pedida em: 

00 4 IL211 I_ 13 8 9 II1L  2008 

1 0 9V 

ARcepamÍvelem 
PARCELMENR) OURITIG- ?im ETAPA-Re-O NORIZONTn.O 

RELAÇÃO CE GUAMRDAINES usami~  
ATESTADO TEMO° DE EXracUÇA9,ffigOBRAS 

ARCAI> IMÓVEIS S/A 

---••••• 

         

         

         

         

         

         

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

       

         

         

19.21.00 ~ARE DE POÇO DE MITA - PADRAOCUDECAP 

19.21.01 TIPO A•ALVEN. EaGOCM REX/ESTUA. CR)EGRAUS no CA .25 

19.22.00 TAMPAo DE POÇO DE 14011A 

1922.01 FERRO REMIDO CINZENTO 

19.23.00 DESCIDA D'ADUA TIPODEGRAU PAIMA0BUDECAP 

19.23.02 O= 5001414 

19.23.03 1".: 5001414 

19.30.00 SARJETA- PADRAOSUOBCPP 

19.30.05 TIPO B - (51):00)CNI - DES4,101 
19.30.06 TIPO c - (50)(10)CM - DES-R01 

19.31.00 CANALETA - PADRAO SUDECAP 

19.3110 EscAvAçÃo 
AUTENTI 

19.31.11 APEAMENTO 
	

Z.K 3 
19.31.12 FORMA 

19.31.13 CONCRETO Fck= 9 IIPA 
	

vesP'" 26 FEV, 2009 

19.31.14 cANALETA COM REMEOTNIGKIO 
	

Conferida e acha 

19.31.10 ESCAVAÇÃO 
	 o original exi 

Em test° 
19.31.11 APILOAMENTO 

19.31.15 REVESTIMENTO EM GRAMA 

19.32.00 ESCORAMENTO DEDCONTINDO DE VMAS - PRIMO NUDECAP 

19.32.01 11PO A - MADEIRA ROLIÇA 1> 43A 10CM 

19.33.00 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PAORA01101313CAP 

19.33,01 11P0 A - IAADENtA ROLIÇA O= 11 A 15 CM 

19.33.02 TIPO B - PERFL I-Er 

05.00.00 GALERIA CELULAR EM CONCRETO ~00 -3,114112,110. 

05.01.00 ENROCANIENIO COM PEORA DE IMO 

05.01.02 ARRUMADA 

05.02.00 TUBO DE comcarro POROSO 

4 

....r... 

do EP ndod wife.siGRoi,. 

	

4". I,d i" 	
,-- 

	

(ou eg eco r.e,4era , e,us mo 	...*„.„..-5,-. . 

Selo deiFiritill7.r!,;1  
10 DE NOTAS 

orte §Esitzmitshak. 1131/0 1  
•MG • Telefax: 3621-5104 

forme 
a 

eu 

o 

123 14 

161 UB 

2614 

159 M 

2.45114 
1.885 M 

282 M3 

212 142 

1.990 M2 

95 143 

881 M3 

575 142 

2.895 M2 

3.877 142 

282)142 

1.615142 

412m 

2.033143 
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FEv. 2Bog 

AZK 3 2 9 5 

DRENO ~COM 

100 IAM 

ALA DE GALERIA CELULAR 

1),OE NOTAS nie,h 	uO441 
510110• MG • Telefax:362l•504  

co o 

MAI ULA 
77,  
r" 

g 
777_,"1.

,2" " 
• 

.fr:LÇ 

ARCAPIIISMISRM 	 
PARCELAMENTO aumTut a ETAPA - DE4ONORIZcWIE, MG 

OBRA Rfl.ÃODE QUANTIDADES.  DA URRAINE~  
ATESTADO TÉCIRCO DE Ct4iQpE OBRAS 

ARCAP IMÓVEIS 5/A 

       

   

CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
Número 	 Es•pedida em: 

       

       

       

       

       

 

sanção ao SERVIÇO 

     

ITEM 

     

       

       

       

       

       

05.02.02 

05.03.00 

05.03.01 

05.64.00 

05.04.01 

05.05.00 

05.05.01 

05.06.00 

05.06.01 

05.07.00 

05.07.45 

05.00.00 

05.09.02 

05.11.00 

05.11.03 

05.12.00 

05.1203 

05.17.00 

05.17.19 

05.20.00 

05.20.01 

020 01 	 2680 IA 

CONCRETO DE REGUIARIZAÇÃO 

TRAÇO 1:3-.8,FORNEC_ E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO 	 336 M3 

FORMA Recuas= DESFORINA 

FORMA DE COMPENSADO RUMADO 	 19246 AV 

ARMAÇÃO INCLUSIVE CORTE. DOBRA E COLOCAÇÃO 

AÇO CA-50 OU CA-60 	 235317 KG 

JUNTA ELASTICA 

JUNTA EU1STICA13-22 ~GEMAM OUSalltAR 	 sia IA 

C.ONCRETO ESTRUTURAL, FCGIM APLICAÇÃO E ADENSAMENTO 

FCK = 30,0 MPA, 1.16144D0 	 5.343 M3il.  

FORNECRIENTO E LANÇAREI/10 DE MATEIMM. ORIMSWIE 

BRITA 
	 778 M3 

MANTA DREMANTE GEOPEXIX 

MANTA GEolEallGRAMA11314.4.300 Gai2 BIDIIRSIMILAR 
	

4.320 M2 

165 UN 

1 UM 

GABIA0 	 Conferida e och 
TIPO CAIXA MA" 8X1CknO 2"Ga. REVEST1D0IEM "pc o original e 

EMIP 

	
eco formo 

u fé. 970 M3 

22.00.00 ESGOTAMENTO SANITÁRIO' 

03.10.00 ESC.AVAÇA0 mer..fflica VALAS COSI DESCARGA LAMAL 

03.18.01 H 1.5 M 

03.18.02 1.5 < H 3014 

03.18.03 3.0 M 	5.018 

03.22.00 RF_ATERRO DE VALA 

5 

14.756 113 

2.951 M3 

1.968 M3 

ØkL 

Rua Albite, 131v-conjunto 1030 -Cruzeiro -Seio Horizonte- MG - Cep: 30.310-160 - 3225-9177 
arcapimovehegniaa 



UL 2008 ARCAFINIÉPAIM 1NA 	Affi Ir/ ti 0 8 	u 9 
PARCEIAMENTO BURITIS - 2e ETAPA - 13W, FORIZONTE, MG  

RELAÇÃO QUANTIDADE* DM uw*AwsuraW)  
ATESTADO• TÉCN/CX)-  DE EXECUOIP DE ODRAS 

608 M 22.01.05 FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM 
MANILHAS catAmicAs. JUNTA ELAsTica CONFORME ma 1 	DN 250 ma 

193 UN 

17 UN 

210 UN 

22.02.00 

22.0201 

22.02.02 

22.03.00 
22.03.01 

EXECUÇÃO DE POÇOS EME ThINITTA PARA REMI DE ESCORRI INCLMILVE 
FORNECIMENTO E ASSEMAIMITO IDE ~NOM 
TIPO TUBULAR Ekt MÉIS DE CONCRETO CONDI. GED Mn WALTURA ATÉ 2,5 NI 

TIPO NORMAL COM DIÂMETRO DE1,so at a4mmspoStiA E CNALENÉ 

TAMPÕES PAIRA POÇOS DF VINTA 
TAMPÃO DE FERROAREM° cINZENTO T-TOCTLP COPAS& TOTI cONF. NER 0500 

.:ÇQ Ku3chek  
MG •1elelax: 3621.5,Mti 	sp 

6 92  • 
15.2 .‘cr..• 
o • 15 
È 

o o . 

2 5 FPI, 1199 

CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
Mim e'r•1 	expedida em: ARCAP IMÓVEIS S/A 

--TASS • 	 
DESCRIÇÃO DO SEMITA• ITEM 

03.22.01 MANUAL 

03.22.02 COMPACTADO COM EOUIP. PtACA VERATORLA OU SOMAR A 10619 P.14. 

03.23.00 REGULARIZAÇÃO E COMPACTP4ÃO DE 1~III0 

03.23.03 COM PLACA VIBRATORM 

19.32.00 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VACU - MORRO IIRDECRIP 

19.3201 TIPO A -MADEIRA ROIJÇA D SÃ TOCIT 

22.01.00 REDE COLETORA 

22.01.01 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO 

LOCAÇÃO OE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTAM ~IÇO. INCLUSIVE 
LEVANTAMENTO DE te3RMAIS PARAO8RAS 

FORNECIMENTO. TESTE, ASSENTAMENTO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM 
22 01 03 MANILHAS CERÂMICAS, JUNTA ELÁSTICA CONFORME MOR 1420B, ort T50 MT 

FORNECIMENTO. TESTE, ASSENTAMENTO DE REDES coLtioaas DE ESGOTOS ai 
22.01.04 MANILHAS CERÃMICAS. JUNTA EOLSOCA CONFORME INIR 14208, 034 Z3055& 

22.01.02 

5.987 M 

300 M 

FORNECIMENTO. TESTE, AEZENTAMEN70 DE REOES COLETONMS DE ESGOTOS Ele 
22.01.06 PUC COM PONTA, BOLSA E ANEL DE BORRACHA, JUNTA ELÁSTICA. ~ORME JAIR 	5.250 M 

7362 DA mar. OH 150IIII 

ABASTECIMENTO Át3uA 

EscavaçÃO MECANICAZE VALAS cos DESCASO& ¡ATEM 

1-1.= 1.5 M 

REATERRO DE VALA 

MANUAL 
i• . MAT JCULA 
1 
4 f...d 

6 
\ • .f 

° 

‘Ü\:11\- 	Mr‘j:a‘ 
2f:j4;43u  4: 

P4 

45: o 

.x?4, 

23.00.00 

03.18.00 

03.18.01 

03.22.90 

03.22.01 

conformo 
Dou fé. 

Rua Albite, 134- conjunto 1030- ameigo - Belo Holiaante -M6 Ctep: 30.330- 
ti  

11.805M3 

10_931 M2 

42.508 M2 

12.15 KM 

12.145 M 

C 
188 M3 

‘A.:••▪ • 	18.338 M3 

r- 
cor 

N. 13 A 

)[ 



DE OBRAS 

ARCAP ~VHS 5/A 

112 V 
CREA-MG 

VINCULADO À CERTIDÃO 
htionf.r," 	Expedida em: 

AIRCANIIMVDNI  
PARCELAMENTO Bugia-7a ETAINIt: fluo 

OBRA RELAÇÃO DE CIMMEMOBI DA niam~  
ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO 

DESCRIÇÃO 00 aEi~s 

0-0 	 " JUL 2008 

FtS: 
03 _ 

ITEM 

HORIZONTE, MG 

23.01.14 

23.01.13 

EXECUÇÃO DE CAMAS DE MANOBRA PADRÃO -COPARA EM CONCRETO COM 
23.01.10 TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO, INCIOSIVE FORNECIMENTOS E MONTAGENS 

HIDRÁUUCAS 
FORNECIMMOO E MONTAGEM DE TAMPÕES OE FERRO FUNDEM 7-106 PARA 
CAIXAS DE MANOBRA 23.01.12 

23.01.09 

FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO nE TUBOS DE PVS DE Fere, PONTA E 
23.01.07 BOLSA. JUNTA ELÁSTICA. CLASSE LIE PRESSÃO INPA, FABRICAMOS COIMORÉÉE 

NBR nes, OU 100 ama 

FORNECIMENTO, TESTE, ASsitutftmerro te TUBOS DE PVC, PRA. PONTA E BOLSA. 2101.08 JUNTA ~no&  4.414F mi FABRICADOS CoNFoRiE ÉMR 5847, DN 75 rnia 

23.01.05 

FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO DE IMOD DE-PVC DE Fogo, PONTA E 
23.51.06 BOLSA, JUNTA MÁSTICA,  AS. IF DE PRESSÃO 111Pit, FABRICADOS CONFORME 

NBR 7665, DN150 min 

03.23.00 

03.23.03 

23.01.00 

23.01.01 

FORNECIMENTO. TESTE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 
23.01.04 CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, CLAssE K-9, FABRICADOS 

CONFORME POR len DN 150 mei 

FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FETUTO FUNDIDO DOCT1t. 
23.01.02 CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA. JUNTA ELÁSTICA, CLASSE K-7, FABRICADOS 

CONFORME 4113R 7863, DPI 250 R= 

FORNECIMENTO. TESTE, AS,SENTAMENTODE TUBOS CE FERRO FUNDIDO DUcTi. 
.301.05 CENTRIFUGADO. PONTA E BOLSA. JUNTA ~C& PIASSE • (-7, ÇADMCADOs 

coNFORME NBR Tesa ON MINN 

16.671 M2 

2184 KM 

1.467 M 

1281 •A 

2o2 M 

787 M 

1.336 M 

2489 IA 

1.996 M 

11.301 IA 

26 UN 

26 UN 

FABRICAÇÃO FoRNECNIENTO e 110141143ail DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL, 
METÁUCO, INCLUSIVE fORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS. PEÇAS E 	 UN 
coNExõEs, almeNAÇÃo E uRBANIZAÇÃO - VOLUME a 25Ble 

FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATORK> DE ÁGUA POTÁVEL, 
METÁLICO, INCLUSIVE FORRECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS, PEÇAS E 
CONEXÕES, ILUMINAÇÃO~ E 	VIRAÇÃO - VOLUME at 5D N3 	 / *--è...0"-M O 

FORNECIMENTO, É t E.. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE P. MA, PONTA E BOLSA, 
JUNTA ELÁSTICA. CLASSE 20, FABRICADOS CONFORME MOR 9947, OH 93 aia 

FORNECIMENTO, TESTE. ASSENTAMENTO DE TUBOS PE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 
CENTRIFUGADO. PONTA E BOLSA. JUNTA ELASTICk CIASSEIS41, FABRICADOS 
CONFORME NBR 7863, DN 105v, 

REGULAM/4~ E COMPACTAÇÃO DE TEIMEMO 

COM PLACA VISRATORIA 

REDE DE DISTRIBDIÇÃO DE ÁGUA 

CADASTRO DE REDE DE ÁGUA 

O 
riga i 5eR1M0 biI, 1U iO  
Yesposmno • MG • Telefox: 3621-510 

7 

"f•! C - 

Rua Mita, 1314- conjunto 103D — Cruzeko 	Horizonte —M6 —Cep: 30310-160 - 
arcapineoweis.greall 
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TO% 

o. 	 

I PrIn0 Jusce 	10510,  

	

vespasiono- MG• Telefax:3621-5104 	a, 
k,. 	.41 o S 	:I 

106.295 M2 

gJ  

•.k2; 2 2 
2 6 	'1, 2009 • 

G 

Conferid,  e 	c. tone' 
%ia.. 	xib .'• e ou fé 

• . 

_ 
\\ 	o

o, as 
o 

	

c° 	1.620.875 TxPal 
4 IN 
O "I 

en 
106295 M2 

P.4 

4 

Vesposiono 
26.999 T 

44.644 M2 

	

ARCAPIMON511141 	 
PARCEIAMENTOCURITa alt CIMA 	‘oiisoenE. MG 

- 	~CAD DE ismarnorams ustimmençA0_,  
ATESTADO Tkraco De EXECUÇÃo 

Dm-ração Do sEDvIço 	 kiwtort 

EXECUÇÃO DE ELEVATÓRIA TIPO BOOSTEIL INO.LOSIVE FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DE BOMBAS, IMOS, PEÇAS E CDPIEXCED ILUMINAÇÃO E 

2301.15 URBANIZAÇÃO - VAZÃO DE 27,90Itt, ALTURA MANOMÉTRICA DE 87.694x POTÊNCIA 
DEU) HP 

EXECUÇÃO DE ELEVATÓRIA TIPO 51006TER, INCLUSIVE FORTIECIDENTO E 
mosrAetat DE BOMBAS. TUBOS.PEÇASECONEWES siAii~o E 

23.0116 URISA~ -UM/NO DE 5,73" AlTURADVANOMÉTINCACIEWIRIX POMICIA 
12,5 HP 

CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 

Exoedida em: 

D-O-4-2O1O8 	O9 .LIL2OO8 

ITEM 

UN 

UN 

FLS: 

ARCAP IMÓVEIS 5/A 

20.00.00 PAVIMENTAÇÃO 

20.01.00 REGUIJUEZAÇÃO 

20.01.01 REGUIAR~ E COMMTAÇÃODOSUBLEITO 

20.05.00 SUB-PASE ESTARGIUDRIL., COMP. ENERG.PROCTOR =DIF. 

20.05.01 COM CANGA DE IMIERP3 DE FERRO 

20.07.00 BASE ESTA& GRANIR. COMP. ENERG.PROCTOR ODOR_ 

20.07.01 COM CANGA DE MINERIO CE FERRO 

20.10.00 TRANSPORTE DE MATEMALDE QUALQUER MILTINIEZA 

20.10.03 MIT > 1010* 

20.11.00 IMPISMAÇÃO 

20.11.01 IMPRIMAÇÃO COM CM•30 

20.12.00 PINTURA 

20.12.01 PINTURA DE LIGfirvA0 COM RR-1C 

20.13.00 CONCRETO BETIMIRPOII0 USINADO* OUROITE 

20.13.01 FAIXA A COM CAP 26 

20.14.00 TRATAMENTO SUPERRCIAL 001.1 EMULADOR/6W 

20.14.02 DUPLO 

21.00.00 UReAtainçÃOEOBRASCOMPLEMIGITARES 

21.03.00 MEIO FIO ECOROA° •, PADRAOSIPOD:AP 

21.03.03 MEIO FIO CONCRETO FCV>=IIIMPA TIPO A (1XIDIX315)CR* 

21.06.00 PASSEIOS 

106.295 M2 

213.574 M3 

391361 M3 

74 77, Is 

8 

()09:' 

Rua Albfta, 13%—conjunto 103D — Cruzeiro — Sele Horizonte-8AG —CAF 30310-160 - 	25-9177 
ERI arcapineavehegmal 



ARCAP IMÓVEIS .514 

L) 114V 
CREA-MG 

VINCULADO À CERTIDÃO 
Ntárnere: 	 emedida em: 

91) 	4-.0-  21)1 O 8 	O 9 Ja.. 2008 PRICO1PRIMM 	 
~CIMENTO MI111113 .20ETAPA.RebtIORIZONTE, eas 

RELAÇãODEMli1ES DAURSIAN~  
ATESTADO ~CODE EXECUIÁrt0 DE 0~ 

DESCRIÇÃODOSERMO 

21.05.01 DE CONCRETO 15 EP" 	AINTA'RECA MEM" 	 6450112 

21.07.00 LANÇAMENTO E ESPALMEM° De MAMAMEMPAI900 

21.07.01 SOLO EM AREA DE PASSEIO 	 1.045 M3 

21.15.00 CERCA DE MOURADAOADIL 

2115.07 TIPO C C011 9 FIOS 	 2912M 

21.30.00 GRANACAO E JUARIMPAMITO 

21.30.05 GRAMA BATATAIS EM PLACAS - PASPALIAI NOTATUM 	 13.950 V2 

21.30.08 GRAMA SA0 CARLOS -AMEMOS COMPRESERIS 	 7.750 M2 

21.30.07 GRAMA ~dum -vaio ZOYSIA 	 9.300 IV 

21.33.00 FORNECIMENTO DE MUDAS 

21.33.01 ARVORE - SIBIPIRUAM -CAESALP1NIA PELTOPONOROIDES 	 248 UN 

21.33.02 ARVORE -IPE ROO- TAISEMARIIIEMMISA 	 212 UN 

21.33.03 ARVORE -1PE BRANCO -TABEBUIA ROSEO-AWA 	 149 UN 

21.33.04 ARVORE - IPE AMARELO - TABEBUIA SERRATWOL1A 	 138 UN 

21.33.05 ARVORE - CÁSSIA- CASSIA GRANDIS 	 87 UN 

21.33.06 ARVORE - QUARESMEIRA - TIBOUCKNA GRAMULOSA 	 78 UN 

21.36.00 TRATAMENTO SUPERFICIAL UE MOLDE EMPRÉSTIMO 

21.35.01 REGULARIZAÇÃO NeCATACA DE TERRENO 	 113.438 M2 

21.35.02 uNENAGEm DE TALUDES POR MOO DE CAPIALEEIS TIPO A 	 5.731 M 

21.35.03 DRENA43F..16 DE TALUDES POR MODE CAMALETAS SEMOURCUARES 	 1.857 

21.41.00 ENERGIA ELÉTRICA 

ITEM 10111ir 

EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA INCLUSIVE POsTEAÇÃO, CASCO. 21.41.01 oispostrivos oE pucnEçAo. wenedapts. TRANSFORMADORES E ISOLADORES. 

21.42.00 SINALIZAÇÃO DE VIAS 

21.42.01 EXECUÇÃO DE 8114~0 DE MAS URBANAS 

21.43.00 EXECUÇÃO CE PARQUES URBANOS E PRAÇAS 

EXECUÇÃO DE PARQUE URBANO Com waPLANTAÇÂO EQUPAMENTOS. PLAY-
21 43 01 GRUIR/. CERCAMENTO, ~MO De ifavoms E ~m04) 

MAT'FlCULA 
9 

o 

387 UN 

82.313 112 

12 KM 

E 

w. 

2. F 
Ascehno 	kès 

vesbustona-A:G. IRIBI3X: 3621-5104 
f35 , 

Rs á 

E 3 
3  -2} 

8 2: 

SOM 25 FFV, MO9 

e • 	odo conforme 
fcl 	Dou fé. 

dade 

J- 

Rua Aibita, 1314- conjunto 103D -Cratteito -Selo Hoeizonte - - Cesx 30310-160 - 3225- 
arcapineas5i~ 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉ 
Válida somente com a autenticação 

CAT 

CERTIDÃO N°: SZN-01 797  folha(s) n°: 1 de 1 
2N - 

05 • 

Referente à(s) ART(s) 0621799. 

k-1  116 

CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins,-  de acordo corri os artigos 4°, 5° e.6° da Resolução n°317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos O registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional 	WALDEMAR MASCHIETTO  
Titulo(s) 	 Engenheiro Civil 	" 

SASP 	 0600196433 

Atribuições 	Dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569,-de '11 de dezembro de 1933. 

Atividade(s) Téc- . 	Responsável Técnico na área da Engenharia Civil - Execução de passagem inferior 
nica(s) Realizada(s) 	sob a Estrada dos Romeiros - Jd. Reginalice. 

Quantificação 	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima. 

Local da obra/serviço Estrada dos Romeiros, alt. Do n.° 150- Jd. Reginalice 

Cidade 	 Barueri 	 Estado SP 

Valor 	 R$ 992.997,75 (07/04/2000). 

Período 	 10/04/2000 a 18/02/2001 

Contratante 	Prefeitura Municipal de Barueri 

Contratada 	Stemag Engenharia e Construções Ltda. 

CREASP N° 	0162721 

o profissional declarou que houve a participação de outros profissionais** 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(ern) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela ex 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

Conferido: Flavia-Jritek de Cainpo.s 
9 

g!VIPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

- -o 

DEag 
e°  reeen tal:e Portaria 042/20014 4 

e:4,g 

quirida ao longo da vida do profissionãl, 
fiçõ legais, fião cabendo qualquer limitação temPor I 

-)0Nr" 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

 

    

O presente documento é parte integrante CertidAo de Acervo 
Técnico expedida pelo 

CRER-SP sob n" ,Vt.P ' (1?-5)2 
Somente será vátido acorriperinddo da referi- 

. 

da Certidtto. 
8tIOPault),J.LUXUUSJ-1- 

ATESTADO 
néviaCristYladb,D,2mpos  AgeMeAdmini trativol-Reg.1940 

SeccloaiNorte 

Atestamos para os devidos fins, que a firma STEMAG 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., com sede social e administrativa em Sao 
Paulo, a Praca Santo Agostinho, n° 40 - Paraiso, inscrita no CNPJ sob 
n° 43.218.957/0001-14 e inscricao Estadual n° 108.731.176.115, firmou o 
contrato n° 142/00, (tendo por objeto a Execucao.• de passagem inferior 
sob a Estrada dos Romeiros - Jardim Reginalic 

Período de Execucão: 10/04/2000 a 18/02/200'1 

1,..c1M 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

016 OBRA DE ARTE 

016.01.001 Fornecimento e aplicação de aço CA-50 	 kg 201.410(20 

016.01.002 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 
Fck= 22,5MPa a Fck= 26,2MPa 	  m3 579,20 

016.01.003 Forma comum, inclusive cimbrameto de altura 	menor 
ou igual a 3,00m 	  m2 954,2á 

016.01.005 Demolição de 	concreto 	armado, inclusive 	remoção 
até local indicado pela fiscalização 	 m3 81,30 

016.01.0117 Escavação mecânica para fundações e valas com pro- 
fundidade menor ou igual a 4,00m, medido no corte. m3 133,20 

016.01.0118 Reaterro de fundação, medido no aterro compactado. m3 88,00 

016A1.009 Carga e remoção de terra até a distância média 	de 
1,00Km 	  m3 3.800,00 

016.01.010 Remoção de terra além do primeiro Km até a distân- 
cia média de ida e volta de 5,00Km 	 m3 3.800,00 

016.01.011 Espalhamento do material no bota 	fora, medido 	no 
corte 	  m3

, 
3.800,00 

'-' 

Rua do Paço, 08 - PABX: 7299-8000 - CEP: 06401-090 - Cen 
MOD. 041 - 



,,çivj iecn,co expe 9 pe o 
r.:ER.SP sob n",. -9,'" Ç\39:4.  1„94" 

seta válido acompanhado d.?. reter-
J2 Corticlâc., 

Paulo,,P„„: 

db.Campos 
Aoente Adminis rativo I - eg. 1a40 

Seccion Norte 
Rua do Paço, 08 - PABX: 7299-8000— CEP: 06401-090 - Centro 
MOD. 041 - 

(' 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

1)16.1)1.1112 Demolição de rocha e carga no caminhão (com empre- 
go de explosivo), 	inclusive remoção até local 	in- 
dicado pela fiscalização 	  m3 23,20 

016.01.013 Fundação de rachão e reenchimento de vazio na 	úl- 
tima camada com brita 	  m3 406,50 

016.01.014 Dreno de brita 	  m3 121,95 

016.01,015 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado : Fck= 15,0MPa a Fck= 16,9MPa 	  m3 59,40 
016.01.016 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 

Fck= 18,1MPa a Fck= 20,6MPa 	  m3 58,80 

016.01.017 Barbacans de tubos de PVC de diâmetro 4" 	 un 19,00' 

0iuA1.01.8 Forma comum, exclusive cimbramento 	 m2 393,60 

016.01.019 Forma para concreto aparente, inclusive cimbramen- 
to de altura até 3,00m 	  m2 426,77,  

016.01.020 Forma para concreto aparente, exclusive cimbramen- 
to 	  m2 229,30 

016.01.021 Cimbramento de altura maior que 3,00m 	 m3 36,09 

E6.01.022 Fornecimento e aplicação de aço CA-25 	 kg 3.600,00/  

016.01.023 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 
Fck= 15,0MPa a Fck= 16,9MPa, bombeável 	 m3 15,33' 

016A1.024 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 
Fck= 22,5MPa a Fck= 26,21'4Pa, 	bombeãvel 	 m3 132,43 

01631.025 Junta tipo Fugenband - 022 ou similar 	 m 30,3,0 

016.01026 Escavação parede diafragma inclusive lançamento da 
armação, remoção de irregularidades de concretagem 
da parede - face aparente e aplicação de 	concreto 
projetado para regularização da face 	aparente 	da 
parede de diafragma 	  m2 958,76 

016.01.027 Concreto para parede diafragma Fck= 25,0MPa 	slump 
20 + 2cm 	  m3 431,00 

. arile documento é parte integrante da 
.. 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

01601.020 Escavação de parede diafragma com uso de trepano 	 h 80,00 

016A1.029 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 
Fck= 35,0MPa 	  m3 191,38 

016A1A30 Escavação mecânica pelo método invertido 	cut 	and 
cover 	  m3 3.800,0'0 

016A1.031 Esgotamento d'água com bomba submersa 	 hph 2.840,00 

016.01.032 Furação de concreto armado diâmetro 1" profundida- 
de 20cm 	  un 1.196,00 

016A1.033 Fornecimento e aplicação de resina epoxídica 	para 
chumbamento de armaduras em furos de concreto 	 kg 23,00 

IAM Escavacao parede diafragma inclusive lancamento da 
armacao, remocao de irregularidades de concretagem 
da parede - face aparente e aplicacao de 	concreto 
projetado para regularizacao da face 	aparente 	da 
parede 	diafragma 	com 	equipamento 	especial 	sob 
linha de alta tensao 	  m2 958,75 

016A1A35 Escavacao 	parede diafragma com uso de 	trepano - 
com equipamento especial sob linha de alta tensao. h 100,00 

016A1.036 Concreto 	para 	parede 	diafragma 	Fck = 25,0 	Mpa 
slump 	20+-2cm 	- 	com 	equipamento especial 	sob 
linha de alta tensao 	  m3 430,45 

0I6A2A01 Montagem de poço compreendendo: perfuração 	diâme- 
tro 30cm, fornecimento, montagem e 	instalação 	de 
tubo NOLD, perfurado e entelado, e 	lançamento 	de 
material de filtro, 	inclusive fornecimento de 	ma- 
terial filtrante, 	inst. de bomba submersível e re- 
de coletora 	  m 90,00 

016A2A02 Taxa diária de operação 	e/ou 	disponibilidade 	do 
sistema 	de 	rebaixamento, constituído 	por 	bomba 
submersível (por bomba x dia corrido) 	 bxD 220,00 

016A3.001 Instalação do sistema de rebaixamento por 	pontei- 
ras filtrantes inclusive rede coletora e 	instala- 
ção dos conjuntos de bombas 	  m 50,00 

rt nrQ ,4.1t4 d4,-Jimpran 4 parto intpgranlp da 
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7 ,,, ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

assentamento 	  un 21,00 

066A1,020 Boca de lobo dupla 	  un 22,00 

066.01.022 Reforma de boca de lobo dupla 	 un 2,00 

066.01.027 Fornecimento e aplicação de aço CA-50 	 kg 570,30 

066.01.028 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 
Fck= 18,1MPa a Fck= 20,6MPa 	  m3 7,07 

066.01A29 Forma comum, inclusive cimbramento de altura menor 
ou igual a 3,00m 	  m2 13,00 

066.01J034 Escoramento continuo de madeira 	para 	canalização 
de tubos 	  m2 56,00 

boAL036 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
armado diâmetro 100cm (CA-2) 	  m 250,50 

1)66.(11.038 Poço de visita tipo 2 - 1,60 x 1,60 x 1,60m 	 un 6,00 

066.01.00 Boca de lobo simples 	  un 3,00 

066.01.041. Reforma de boca de lobo simples 	 un 2,00' 

1)66.01.1)45 Demolição 	de 	pavimento 	asfáltico, 	inclusive 	a 
capa, carga no caminhão e remoção até local 	indi- 
cado pela fiscalização 	  m2 303,00 

066.01.046 Base 	de 	macadame 	hidráulico, medido 	na 	caixa, 
compactado 	  m3 23,00 

066.01.047 Base de concreto Fck= 15,0MPa, para pavimento 	 m3 79,0,0 

066.01.048 Imprimação betuminosa ligante 	 m2 303,00 

066.01.00 Imprimação betuminosa impermeabilizante 	 m2 233,00 

1,..J1.050 Revestimento 	de 	concreto 	asfáltico, inclusive 
transporte, espalhamento e compactação 	 m3 15,00 

066.0A70 Forma para galeria moldada inclusive cimbramento 	 m2 30,00 

066A1.074 Remoção de terra além do primeiro km até a distân- 7 
__ 	. 	. 4á A ' , urnm o parte integrante da 

Cerda de Acervo Técnico expedida pelo 
C:REA-SP sob n", 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTib. 

016.03.002 Operação e manutenção e/ou disponibilidade do sis- 
tema de rebaixamento, por conjunto x dia corrido 	 cjD 135,00 

062 PAVIMENTAÇÃO 

062.01.001 Arrancamento 	de 	guias, inclusive carga e remocao 
até local indicado pela fiscalizacao 	 m 508,00 

062,01A03 Demolição de pavimento 	de 	concreto, 	sarjeta 	ou 
sarjetão, 	inclusive carga e remoção até local 	in- 
dicado pela fiscalização 	  m2 263,25 

062.01.004 Demolição 	de 	pavimento 	asfáltico, 	inclusive 	a 
capa, carga no caminhão e remoção até local 	indi- 
cado pela fiscalização 	  m2 3.070,00 

11.009 Abertura 	de 	caixa 	até 	40cm, inclui 	escavação, 
compactação, transporte e preparo do sub-leito 	 m2 2.280,00/ 

062.01011 Fornecimento e assentamento 	de 	guias 	tipo 	PMSP 
100, 	inclusive preparo de caixa, 	lastro 	de brita 
e encostamento de terra, 	Fck= 25,0MPa 	 m 500,00 

062.01.013 Construção de sarjeta 	ou 	sarjeta° 	de 	concreto, 
inclusive preparo 	de 	caixa 	e 	lastro 	de 	brita 
Fck= 22,5 a Fck='26,2MPa 	  m3 39,65 

062.01.015 Base de macadame hidráulico, medido na caixa, com- 
pactado 	  m3 342,00 

062.01.019 Base de macadame betuminoso, medido na caixa, com- 
pactado 	  m3 171,0p 

062.01,020 Base de binder, 	inclusive transporte, espalhamento 
e compactação 	  m3 114,00 

062A1.021 Imprimação betuminosa ligante 	 m2 4.560,00 , 

P-  M,022 Imprimaçâo betuminosa impermeabilizante 	 m2 2.280,00 

062.01.023 Revestimento 	de 	concreto 	asfáltico, 	inclusive 
transporte, espalhamento e compactação 	 

06231.031 Passeio 	de concreto 	Fck=15,0MPa 	a 	Fck=16,9MPa, 
inclusive abertura de caixa, lastro de brita e re- 

m3 

7 

114,1 

presente documento parte Integrante da 
C;ertiao de Acervo Tricnico expedida pelo 
CREA-SP sob n",Zej:-). 1;?Q,-)- e 
Somente tierá váiirtir acompanhado da referi- 

CerriWrie. 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

moção de material excedente 	  m3 14,00 

062.01,032 Plantio de grama 	batatais 	em 	placas, 	inclusive 
cobertura com terra vegetal e irrigação 	 m2 200,00 

066 DRENAGEM 

066.01.001 Escavação mecânica para fundações e valas com pro- 
fundidade menor ou igual a 4,00m, medido no corte. m3 2.302,0.0 

066.01.002 Reenchimento de vala manual, sem 	fornecimento 	de 
terra, medido no aterro compactado 	 m3 1.717,00 / 

066.01.003 Carga e remoção de terra até a distância média 	de 
1,00km 	  m3 2.302,00" 

1.004 Remoção de terra além do primeiro km até a distân- 
cia média de ida e volta de 5,00km 	 m3 2.302,00 

(166.1)1A05 Espalhamento do material no bota fora, 	medido 	no 
corte 	  m3 2.302,00 

066.01.006 Lastro de brita e pó de pedra 	 m3 125,00 

066.01A07 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
simples diâmetro 50cm 	  m 19,50 

1)66A1.(113 Escoramento descontinuo de madeira para 	canaliza- 
ção de tubos 	  2.076,06 

066A1,014 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
simples diâmetro 40cm 	  m 101,00 

066A1.015 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
armado diâmetro 60cm (CA-2) 	  m 115,50 

066.01.016 Fornecimento e assentamento de tubos 	de 	concreto 
armado diâmetro 80cm (CA-2) 	  m 136,50 

6 	.A.017 Poço de visita tipo 1 - 1,40 x 1,40 x 1,40m 	 un 14,00 

066.01.018 Chaminé de poço de 	visita 	com 	alvenaria 	de 	um 
tijolo comum 	  950 

066.01.019 Tampão de ferro fundido tipo PMB, 	fornecimento 	e - 
Ci tlIP!Zfkrlf,r,  rinenirnanin h ntui. Intunr,naes Vu h. 
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Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento. 

RI em 10 de Dezembro de 0/ 

DE E CA
V. E HIDRICAS 

\RVik HO 	ENG° JOSE 	I\t b SANTOS ,I. 	

. 
X;a411 , 

SECRETA O PROJ.E CON TRUCOES 
50602 113 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

1 1.) . ENGJJÓSE P 
DIR 	OR 'l 
06 2521476 

O presente documento é parte integrante 
Certidâo de Acervo Tgcnico m2edicla pelo 
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ITEM 	NATUREZA DO SERVIÇO 	 UNID 	QUANTID. 

cia média de ida e volta de 10,00km 	 m3 1.717,00 

066.01.075 Fornecimento de 	terra, 	incluindo escavação, carga 
e transporte até a distância média de 	lkm, medido 
no aterro compactado 	  m3 1.717,00 

06631.131 Fornecimento e assentamento de canaleta (meio 	tu- 
bo) de concreto diâmetro 50cm 	 m 70,00 

066.01A32 Boca de Leão simples com grelha T-95 para vias pú- 
blicas 	  un 2,oq 

076 SERVICOS PRELIMINARES (SONDAGEM ROTATIVA) 

076,01A08 Sondagem rotativa inclusive 	mobilização, instala- 
ção de 	equipamento, deslocamento 	entre 	furos 	e 
perfuração em solo ou rocha decomposta - HX 	 ni 160,00 

ENGENHEIRO(S) RESPONSAVEL(EIS): 

Waldemar Maschietto 
Leonel Jose Magnusson 
Debora F. Maschietto 
Marcio F. Maschietto 

019643/D// 
020625/D/ 
5060604161/D/ 
5061087674/11/ 



PREFEITURA MUNICIPAL E BAR VER!, em 15 de Agosto de 2002 

E. JOSE 
Dirf-- 'e de O. V. e Hídricas 
06825214 6 

j  

Eng'. JOSÉ TA EU DÕS S NTOS 
Secretário de Pr jetos e Consta ões 
5060253113 

Rua Prol°. Max Zendron, n° 303- Fone: 4198-7599 — Centro — Baruerí -CEP: 0640 

O D CARVALHO 

Prefeitura Municipal de Barueri 
SECRETARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
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ATESTADO COMPLEMENTAR 

Atestamos para os devidos fins, que 	a 	firma STEMAG 
ENGENHARIA .E CONSTRUÇÕES LTDA., com sede social e administrativa em São 
Paulo, a Praça Santo Agostinho, n° 40 - Paraíso, inscrita no CNPJ sob o 
n° 43.218.957/0001-11 e Inscrição Estadual n° 108.731.176.115, firmou contrato„.,- , 
n° 1.42/00, tendo por objeto a Execução de Passagem inferior sob a Estrada dos Romeiro:0\' 
Jardim Reginalice. 

Período de Execução : 10/04/00 a 18/02/01 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EXECUTADO, REFERENTE PA RE Dt 
DIA.FRAGMA 
ITEM : 016.01.034 

Escavação parede diafragma inclusive lançamento da armação, remoção de irregularidades 
de concretagem da parede - face aparente e aplicação de concreto projetado para 
regularização da face aparente da parede diafragma com equipamento especial sob linha de 
alta tensão com utilização de lama betonitica na fundação. 

O Presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo "l'onico expedida pelo 
CREA-SP sob n'),C; 02.-viçft e 

CREA N° 019643,aente será vátido zoompanhaclo Ci2 referi-
CREA. N° 02062WI to., 
CREA N° 50606%1:64.1),„2-... 	2aLcp_ 
CREA N° 5061087674/D 

Flz1...•ia Cl ,ina 	Campos 
Agente Adrnit stretivo 	f‘teg. 19,40 

Secci, nal Norte 

ENGENHEIRO (S) RESPONSAVEL (EIS) 

WALDEMA.R MASCHIETTO 
LEONEL JOSÉ MAGNUSSON 
.DEBORA F. MASCHIETTO 
MA.RCIO F. MASCRIETTO 

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento. 



Ifir Eng° JOSÉ/! . AI ._ O-DE-CARVALHO 	Eng' JOSÉ ADEU DOSrSANTOS 
Dai-retor T c. de O.V. e Hídricas Secretári de Proj. e CoÀstruções 
0682521476 

, presente documento é parte integrante da
50602531 3 	 ) 

Cedia° de Acervo Tr1cnicomxedida peto 
t:ÁrtEA-SP !oti 11'.',Wã''  \4‘— "  . 	e 

ser vzlich-, ec,ompenhde da Med- 
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Agente Adrninis letivo 1- Ne9. 1 94 O 
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ATE S TAD O COMPLEMENTAR 

Atestamos 
empresa STEMAG ENGENHARIA E 
administrativa em São 
Paraíso, 	inscrita no CNPJ sob n° 
Inscrição Estadual n° 108.731.176.115, 
n° 142/00/ tendo por objeto a Execução de 
a Estrada dos Romeiros - Jardim Reginalice. 

Paulo, a Praça Santo 	n' 40 

a 
e 

Agostinho, 
43.218.957/0001-11 e 

firmou 	contrato 
Passagem inferior sob 

para 	os devidos 	fins, que 
CONSTRUÇÕES LTDA4 com sede social 

Período de Execução: 10/04/00 a 18/02/01./-  

Em complemento ao atestado emitido em 10 de dezembro de 2001, 
informamos que foi executada pré-forma em concreto, que ficou 
incorporada à estrutura principal da obra.„' 

ENGENHEIRO (S) RESPONSÁVEL/( 

WALDEMAR MASCHIETTO--
LEONEL JOSÉ MAGNUSSON--
DEBORA F. MASCHIETTO 
MARCIO F. MASCHIETT0,-• 

CREA N° 019643/D ' 
CREA N° 020625/0 ' 
CREA N° 5060604161/0 
CREA N° 5061087674/D, 

Certificamos ainda, que a referida obra foi realizada a contento. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI, em 10 de novembro de 2003. 
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ii 	Comielho Regional de Engenharia Arouileturri 

CREA-SP 
e Agronomia de São Paulo 

C E 	D, 	 ,E(KC ÇJN1 
Válido somente com o outenticaçáo do CREA-SP 

CERTIDÃO N°: SZL-02289 
	 Folha(s) n°: 1 de 2 

Referente à(s) ART(s) 94282720020226467 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com Os artigos 4°, 5° e 60  da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
Engenheiro Civil 

0400080781 

dos artigos 28 e 29 do Decreto Federal 23569/33. 

Co-Responsável Técnico por Execução na Área da Engenharia Civil - Duplicação e 
melhoramentos da SP 055 Rodovia Caiçara, a partir do km 57+176m (Cubatão) até o 
km 85+223m (Guarujá) e obras complementares do trecho, compreendendo: pistas 
direita e esquerda; marginais direita e esquerda; passarela; ramos e acessos; praças 
de balança e pedágio (exceto edificações); e viaduto e ramos de acesso a 
Conceiçãozinha. 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP N" 

Atribuições 

.4 iiVidlide(s) Téc- 
nica(%) Realizada(s) 

Quantificação 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor 

Período 

~rolante 

~ratado 

CREASP N" 

Especificadas conforme Atestados anexo, limitadas as atribuições acima. 

Cubátão/Guarujá 

Cr$ 12.435,30 (agosto/88) 

Cubatão/Guarujá 
	

Estado SP 
2v Qrí 

.2510n0 ,M 'I 

Kçl -t1,4111:11o.551i0014  

25/08/1988 a 31/12/1996 

DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A, 

Convap Engenharia e Construções S/A 

0126938 

po,didicard 
do Estado de Mti.;PÉit,. 

Corregeúrio 

Seio jé 'fiffiílizaffi!",  
AUTENTICA 

	 AXY 3625 
riteddo e onfoime 

fé. 

**0 profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)** 
"A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emiti 
13/12/2004 sob n° SZC 2313." 

a por este Conselho em 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

Có
d.

  2
.0

1.
30

3 IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

. 	MARCUSBECASI1U10 ERRA 	. 

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo aa vida do profissional, 
compEtivel com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 
à sua validade 
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os serviços relativos à 
Caiçara, a partir do 
(Guarujá), e obras 

O PRESENTE DO 
INTEGRANTE 
ACERVO TC 
DAT 	PE 

PARTE 
o DE 
NESTA , 

SOB 

NAL CENTRO 

sAo PA 

€54., CEIlA 
OREk 

u 128 

CE/EG/AT/043/02/A 

Proc. NP 16.283/82 

São Paulo, 3 de maio de 2002. 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 
Rua Prudente de Morais, 444 
Belo Horizonte - MG 

Prezados Senhores 

O 
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4 
 PARTE 
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;#.0  NA‘J)  -suo, CREA-SP SOB N° 

S Ne* C:2  

LUIZ :Ipa MAN] 
/4 	SERV. ADRe. 

ORCA 

Atendendo solicitação de V.Sas, na correspondência de 30/4/02, atestamos, 
para os devidos fins, ter essa firma executado, no período de 25/08/88 a 
31/12/96 - através do Contrato DERSA N2  1570/88 -, 
Duplicação e Melhoramentos da SP 055 Rodovia 
km 57+176m (Cubatão) até o km 85+223m 
complementares no trecho, compreendendo: 
- Pistas direita e esquerda; 
- Marginais direita e esquerda 
- Passarela; 
- Ramos e acessos; 
- Praças de Balança e Pedágio (exceto edificações); e 
- Viaduto e ramos de acesso a Conceiçãozinha. 

das obras e as Anexa, dados contratuais, as características técnicas 
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DADOS CONTRATUAIS 	I1 	 TEGRANTE DA CERT! nE ACERVO 

. Valor do contrato: R$ 173.01 .9 1 ,681Efefãre jel‘a ill1h6TRSPSOBN° 

. Data de assinatura do Cont 4%2>em ra'çbt 

. Data de início dos serviços: 25/8'18 '°3  

. Data de término dos serviços: 31/12/96 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Pistas Direita e Esquerda, Marginais, Praças de Pedágio e Balanças 

. 	Número de pista: 2 un (pistas direita e esquerda) 

. Número de faixa de tráfego por pista: 2 faixas de 3,50m, acostamento de 
3,00m e refúgio de 1,00m - em pavimento flexível, com largura total da faixa 
de tráfego de 11,00m e extensão de 28,047 km. 
. Pista de acesso ao túnel da serra do Quilombo - em pavimento rígido com 3 

faixas de tráfego de 3,50m, acostamento de 3,00m e refúgio de 1,00m, com 
largura total da faixa de tráfego de 14,50m e extensão de 590,60m. 

. Pistas separadas com dispositivos de segurança - padrão DERSA, tipo New 
Jersey de concreto. 

. Marginal Conceiçãozinha - em pavimento flexível, comprimento de 2,3 km e 
largura da faixa de tráfego de 6,55m. 

Obras especiais de contenção executadas no trecho 

. Cortina atirantada 
- área total do paramento: 1.252,00 m2; 

• tirantes de cabos de aço: 9.242,00m; 
- perfuração em solo: 2.283,00m; 
- perfuração em rocha sã: 2.887,00m; 
- perfuração em rocha alterada: 4.072,00m; 
- injeção de cimento: 1.189.500 kg; 
- tirantes com protensão para 36 Tf e 73 Tf de carga de ensaio; e 
- instalação de 2 células de prova de carga. 

. Maciço em Terra Armada 
- área para altura de O a 12,00m e tal 

5.337,00 m2; e 
- área para altura de O a 15,00m: 

. Muro de arrimo em gabião caixa 
- comprimento: 154,20m; 
- altura: 2,50m; e 
- volume: 1.084,00 ni3" 
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Muro de arrimo em concreto armado 
- comprimento: 110,00m; 
- altura: 2,00m; e 
- área do paramento: 205,00 rn2' 

Canalizações 
. Canalização em gabião, tipo manta 

- espessura: 0,17m a 0,30m; 
- comprimento: 1.814,00m; 
- seção: 3,22 m2; e 
- volume: 2.073,00 m3. 
. Canalização em gabião, tipo caixa 

- comprimento: 62,50m; 
- seção: 6,00 m2; e 
- volume: 599,00 m3. 

. Canalização de córrego em galeria celular de concreto armado 
- seção: 6,00m X 2,00m; e 
- extensão: 52,00m. 
. Canalização pelo método não destrutivo 

- cravação de tubos de concreto de 0 1,00m: 22,00m; e 
- cravação de tubos de concreto de 0 1,20m: 61,60m. 
. Canalização pelo método não destrutivo 

- chapa metálica corugada tipo túnel liner de 0 1,60m: 361,60m; 
- chapa metálica corugada tipo túnel liner de 0 2,30m: 28,10m; 
- chapa metálica corugada tipo túnel liner de 0 1,20m: 177,82m; 
- chapa metálica corugada tipo túnel liner de 0 0,80m: 53,60m. 

• Tratamento do maciço com colunas de solo-cimento, tipo CCP - para 
estabilização de aterros 
- 0 0,80m: 2.906,70m; e 
- 0 2,90m: 1.360,00m. 

• Execução de aterros para aceleração de recalque, nas áreas das praças de 
pedágio e da balança. o PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
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PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 
Serviços Preliminares 
. Demolição 

- de pavimento asfáltico: 7.723 m3  
- de concreto simples: 630 M3 	 GANI 
- de concreto armado: 964 m3 	 TE 	EFtV.ADM. 
- de edificação em alvenaria: 184 FTI2 	 ORCA 

- de sarjetas e dispositivo de drenagem - concreto simples: 100 
- de sarjetas e dispositivo de drenagem - concreto armado: 12 rns' 
- e transporte de paralelepípedo: 1.518 m2 	13 

. Arrancamento e remoção de canal 
- de 0 maior que 60 cm: 333 m 
- de 0 0,30 a 60 cm: 123m 

. Remoção e transporte 
- de guia pré-moldada: 1.389 m 
- de cercas: 616 m 
- de defensas metalicas simples: 2.989 m 

Terraplenagem 
Limpeza, inclusive destacamento de árvores de dãálip,k 

- mecânica: 61.507 m2  
-manual: 84.407 rn2  

• Destocamento_de árvores de diâmetro maior ou igual a 16 - 1.124 un 
. Escavação mecânica de material de 1a categoria, inclusive rga: 181.016 rri3  • 
. Escavação de material de 2a  categoria com ripper, inclusive carga: 20.002 rn3  
• Escavação de material de 2a  categoria com explosivo: 23.587 rn3  
Carga de material limpeza: 7.167 m3  
Material granular proveniente de leito de rio (dragagem e carga de areia): 
249.311 m3  
Material detonado proveniente de rocha de pedreira (escavação e carga de 
material de 3a  categoria): 339.200 m3 	 o PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 

. Material britado - fornecimento: 622 M3 	 INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE ACERVO 

. Transporte rodoviário de material escavado de 1a/2a categorK CNIC,s0pEjoPriN.Ve DjkTo/i‘ PA.0 

- até 100 dam: 1.123.500 m3  x dam 6 - além de 100 dam: 2.165.344 m3  X km 	 mo Paulo) // O  
r aW - além de 100 dam, camada acabada: 28.690 m3  X km 	Sandra Apa 	rral da Silva  

Transporte rodoviário de material granular proveniente do leito déridç 
Seccional ego4e..." 

Adm Pstrativo II Reg. 1549 
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. Espalhamento e compactação de material 
- para fundação de aterro maior ou igual a 95% PN: 32.350 m3  
- proveniente da escavação do túnel: 3.830 fri3  
- detonado proveniente de rocha pedreira (material de 3a cat.): 340.594 rri3  

. Espalhamento e compactação de material granular proveniente do leito de 
rio (areia): 275.948 m3  

. Placas de controle de recalque: 64 un 

Pavimentação 

. Sub-base de bica corrida: 55.325 m3  

. Transporte rodoviário de material granular para pavimentação 
323.088 rri3  X km 

. Regularização do subleito - compactação: 194.993 m2  
• Base/sub-base de brita graduada - simples: 54.544 rri3  
. lmprimadura betuminosa 

- taxa 0,7 a 1,50 kg/m2: 342.203 m2  
- taxa de 0,7 kg/m2: 700.429 m2  

. Concreto betuminoso usinado a quente - faixa 'C": 35.742 m3  

. Pré-misturado a quente: 33.890 M3 	 O PRESENTE 

. Pavimento de concreto 	 INTEGRANTE 
- pobre rolado: 1.300 m3 ACERVO TéC

DAT 	PEL - cimento portland (pavimento rígido): 1.995 rri3  
- articulado de espessura 10 cm: 689 m2 	PAULO, 

. Tratamento superficial duplo: 8.372 m2  CECIL 
Obras de Arte Corrente e Drenagem 	 ORE 

. Escavação sem explosivo 
-manual: 5.546 m3  
- mecânica: 245.406 rn3  

. Escavação mecânica com explosivo com transporte até 100 dam: 2.589 m3  

. Transporte rodoviário de material deton,ado proveniente de rocha de 
pedreira (material de 3a categoria): 139.125 M3  X km 	o PRESENTE DOCUMEÃNTO

DE AcERVO 
É PARTE 

. Transporte rodoviário de material 	
iTtIrCENGIRCANTO ExE pDEADCIDE

ASTA 
- granular proveniente do leito de rio (areia): 2.757.519 crlosAksa SOB ft° 	024.2,'2  

- de 32  categoria além 100 dam: 4.214 m3  X km 	
X  kgláo Paulo 2)-  0 (>6  - escavado de 1a/22  categoria além 100 dam: 619.835 m3   

• Material granular proveniente do leito de rio (dragagem e caffligEkffift% 	Caal da Silva 

70.245 m3 	 ente  	trativo4 

Material detonado proveniente de rocha de pedreira (escavaçãoe êffirciffilatIrJ  
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. Concreto 

- fck 9 MPa: 257 m3  
- fck 15 MPa: 10.561 m3  
- fck 18 MPa: 516m3  
- fck 20 MPa: 966 m3  
- fck 22 MPa: 518 rn3  
- fck 24 MPa: 12m3  
- cicplópico: 491 m3  
- projetado para aplicações eventuais: 881 m3  

. Aço para armação 
- CA-25: 1.337 kg 
- CA-50: 260.678 kg 
- CA-60: 14.092 kg 

. Enchimento de vala 
- com pedra rachão: 2.614 m3  
- com pedra britada 1 e 2: 7.846 m3  
- com bica corrida: 207 m3  
- com areia lavada: 985 m3  

• Forma de madeira para concreto armado comum: 38.569 m2  
. Forma deslizante para concreto aparente: 258 m2  
. Forma de madeira para concreto aparente: 31.688 m2  
. Tubo de concreto 

- 0 de 0,20 m - perfurado: 22 m 
- de 0,60 m - classe CA-1: 97 m 
- 0 de 0,60 m - classe CA-2: 454 m 
- 	de 0,60 m - classe CA-3: 1.151 m 
- 	de 0,80 m - classe CA-1: 79 m 
- 0 de 0,80 m - classe CA-2: 737 m 
- 0 de 0,80 m - classe CA-3: 112 m 
- 0 de 1,00 m - classe CA-1: 105 m 
-Ode 1,00 m - classe CA-2: 248 m 
- 0 de 1,00 m - classe CA-3: 79 m 
- armado de 0 de 1,00 m - sistema Yamagata: 22 m 
- armado de 0 de 1,20 m - sistema Yamagata: 62 m 
-Ode 1,20 m - classe CA-1: 19m 
- 0 de 1,20 m - classe CA-2: 404 m 
- 0 de 1,20 m - classe CA-3: 18 m 
- O de 1,50 m - classe CA-1: 294 m 
- 0 de 1,50 m - classe CA-1: 200 m 

. Tubo de PVC 0 de 2"- perfurado: 117 m 

. Tubo de PVC 0 de 3"- perfurado: 266 m 
PVC 0 de 40- perfurado: 125.484 m 
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CERTID a' NE - 0 de 2,30m - espessura 2,65 mm: 28 m cTERCEAN.s1CpO 	 ACERVO sra%90 
- 0 de 1,20m - espessura 2,65 mm: 178 m 
- 0 de 0,80m - espessura 2,65 mm: 54 m 

Perfuração para dreno 
- em solo de 0 NX: 2.501 m 
- em rocha de 0 NX: 4.074 m 
- em rocha sã de 0 NX: 2.887 m 

. Perfuração para tirantes de 0 1"- em rocha sã: 1.718 m 
• Tirantes cabo 6 de 0 = 8 mm: 1.454 m 
• Tirantes cabo 12 de 0 = 8 mm: 8.012 m 
• Tirantes de parafuso com resina 1" - 4,50m: 378 un 
• Grelha de concreto armado 

- 0,10 x 0,94 x 1,20m: 66 un 
- 0,10 x 0,44 x 1,20m: 81un 

• Compactação manual/pneumática 
- reaterro solo local: 17.387 m3  
- para base de caixa: 29.086 m2  

. Enrocamento com pedra marroada - arrumada: 13 m3  

. Enrocamento com pedra marroada - argamassada: 78 

. Gabião 
- tipo caixa: 1.486 m3  
- tipo colchão: 197 m3  
- tipo manta: 2.073 m3  

•• Maciço terra armada 
- h=6,0 m - t.s. <1= 1,50m - greide: 1.136 m2  
- h=6,0 a 9,0m - t.s. <1= 1,50m - greide: 1.960 m2  
- h = 9,0 a 12,0m - t.s.</= 1,50m - greide: 967 m2  
- h = 6,0 m: 330 m2  
- h = 6,0 a 12,0 m: 177 m2  
- h = 15,0 m: 4.354 m2  

• Guia de concreto pré-moldada - tipo PMSP: 473 m 
. Sarjetas/sarjetâo de concreto moldado in loco: 5 m3  
. Revestimento para drenagem com manta Bidim OP-30: 
. Tela Telcon: 2.880 kg 
. Tela de nylon - 1 mm: 1 m2  
. Manta tipo Propex 4004: 2_407 m2  
. Perfuração rotativa com revestimento de 0 BX - solo: 271 m 
Perfuração rotativa com revestimento de 0 BX - rocha: 83 m 
Injeção com água/cimento - taxa 400 kg de cimento: 1.198.75 
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Coluna solo/cimento de 0 = 0,80 m - CCP: 2.907 m 
. Coluna solo/cimento de 0 = 2,90 m com alta pressão - jg: 2.154 m 
.Junta elástica Fungenband 0-22: 93 m 
. Alvenaria de 1/2 tijolo comum: 34 m2 	 O PRESENTE DOCUMENT(ÊRÍE  
. Alvenaria de 1 tijolo comum: 173 M2 	 TÉCNICO EXPEDI 

INTEGRANTE DA CERTID 52 ACERVO 

. Placa pré-moldada - tipo S1 - muro atirantado: 51 uncRE"PsoBNI° 

. Placa pré-moldada - tipo S3-1 - muro atirantado: 418 un Sopa  

. Placa metálica para esp. e apoio tela telcon: 39 un 

. Passeio de concreto - espessura 0,07 m: 3.240 m2  

. Perfuração rotativa em solo de 0 até 4": 5.201 m 

. Perfuração rotativa em rocha de 0 até 4": 2.676 m 

. Mobilização/desmobilização e transporte de equipe - equipamentos: 6 un 

. Mobilização/desmobilização e transporte de equipe - sondagem: 1 un 

. Instalação/deslocamento de equipe de furo de sondagem: 20 un 

. Argamassa de cimento e areia - espessura = 3 cm: 694 m2  

. Perfuração em solo/rocha alterada de 0 = 4"- Crawlair: 27 m 

. Perfuração em rocha sã de 0 = 4" com Crawlair: 9 m 

. Meio fio intransponível: 3.073 m 

. Execução de estacas tipo raiz de 0 = 20 cm: 
Revestimento Vegetal 
. Irrigação - inclusive transporte: 212m3  
. Revestimento vegetal em grama placa 

- em talude - plantio: 187.049 m2  
- em talude - manutenção: 183.260 m2  
- no canteiro central - plantio: 23.542 m2  
- no canteiro central - manutenção: 22.173 m3  

Sinalização 
• Placa de alumínio AA-5052 para regulamentação/advertência: 41 m2  
. Placa de alumínio AA-5052 para informação./identificação: 33 m2  
. Placa de sinalização vertical galvanizada tipo I: 94 m2  
. Placa de sinalização vertical galvanizada tipo II: 268 m2 ;:),4  PREZNINTT: 

. Cavalete de madeira para sinalização provisória: 424 un ACERVO TCNI 4.1  
PE . Perfil metálico galvanizada - sinalização vertical: 2.024 kg °N.A  

. Suporte de madeira para sinalização: 92 m 

. Pintura de faixas - mecânica: 8.480 m2  

. Pintura de faixas - manual: 895 m2  
Proteção 
. Cerca de arame farpado -4 fios: 3.136 m2  
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co 
Túnel da Serra do qtlit 

\o" Características Técnica:a? 	rox 
Período de execução: aãbsto/88>a julho/90 
Extensão: 930,00m 
Seção de escavação em solo: 149,22 m2  
Seção de escavação em rocha: 102,83 m2  
Gabarito útil: 5 metros 
Método executivo: N.A.T.M. 
Pavimento rígido com 3 faixas de tráfego de 3,50m cada 
Tratamento do maciço com execução de colunas em solo cimento tipo 
CCPH de 0 = 0,80m e jg 0 = 1,40m no trecho de transição de solo para 
rocha. 
Sistema de drenagem e microdrenagem de túnel com vias compostas de 
guias, sarjetas e passeio. 
Contenção do maciço através de cambotas metálicas, tirantes de resina, 
concreto projetado e telas metálicas. 
Sistema de controle do lençol freático através de ponteiras filtrantes e 
drenos sub-horizontais. 
Revestimento final do túnel em concreto fck 20 MPa moldado in loco, com 
volume de 15.263 m3, forma curva 25.932 m2  e aço 206.161 kg. 
Injeção de cimento para contato igual a 522.950 kg. 
Sistema de ventilação composto de 16 un e iluminação do túnel. 

Serviços Preliminares 
. Demolição de concreto simples: 184 m3  
. Demolição de concreto armadó: 3 m3  

Terraplanagem de Emboque 
. Carga de materia proveniente da escavação do túnel: 1.637 m3  
. Escavação de material 

- 1a categoria com trator e pá carregadeira: 1.758 Ín3  

- 2°  categoria com ripper: 753 m3  
- r categoria com explosivo: 44 m3  

. Material granular proveniente do leito de rio: 568 m3  

. Material britado - fornecimento: 962 m3 	 Sandra Aparec 

. Transporte de material 	 Agente Admin 
- escavado de 1a/2' categoria até 100 dam: 22.601 m3  x dam 	Secci"al 
- escavado de 3a categoria além 200 dam: 23.194 m3  X dam 
- granular proveniente do leito de rio: 22.805 m3  X km 

Espalhamento e compactação de material para fundação de aterro: 
o e compactação de material proveniente da escav 
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Pavimentação no Interior do Túnel 
. Sub-base de bica corrida: 1.462 m3 	4 
•  Base/sub-base de brita graduada simples:- 2-390._ 
. Imprimadura betuminosa - taxa 0,7 a 1,50 kg/Í12 842 m2  
. Concreto betuminoso usinado a quente - faixa "C": 167 m3  
. Pré-misturado a quente: 63 m3  
. Pavimento de concreto pobre rolado: 977 m3  
. Pavimento de concreto de cimento portland (pavimento rígido): 1.758 m3  

Obras de Arte Corrente e Drenagem no Interior do Túnel 
. Escavação sem explosivo 

-manual: 11 m3  
- mecânica: 527 m3  

. Concreto 
- fck 9 MPa: 1 m3  
- fck 15 MPa: 14m3  
- fck 18 MPa: 33 rn3  

. Enchimento de vala 
- com pedra rachão: 126 m3  
- com pedra britada 1 e 2: 151 m3  
- com bica corrida: 240 m3  
- com areia lavada: 85 m3  

. Forma de madeira para concreto aparente: 109 m22  

. Tubo de concreto de 0 0,20 m - perfurado: 117 m 

. Tubo de concreto de 0 0,40 m: 1.860 m 
• Tubo de PVC de = 4"- perfurado: 981 m 
• Dreno sub-horizontal 

- PVC 2"- perfurado: 154 m 
- PVC 2 1/2"- perfurado: 143 m 

. Escoramento com tábuas de peroba - contínuo: 77 m22  

. Guia de concreto pré-moldada - tipo PMSP: 1.814 m 
• Revestimento para drenagem com manta Bidim OP-30: 1.012 m22  
• Coluna solo/cimento 	 O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 

- 0 = 0,80 m: 1.752m 
- 0 = 1,40 m com alta pressão: 1.042 m 
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São Paulo211.1.1./ . Alvenaria de tijolo comum: 3 m2  
. Passeio de concreto - espessura 0,07 m: 1.553 m2  
. Conjunto de bombas para injetores: 1.548 b X dia 	Sandra Apar 

Agente Adm . Perfuração rotativa 
0 até 4": 8.944 m 

de 0 até 4": 2.358 m 
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Obras Subterrâneas 
Escavação manual - sem explosivo: 2 m° 

. Escavação de túnel 
- em solo: 6.204 m3  / 
- em rocha alterada:, 2.131 m3  / 
- em rocha sã: 69.553 m° 

d 
ProGC Juscelino Kubilsch 

Texto 
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. Reescavação de túnel em material de 3' categoria em rocha sã: 736 m° 

. Transporte de material escavado de 3a  categoria 
- até 200 dam: 2.983.975 m3  X dam 
- além 200 dam: 49.777 m° X km 

. Perfuração para dreno - em solo 0 NX: 110 m 

. Perfuração para dreno - em rocha 0 NX: 51 m 

. Perfuração 0 NX 
- em solo com revestimento BX: 132 m 
- rocha alterada com revestimento BX: 7 m 
- em rocha sã com revestimento BX: 13 m 

. Injeção com água/cimento - taxa 400 kg de cimento: 522.950 kg 

. Tirantes de parafuso com resina 1" 4,50m: 3.204 un 

. Corte de armadura com maçarico: 346 un 

. Cimbramento/descimbramento tubular metálico: 85.140 m 

. Forma curva para concreto aparente: 25.932 m2 	 N° 

Cambotas em perfil 1-8": 92.975 kg 	 INTEGRANTE D 
o PRESENTE DO 

ACERVO TÉCN 
DAT 

, Forma de madeira para concreto armado comum: 5.214 m2  SÃO PAU 
. Aço para armação CA-50: 240.040 kg 
. Concreto fck 9 MPa: 123 m3  
: Concreto fck 15 MPa: 15.265 m3  
. Concreto fck 18 MPa: 430 m3  
. Tela telcon: 31.433 kg 
. Aplicação/cura e acabamento de grauth; 2 m° 
. Demolição de concreto projetado: 231 m° 
. Concreto projetado 

- para o arco invertido: 114 m3  
- para a abáboda res.direitos: 3.260 rri3 	

Sandra Apar da CorraI da - para aplicações eventuais: 5.667 m3 	 Agente Adro éstranvo II Reg. 
. Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2: 17 m3 	Seccional 
. Aterro de proteção: 823 m° 
. Perfuração em rocha sã 0 = 4" com crawlair: 333 m 
. Perfuração para tirantes 0 = 1" em rocha sã: 22.434 m 
. Gabaritos pinos cabo guias - perfurado: 47 m 
. Gabaritos 

L. 
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nos cabo guias - arame recozido n° 18: 28 kg 
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Conclusão da Ponte sobreo-Rio -Quilombo 
Características Técnicas 
• Período de execução: outubro/88 a janeiro/89 
. Extensão: 78,00m 
• Largura: 12,50m 
• Fundação em estacas metálicas 
• Área do tabuleiro: 975 m2  
• Pavimento: rígido 

O PRESENTE DOCUMENTO Ë PARTE 
E . Jateamento de areia para tratamento de armação: 363 m2  INTEGRANTE DA CERTIDÃO D ACERVO  

. Pavimento de concreto - manual (pavimento rígido): 106 rnsgRcnii.9sopE:arr N TA DATA P O 
cà . Aparelho de ancoragem -4 fios de 12,7 mm-A: 90 un 

. Aparelho de ancoragem -6 fios de 12,7 mm: 90 un 	sao Paulo 0_12/_Qi/Oe 
:Junta de dilatação Jeene - 3550 W: 50 m 

a Apar coda COtre11 . Argamassa de cimento e areia - espessura = 2,0 cm: 119 m2  Sandr 	 da Silva  
Agente A onTstrativo Ii Rgg. 1549 Ponte sobre o Rio Jurubatuba 	 Secclonaijk_;, 

Características Técnicas 
• Período de execução: fevereiro/89 a dezembro/89 
• Extensão: 142,00m 
• Largura: 12,50m 
• Fundação em estacas metálicas 0 = 0,60 m espessura = 3/16" 
. Estrutura em vigas longarinas pré-moldadas protendida, lançad 
• Área do tabuleiro: 1.775,00 m2  
. pavimento: rígido 
• volume de concreto protendido: 313 m3  
Terraplenagern 

"nica, inclusive destocamento de árvores de 0 menor que 

Serviços 
. Tubo de PVC de 0 3" para drenagem do tabuleiro: 27 m 
. Cimbramento de madeira: 43 m2  
. Forma de madeira para concreto aparente: 889 m2  
. Forma de madeira para concreto armado comum: 302 m2  
. Aço para armação - CA-50: 25.950 kg 
. Aço para concreto protendido: 4.008 kg 
. Aço para concreto protendido com bainha: 1.903 kg 
. Concreto 

- fck 15 MPa: 53 MS  
- fck 24 MPa: 215 m3  

15 cm: 2.722 
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Obras de Arte Corrente e Drenagem 	 .dr,) 
CREA.sp.  

. Escavação mecânica -sem explosivo: 20 ,04y 

. Transporte rodoviário de material escavado 	aa.alategoria além 100 
dam: 319,20m3  X km 

. Enchimento de vala 
- com pedra britada 1 e 2: 7 m3  
- com bica corrida: 22 m3  
- com areia lavada: 20 m3  

O PRESENTE DOCUMENTknoA9TE 
INTEGRANTE DA CERTID" CW ACERVO. 
TÉCNICO EXPEDI° 
CREA-SP SOB N° 

13 

sâe 
Obras de Arte Especiais 
. Escavação manual - sem explosivo: 22 rn3 	LUIZ r 
. Estaca metálica - corte: 60un 
. Tubo de PVC de 0 3" para drenagem do tabuleiro: 43 m 
. Camisa metálica de 0 = 0,60 m - espessura 3/16": 45 m 
. Limpeza da camisa metálica de 0 = 0,60 m: 69 m 
. Cimbramento de madeira para h < 20,00 m: 127 rn3  
. Forma de madeira para concreto aparente: 5.973 m2  
. Forma de madeira para concreto armado comum: 166 m2  
. Forma para fundo do bloco no leito do rio: 64 rn2  
. Aço para armação - CA-50: 135.447 kg 
. Aço para concreto protendido: 5.888 kg 
. Aço para concreto protendido com bainha: 21.176 kg 
. Concreto fck 9 MPa: 26 rn3  

Concreto fck 15 MPa: 725 rn3  
. Concreto fck 24 MPa: 751 rn2  
• Pavimento de concreto - manual: 216 rn3  
. Aparelho de ancoragem -4 fios de 12,7mm-A: 150 un 
. Aparelho de ancoragem -6 fios de 12,7mm-A: 410 un 
. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 143 drn3  
. Junta de dilatação Jeene - 3550 VV: 75-m 
. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m - 
. Lançamento de lajotas pré-moldadas: 1.056 un 
Ponte sobre o Oleoduto da Petrobrás 

Sandra Apare da Cortai da Silva Agente Admf tratrvo II Reg. 1 549 
P < 50 t6260e1n 

idf 
"OSANI 

• SERV. ADM. 
ORCA 

CREA-SP 

1.5\o KubIsc 
MG -1Wax....5 

Características Técnicas 
. Período de execução: setembro/89 a setembro/90 
. Extensão: 14,13m 
. Largura: 14,34m 
. Fundação: direta (sapatas) 
• Estrutura de vigas moldadas "in loco" 

feiro: 210 m2  
e vão: 01 un 

ento: rígido 
r--_ 
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Serviços 

. Forma tubos cilíndricos de papelão: 371 m2 	s
tP* . Forma de madeira para concreto armado comum: 5 

. Aço para armação - CA-50: 16.898 kg 	 V LUIZ FRA 	OSANI TÉSIsge- . Concreto 	 SERV. ADM. 
-fck 9 MPa: 5 rn3 	 DRCA 

O PRESENTE DO 	_s 	
: 

14
PRESENTECumENTO 

,NT'ÉGRANTE DA CERTIDAO EXACrtft;- VOE.  • Cimbramento metálico com treliça t-30: 220 m2  
CREA ° 
TÉCNICO EXPEDI - 

• Forma de madeira para concreto aparente: 446 m2 	-SP SOB N  

O 
rraço •usell.no K 
vesouser k -MG • 1 

Ve5'.XÉOr ),. 1 7 

\ Conter XI e acn 
m,r,ri,go,i9.•i.-, 	.,..0) 

- fck 18 MPa: 212 rri3  
. Pavimento de concreto - fck 30 MPa (pavimento rígido): 17 
. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 34 dms 
. Junta de dilatação Jeene - 3550 W: 35 m 

Ponte sobre o Rio Santo Amaro 

Características Técnicas 

. Período de execução: abril/90 a setembro/90 

. Extensão: 100,00 m 

. Largura: 12,40 m 

. Fundação em estacas metálicas de 0 14" 

. Estrutura em vigas longarinas pré-moldadas protendida, lançadas através 
de guindaste 

. Número de vão: 4 un, sendo 2 vãos de 20,00m e 2 vãos de 30,00 m 

. Área de tabuleiro: 1.240,00 m2  

. Pavimento: rígido 

. Ponte executada dentro do perímetro urbano de Guarujá. 

Serviços 
. Escavação mecânica - sem explosivo: 526 m3  
. Estaca metálica - corte: 62 un 
. Estaca metálica tubular de 0 14": 2.922 m 
. Emenda de estaca metálica: 190 un 
. Cimbramento/descimbramento de tubular metálico: 43 rn3  n  pRpnniTp  
. Forma de madeira para concreto armado comum: 344 m2  INTEGRANTE 

.G_R_Awi  DOCUMENTOc EIITAo!EÉAc R  PARTE   

. Aço para armação - CA-50: 116.883 kg 	 TÉCNICO EXPEDIDA,MTA DATARELO  
CREA-SP SOB N. 	&na Xi  . Aço para concreto protendido com bainha: 11.352 kg 

. Concreto 
-fck 9 MPa: 12 rn3  
- fck 15 MPa: 140 rn3  
- fck 18 MPa: 349 m3  
- fck 24 MPa: 264 rn3  
- fck 27 MPa: 190 rn3  

. Aparelho de ancoragem 
7 mm-A: 68 un 

12,7 mm-A: go unta,64t CARTÓRIO D0 11g TA9ULIÀ0v 
r 	k.:rat DE NOTO - GÂ0 PAULO' 
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. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 192 drns 
• Junta de dilatação Jeene - 3550 W: 63 m 
. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m - R' f0 un 
. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m - P < 80 t: 10 un 
. Lançamento de lajotas pré-moldadas: 560 un 
. Forma de madeira para concreto aparente: 4.614 m2 	O PRESENTE DOCUMENTO E KBTE 

. Pavimento de concreto - manual (pavimento rígido): 131 DgCNICO EXPEDI 
!NTEGRANTE DA CKIDÃO ALEN/0 

CREA-SP SOB N° 

São Pdk  

Striz 
TECN! 

osAN  

• "c SERV. ADM. 
DRCA 

PARTE 
DE 

4' NESTA 
Sp SOB 

SÃO PAULO, 

CECk. 
ORE 

bainha: 55.790 kg 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTiDA0 DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA,NESTA DATI‘E'El.0 
CREA-SP SOB N.°  S-1• •=1.2¥  
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O originaiç•' 

Viaduto de Acesso a Conceiçãozinha 
Características Técnicas 
. Período de execução: novembro/89 a setembro/90 
. Extensão: 252,00 m 
• Largura: 13,50m 
. Fundação: estacas metálicas de h=300 mm - espessura .= 3/16" 
. Número de vão: 7 un de 36,00 m 
. Estrutura em vigas longarinas pré-moldadas protendida, volume = 802 m' 
. Área de tabuleiro: 3.402,00 m2  
. Viaduto executado dentro do perímetro urbano de Guaruja. O PRESENTE DOC 

INTEGRANTE O N•4: 

Serviços 	 ACERVO TÉCNIC 
DAT 

. Camisa metálica de 0 0,60 m - espessura 3/16": 272 m 

. Cimbramento de madeira para h <20,00 m: 220 m' 

. Cimbramento/descimbramento tubular metálico: 273 m3

. Forma de madeira para concreto aparente: 10.086 m2  

. Forma de madeira para concreto armado comum: 3.221 m2  

. Aço para armação . 
- CA-50: 219.657 kg 
- CA-25: 17.290 kg 

. Aço para concreto protendido com 

. Concreto 
- fck 9 MPa: 25 m' 
- fck 27 MPa: 1.781 m' 

. Pavimento de concreto - manual (pavimento rígido): 510 mgandra APate ida éPai gva 

. Aparelho de ancoragem - 6 fios de 12,7mm-A: 771 un 

	

Agente AdmIrattvo 	Rei. 1549 

. Aparelho de neoprene fretado: 263 dm' 	 Secciona; 

. Junta de dilatação Jeene - 3550W: 153 m 

. Lançamento de viga pré-moldada vão de 15/45 m - P de 50 a 80 t: 35 un 

. Viga pré-moldadapara vão de 45 m - P de 50/80 t - transporte: 35 

. Lançamento de lajotas pré-moldadas: 2.464 un 
stacas metálicas de h 332 X 300 mm: 6.744 m 

estaca metálica: 136 un 
e estaca metálica: 426 un 	„-Aezu;-b 
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Passarela de Concreto para Pedestre - km 62,65 
Características Técnicas 
• Extensão: 155,00 m 
. Largura: 2,74 m 
. Fundação: estacas de concreto pré-moldada 
. Estrutura: vigas longarinas pré-moldadas d'1,477(G2gEtOsE oppr8jR8T21  didoo, 

volume=162 tT13  RANT A 	Doko E 	Rvo TÉCNICO EXPEDI- 

DOCUMENTO É 

• Número de apoio = 8 un cREA-s? SOB No . Área de tabuleiro = 425,00 m2  

Serviços Preliminares 
. Demolição de concreto armado: 11 m3  

?c,!Nr 	 VA  DM 
Terraplenagem 	 ORCA 
. Escavação de material de 1a categoria com trator e pá carregadeira: 168 m3  
. Transporte rodoviário de material escavado de 1 a/2a  categoria 

- além 100 dam: 1.877 m3  x km 
- além 100 dam - camada acabada 3.075 m3  x km 

. Espalhamento e compactaçáo de material para fundação de aterro: 122 m3  

. Compactação manual/pneumática - reaterro com solo local: 39 m3  

Pavimentação 
. Passeio de concreto - espessura 0,07 m: 134 m2  

Obras de Arte Especiais 
. Escavação manual - sem explosivo: 1 m3  
. Escavação mecânica - sem explosivo: 416 m3 
. estaca de concreto pré-moldada de 0 0,33 m: 681 m 
. Cimbramento de madeira para h < 20,00 m: 118 m3  
. Forma de madeira para concreto aparente: 2.137 m2  
. Escoramento com tábuas - continuo: 4 m2  
. Forma de madeira para concreto armado comum: 292 
. Aço para armação - CA-5: 31.925 kg 
. Aço para concreto protendido com bainha: 3.873 kg 
. Concreto fck 9 MPa: 18 m3  
. Concreto fck 20 MPa: 13 m3  
. Concreto fck 30 MPa: 112 m3  
. Aparelho de ancoragem -6 fios de 12,7 mm-A: 56 un 
. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 31 dm3  
. Junta de dilatação Jeene - 3550 W: 34 m 
. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m - P < 50 t: 4 un 
. Lançamento de viga pré-moldada para vão de 15/45 m - P < 50 a 80 t: 3 

trutura tubular Rohr - montagem e desmontagem (passarela p P 
ovisária): 40,unarftn10 oc112 7ABELIA 
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Revestimento Vegetal c . revestimento vegetal em grama placa talude '
É 

 
- plantio: 216 m2  
- manutenção 20%: 216 m2  

• 
• * 
• • • • • • • •• 

• • 

R 'À 

e resina epóxi; 

parelho de apoio 
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Recuperação das Pontes Rio Quilombo e 
Características Técnicas 
. Extensão: Ponte rio Quilombo: 86,00m 

Ponte rio das Onças: 102,00m 
Serviços de recuperação estrutural, compreendendo: 
- corte de concreto; 
- perfuração para ancoragem de armação com aplicação d 
- reforço com a aplicação de aço protendido; 
- execução de consoles para macaqueamento e troca de a 

das vigas; 
- reforço de fundação com estacas metálicas; e 
- substituição do pavimento flexível por pavimento rígido. 
Serviços Preliminares 

eRpt 
Rio das Onças — Pisep 

#0  

. Demolição 
- pavimento asfáltico: 579 m3  
- concreto simples: 45 m3  
- sarjetas/dispositivo de drenagem em concreto simples: 8m3  
- concreto armado: 714 m3  

. Arrancamento e remoção de canal de 0 0,30 m a 0,60 m: 13 m 

. Remoção de defensas metálicas simples: 1.432 m 

. Transporte de material demolido além 100 dam: 2.856 rn3  X km 
Terraplenagem 
• Carga de material de limpeza com utilização de pá carregadeira: 912 m3  
. Material detonado proveniente de rocha de pedreira (escavação e carga de 

material de 33  categoria): 2.497 rn3  
. Transporte rodoviário de material 

- proveniente da rocha pedreira (material de 38  categoria): 84.460 rn3  X km 
- de limpeza: 25.546 m3  X km 

• Espalhamento e compactação de material 
- para fundação de aterro: 912 ma 
- proveniente da rocha pedreira (material de 38  categoria 

Pavimentação 
. Regularização do subleito - compactação: 644, m2  
_Base/ b-base de brita graduada: 2.442 rn3  

etuminosa - taxa de 0,7 a 1,5 kg/m2: 11.231 m2  
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. Concreto betuminoso usinado a quente - faixa "C": 1.228 m3  

. Pré-misturado a quente: 1.605 m3  

. Pavimento de concreto 
- rígido: 102 m3  
- pobre rolado: 456 rn3  

Obras de Arte Corrente e Drenagem 
. Escavação sem explosivo 

O PRESENTE DOCUMENTO É P 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
TÉCNICO EXPEDI
CREA-SP SOB N° 

D, 

À:40 

4r; 'AN1  - manual: 164 m3 	 TÊCNERVADM.  
- mecânica: 3.943 m3 	 DRCA  

. Escavação mecânica com explosivo com transporte até 100 dam: 316 m3  

. Transporte rodoviário de material 
- detonado proveniente da rocha pedreira: 837 m3  X km 
- escavado de 1a/2a categoria, além 100 dam: 8.569 m3  x km 

. Material detonado proveniente de rocha de pedreira (escavação e carga 
material de 3' categoria): 890 m3  

. Espalhamento/compactação de material detonado proveniente da rocha 
pedreira (material de 3a categoria): 890 m3  

. Revestimento com argamassa - traço1:3 com espessura 2 cm: 162 m2  

. Concreto 
- fck 15 MPa: 801 m3  
- ciclópico: 4m3  

. Aço para armação - CA-50: 7.316 kg 

. Enchimento de vala 
- com pedra rachão: 10 m3  
- com pedra britada 1 e 2: 712 m3  

. Forma de madeira para concreto 
- armado comum: 3.253 m2  
- aparente: 1.419 m2  

. Tubo de concreto de 0 0,60 m - classe'CA -3: 33 m 

. Tubo de PVC de 0 = 4" - perfurado: 3.047 m 

. Grelha de concreto armado 0,10 x 0,44 X 1,20 m: 8 un 

. Compactação manual/pneumática 
- reaterro com solo local: 33 m3  
- para base de caixa: 2.519 m2  

. Enrocamento com pedra marroada - argamassada: 22 m3  

. Revestimento para drenagem com manta Bidim OP-30: 4.412 

. Alvenaria de 1 tijolo comum: 9 m2 	 ,) - 

Revestimento Vegetal 
. Revestimento vegetal em grama placa talude - plantio: 998 
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Obras de Arte Especiais 
. Escavação mecânica - sem explosivo: 500 m3  
. Perfuração de 0 16 mm com aplicação de resina epóxi: 256 m 
. Perfuração de 0 20 mm com aplicação de resina epóxi: 29 m 
. Compactação manual/pneumática - reaterro com solo local: 33 m 
. Estaca metálica - corte: 42 un 
. Estaca metálica de 0 14": 129.643 kg 
. Emenda de estaca metálica: 157 un 
. Tubo de PVC de 0 2"para drenagem de tabuleiro: 44 m 
. Corte superficial do concreto: 71 m2  
. Forma de madeira para concreto aparente: 654 m2  
. Aço para armação - CA-25: 172 kg 
. Forma de madeira para concreto armado comum: 1.812 m2  
. Aço para armação - CA-50: 48.311 kg 
. Concreto 

- fck 9 MPa: 42 m3  
- fck 15 MPa: 80m3  
- fck 18 MPa: 214 mm 
- fck 24 MPa: 261 rri3  

. Adesivo epóxi: 14 kg 

. Aparelho de apoio de neoprene fretado: 

. Junta de dilatação c/sede 3,00 m: 48 m 

. Perfuração de 0 3/4" com aplicação de resina epóxi: 76 m 

. Vigas pré-moldadas para vão de 26,00m - montagem/transporte: 21 un 

. Içamento de viga: 7 un 
Sinalização 
. Placa de sinalização vertical galvanizada tipo 2: 31 m2  
. Cavalete de madeira para sinalização: 150 un 

O PRESENTE DOC ENTO É PARTE 
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TÉCNICO EXPEDIDAME,ST/A DATA PEAc.0 
CREA-SP SOB N.° 4--(...,o2.n2i3  

São Paulo 4101 
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O 
. Vigas pré-fabricadas para vão 26,00m - fornecimento: 21 ui?, PRESENTE  
. Manta geotextil: 470 m2 	

PE . Taxa de instalação equipamentos para bate estaca: 01 un trv° Tc/4  
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São Paulo, 8 de agosto de 2002 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 
Rua Prudente de Morais, 444 	o 
Belo Horizonte - MG 
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O PRESENTE cocumEnsip Ouvia 
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Em complementação à nossa C EG/AT/043/02/A de 3/5/02, informamos que 
dentre os serviços executados destacamos: 

1 Execução de 23.400,00m de barreira de concreto tipo 'New Jersey". 

1 Pavimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para o 
tráfego pesado, foi executado com vibro acabadora dotada de sensor 
eletrônico para compensação de espessura, garantindo os nivelamentos 
das seções longitudinais projetadas. 

1 Pavimento rígido para tráfego pesado foi executado em placas de 
concreto-cimento com resistência de Fct 4,5 MPa, incluindo a execução 
de selantes de juntas de pavimento. O PRESENTE DOCUMENTO È PARTE 

INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NES DATA 
CREA-SP SOB N.° 

São Paulo.221/21/1â 

Sandra Apa ida &al da Silva 

Agente A Secclon4itacuk_.• 
nistrativo II Reg. 1549 

o 
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1 Conclusão da ponte sobre o rio Quilombo 
Características técnicas 

estrutura em concreto 

• 
• • 
• • 
• • 
• • 

período de execução: outubro/88 a janeiro/89 
ão: 78,00m 

ra: 12,50m 
rea do tabuleiro: 975, m2. 0tr,AFITORIO DO 112  TABELIÃOi4),„ 
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CE/EN/AT/089/02/A 

1 Ponte sobre o rio Jurubatuba 
Características técnicas 
. período de execução: fevereiro/89 a dezembro/89 
. extensão: 142,00m 
. largura: 12,50m 
. área do tabuleiro: 1.775,00m2  
. estrutura em concreto protendido 

Ponte sobre o Oleoduto da Petrobrás 
Características técnicas 	 LUIZ 
• período de execução: setembro/89 a setembro/90 
. extensão: 14,13m 
. largura: 14,34m 
. área do tabuleiro: 210,00m2  
. estrutura em concreto armado 

1 Ponte sobre o rio Santo Amaro 
Características técnicas 
. período de execução: abril/90 a setembro/90 
. extensão: 100,00m 
. largura: 12,40m 
. área de tabuleiro: 1.240,00m2  
. estrutura em concreto protendido 

Viaduto de acesso a Conceiçãozinha 
Características técnicas 
. período de execução: novembro/89 a setembro/90 
. extensão: 252,00m 
. largura: 13,50m 
. área de tabuleiro: 3.402,00m2  
. estrutura em concreto protendido 

VI  

Características técnicas 
. extensão: 155,00m 
• largura: 2,74m 
. área de tabuleiro: 425,00m2  
. estrutura em concreto paateruzlidoio DO 112  TABELIÃO, 
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C VENUAT/089/02/A 

1 Recuperação da ponte sobre o rio Quilombo 
Características técnicas 
. extensão: 86,00m 
. largura: 12,50m 
. área de tabuleiro: 1.075,00m2  

1 Recuperação da ponte sobre o rio das Onças 
Características técnicas 
. extensão: 102,00m 
. largura: 12,50m 
. área de tabuleiro: 1.275,00m2  

Atenciosamente 

3 

Sáo Paulo 
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CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
Rodovia MG - km 24,3 - Bairro Angicos 
Vespasiano - MG 
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CVEG/AT/078/04 
Proc. 1.0 16.283/82 

São Paulo, 7 de dezembro de 2.004 

Em complernentação a nossa CE/EG/AT/043/02/A datada de 3/5/02, informamos 

que, no item Obras de Arte Corrente e Drenagem, os serviços de: 

1 Coluna solo/cimento de 0 = 0,80m - ccp: 2.907m; 

1 Coluna solo/cimento de 0 = 2,90m — Jet Grount: 2.154m; e 

1 Execução de estacas tipo raiz de 0 = 20cm: 11.197m, 

pertenceram ao complexo das obras do túnel da Serra do Quilombo. 

Atenciosamente 
DE 

o ngue 
SP N2  109r3 /13 

Diretor de Enge aria 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

CREA-SP SOB N.° 	. aczn  
TÉCNICO EXPEDIDA,NEiSTA DATARgr 

Sâo Paul 	/111.10-6 
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Agente Actrninktrat7 511..!0  kg_: ,1549 
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iretor de Enge ria 

M 

VespastanC DEZ. NO 
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CE/EG/AT/009/06 
Proc. NQ  16.283/82 

São Paulo, 23 de janeiro de 2.006 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
Rodovia MG 10 - km 24,3 - Bairro Angicos 
Vespasiano - MG 

Prezados Senhores 

Em complementaçâo a nossa CE/EG/AT/043/02/A datada de 3/5/02, informamos 

que, no item Obras Subterrâneas (pg. 11), os serviços de: 

•.( Escavação de túnel em rocha sã (69.553 m3) foi executada com fogo controlado, 

sendo o controle feito através de medidores de recalque e vibração. 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA_NUTA DATA PA° 
CREA-SP SOB N.° 	c201X7  

São Paulo 0»1 O1  ir 

Sandra Aparec 	oC:41 da Silva 
Agente Admtn atito ji ,peig. 1549 

Seccional /2-9 



Elaborado por: Aprovado por: 

Le7tn,"korLS 
Denise Correia Fernandes 
Assistente Administrativo 
N° de Matricula: 1560 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

Sirley 09 E 	to Santo 
Assistdnte Administrativo 
Portaria n' 042/2005 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM AS ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG 

6~~0  
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- 
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% AUTENT1ÇA 
	 AU 32270  
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WsPeciono • MG • Telefax: 3621.5104  
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CÓD. 10C120 

u, 152 V 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
1W. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3289-8700 - SELO HORRONTE • 
OUVIDORIA: 0800 28 34273 	 ATENDNENTO: 0804 312732 

CaRTMAO : 004.020/08 

FOLHA: 0001/0004 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE O PROFISSIONAL 
"MARCUS DE CASTILHO SOUZA", ENGENHEIRO CIVIL, CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
N° 8.078/D-CREA-MG, EFETIVOU SOB SUA RESPONRARILIDADE TECNICA AS ANOTACOES DE 
RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR, PASSANDO A INTEGRAR, DESTA 
FORMA, SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME ART. 1°  DA RESOLUCAO N°  317/86 DO 
CONFEA  	
ESTA CERTIFICACAO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS 
ARTS 	  
INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "ARCAP INOVEIS S/A", A QUEM 
CABE A RESPONSABILIDADE PELA. INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-
SE NUMERADAS DE 01 A 11 (HUM A ONZE), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO 
CREA-MG 	  

ESTA CERTIDAO CONTEM 0004 FOLHAS. 



Denise Correia Fernandes 
Assistente Administrativo 
REG CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÔO. 40012C 

ff.;" OMIO DE NOTAS 
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AUTENTICAÇ 
AZK 322 

153 V 
CREA 
CONSELHO REG!ONK_ DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONONA DE MiNAS GERME; 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - 3ELO HOR3ZONTE MO 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 APENDIRliENTO: 0800 3127V 

CERTIDAO: 004.020/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0004 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: MARCOS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUI COES: 

218 

LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: 
LEI: DECRETO: 23569 RESOL.: 
LEI: DECRETO: RESOL.: 

ART.: 028 C/EXCL.: ALINHAS: 
ART.: 029 C/EXCL.: ALINHAS: 
ART.: 007 C/EXCL.: ALINHAS: 

CONTRATADA : CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

REGISTRO: 004752 
NRO DA ART: 1-3087292500 DATA ANOTACAO : 30/11/2007 DATA BAIXA : 20/10/2007 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSA° DE OBRA/SERVICO 

CONTRATANTE 	: BURITIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : BAIRRO BURITIS 
PROPRIETARIO 	: ARCA? IMOVEIS S/A 
CIDADE 	: BELO HORIZONTE - MG 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
4344 PROJETO / CIVIL 
4346 PROJETO / GEOMETRICO 
4352 PROJETO 1 URBANISMO 
4330 PROJETO / MEIO AMBIENTE 
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL 
2647 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / HIDRO/SANITARIO 
2547 EXECUCAO DE MONTAGEM / HIDRO/SANITARIO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA / SERVICO : 
CONTRATO/HONORARIOS : 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

34111 PARA OUTROS FINS 
0,00 

CR$ 52.840.102.713,80 
CR$ 	0,00 
SUB-EMPREITADA 
SERVICOS DE URBANIZACAO DE VIAS DO EMPRE 
ENDIMENTO DENOMINADO BAIRRO BURITIS 2 E 
TAPA CT ASS. EM 30/11/1992 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL,' 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE,' - MC, 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDIMENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 004.020/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0004 

PROFISSIONAL: 
NOME 	MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUICOES: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 	ART.: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.:  
LEI: 	DECRETO: 	RESOL.: 218 ART.: 

028 
029 
007 

C/EXCL.: 
C/EXCL.: 
C/EXCL.: 

ALINEAS: 
ALINEAS: 
ALINEAS: 

CONTRATADA : CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

REGISTRO: 004752 
NRO DA ART: 1-5054841800 DATA ANOTACAO : 03/07/2008 DATA BAIXA : 20/10/2007 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO 

BURITIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES ITDA 
DIV BAIRRO BURITIS 
ARCAP IMOVEIS S/A 
BELO HORIZONTE - MG 

/ MEIO AMBIENTE 

34111 PARA OUTROS FINS 
0,00 

CR$ 52.840.102;713,80 
CR$ 	0,00 
SUB-EMPREITADA 
SER. DE CONTROLE AMBIENTAL DO EMPREEND. 
DENOMINADO BAIRRO BURITIS 2. ETAPA =AS 
S. EM 30/11/92 

CONTRATANTE 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : 
PROPRIETARIO 
CIDADE 
ATIVIDADE (S) TECNICA(S) 
2230 ESTUDO TECNICO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA / SERVICO : 
CONTRATO/HONORARIOS : 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

• • 

Denise Correia Fernandes 
Assistente Administrativo . 
REG CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÕD. 100120 



u. 155 V 
CREA 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUiTETURA E AGRONOMA DE MAS GERAS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE MC 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDIMENTO: U800 312732 

CERTIDAO: 004.020/08 (CONTINUACAO) FOLHA: 0004/0004 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO 	: ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUICOES: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 	ART.: 028 C/EXCL.: ALINEAS: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 	ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS: 
LEI: 	DECRETO: 

	RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
EMPRESA/INSTITUICAO : CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 
REGISTRO 
	

4752 
NRO DA ART 
	: 2-3003030000 

DATA ANOTACAO 
	: 10/07/2007 

QUANTIFICACAO 
	

2,00 HORA/DIA 
RONORARIOS/PREMIO 	: CR$ 	2.500,00 
DATA DE INICIO 
	

: 24/05/1972 
DATA DE FIM 
	: 00/00/0000 

MOTIVO DA BAIXA 

COD-ANOTACAO 	: 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO 

BELO HORIZONTE DE 	DE 	 4  

Yrir C65 
Denise Correia Fernandes 
Assistente Administrativo 
REG CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

Sirley do Es rizu 	to 
Assistente Aministrtivo 
REG CENTRMETROPOLITANA 
Cl:MA-MG 
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CREA-MG 

VINCULADO À CERTIDÃO 
NÚMr.,?1, 	:::t!sedida em: 

0 0 4 .0 20 08 	0 9 JUL 2008 

ARCAP IMÓVEIS SIA 
	 1 

ATESTADO 
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ENGE ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa 
inscrita no CNPJ sob o número 17.25a966/0001-60 
em Vespasiano, MG- executou, sob regime de sub-empreitada para a auRms INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LIDA insere.' no CNPJ sob o número 19.199.264iC001-44 estabelecida e Av. Raja Gaba-
raia 1710 st 401, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte, sendo a proprietária ARCAP IMÓVEIS SIA inscrita no 
CNPJ sob o número 17.161.688/0001-94 estabelecida a Rua Albite n°131 corg 103 O, Bairro Andaeta, Belo 
Horizonte as obras de urbanização de vias do empreendiniento denominado Bairro Buritis -? Etapa, situa-
do em Belo Horizonte. 

Atestamos também que as obras foram realizadas integralmente, dentro do prazo contratual e a-
presentaram elevado padrão de qualidade, satisfazendo as especificações técnicas dos respectivos projetos. 

L As referidas obras de urbanização de vias constaram de: 
• Elaboração de todos os projetos executivos de engenharia pertinentes às obras, a saber 

projeto urbanístico, projeto geométrico, projeto de terraplanagem, projeto de pavimenta-
ção, projeto de drenagem pluvial projeto do sistema de abastecimento de água, projeto 
de esgotamento sanitário, projeto da rede de iluminação das vias, projeto de arborização 
de vias, projeto de sinalização de vias, projeto de paisagismo inclusive de praças e par- 

° 4. r- 	ques urbanos, projetos e estudos ambientais como EIAPROAA. 
o 

• Abertura do sistema viário com execução de limpeza do terreno e terraplanagem. o 
;• 	Execução das obres de drenagem das vias e de canalização de talvegues incluindo: aber- 

tura de valas; regularização de veies; escoramentos contínuos e descontínuos; reaterro 
•cr 

compactado de valas com controla do grau de cornpactação; galerias abulares e celula-
res; bocas de lobo, ramais de ligação, poços de visita, caixas de passagem, berços de 
concreto; tratamento do fundo de vaies; bacias de dissipação de energia; enrocarnentos 
com gabião; descidas de água em escadas. 
Execução das redes coletoras da esgotos sanitários com a utilização de manilhas cerâmi-
cas e tubos de PVC. 
Execução do sistema de abastecimento de Nua potável, incluindo as redes de distribui-
ção, reservatório, estações elevatório e tisposifivos de manobra e proteção das redes. 
Execução da rede da distribuição de energia elétrica 

• Execução da pavimentação em CBUCt (concreto betuminoso usinado a quente) e TSD 
(tratamento superficial duplo), incluindo b-base, base e pavimento. 

• Execução das obras complementares incluindo: certas, grama, arborização das via 
meios-fios, sarjetas, sinalização, recuperação de áreas erocédas e degradadas e 
de controle ambientai inclusive com monitorar/lento das nascentes e córregos. 

• Execução de praças e parques urbanos incluindo: arborização, revegetação, tratamento 
de taludeS, equipamentos e cercas de proteção. 

• Todas as obras foram executadas pela COWAP SIA com fornecimento integral de todos 
••.é,, 	os materiais, dos equipamentos necessários e da mão de obra 

O valor das obras foi de Cr$ 52.840.102.713,00 (Cinqüenta e dois bilhões, oitocentos e 
quarenta milhões, cento e dois mil, setecentos e treze cruzeiros e alenta centavos) 

• 
: 	: • ut.,. 	s. ,  

AP E CONTRUÇÕES SI FLS: 

Rua Albita, 131e- conjunto 1030- Cruzeiro Belo Horizonte -9/93 Cep: 30.310- 	IR 3225-9177 
arcapimovels.grnalt 
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ARCAP IMÓVEIS 5/A 2 

 

CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
Nompro 	F.Imedide em: 

II Os dados gerai-das obras são os seguintes: 	0 0 4.020/08 	0 9 JUL 2008 
• Responsáveis Técnicos: 

• Engenheiro Luiz Felippe de Urna 
• Engenheiro Marcos de Castilho 
• Engenheiro Flávio de Lima Vieira — CREA riQ  2.749ID 4* Região 
• Engenheiro Gustavo Metuoci Vieira CREA n 65.334fD 44 Região 

• Período de realização das obras: início em 01 de dezembro de 1992 e termino em 20 de 
outubro de 2007; 

• Projeto de urbanização aprovado em 27 de junho de 1.992 pela Prefeitura de Belo Hori-
zonte com a seguinte custribuição de amas conforme consta do referido projeto urbanísti-
co: 

BAIRRO BURITIS 2a PARTE 
QUADRO RESUMO DE AREAS 

DISCRIMINAÇÃO 1ÃREA EM m2 	1 % 
AREA DE LOTES 507.385,33 51,38% 

QUADRA 93 67.448,00 683% 
ÁREA DE VIAS 220.661,32 22,35% 
ÁREA VERDE 183.792,00 1661% 
ÁREA INSTITUCIONAL 8.179,93 0,83% 

TOTAL. 987.466,58 100,00% 
No DELOTES 709 
ÁREA INDIVISA 41.272,00 

III. O detalhamento e especificação* das obras realizadas constam das planilhas anexas 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2007. 

CREA rt2  1.918/D 4a Região,' 
Al¥REa rtlfrprrun s• %roo 9' 
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ARGAP IMÓVEIS SjA 
CREA-MG 

VINCULADO À CERTIDÃO 
Número 	Expedida em: 

1 2008 AMA, IMOMINIF SIA frO4 .0 20 / all 	13 V JZ 
PARCEIAMENTONURITM - 2e ETAPA -11EL° INNINONTF.ANG 

OBRA: RELAÇÃO DE ~VERDADES ai IIMININWAWO 
ATESTADO/ÉCNICO DE EXECUÇAIO OE CORAS FLS: 

b3 
ITEM 

s 
DESCRIÇÃO DD SERIN» 

Al3b.; I 
mmle. e 

01.00.00 earrALAÇÃo DA OBRA 

01.01.00 EScFETORlo DE OBRA - 

01 .cn .07 ESCRITORIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO 1 1 UN 

01.01.11 1 UN ESCRITORM DE EMPREITEIRA TIPo I 

01.02.00 BARRACA° DE OBRA 

01.0205 VESTIARIO TIPO 1 1 UN 

01.02.11 ÁREA COBERTA EM TELHA ONDULAM DE FEIROCIMENTOAMM ao M2 

01.02.12 t DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO . 1 UN 

01.02.15 DEPOSITO DE ALATERIAls ENSACADOS 1 UN 

01.0223 INSTALAÇÃO sAnnARIA TIPO 1 1 UN 

01.02.25 REFEITORIO TIPO I 1 UN 

01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS,  DEMIADEIRA INLINCIII 

01.03.01 3,00 m x 20M - PADRAo SuDECAP 3 UN 

01.05.00 CERCA PADRAO aUDECAP 

01.05.05 TIPO 1-PECA SOCADA ZOEM E 5 FIOS ARME FARPAD0 2.500 Ai 

01.06.00 INSTALAÇÃO pROAsOleks -CONCIESIND~ 

01.06.01 PADRAO CEMCG - TRIFASICO ATE 31 KVA 3 UN 

01.06.05 PADRAO COPASA - CAIXA E 1110ROMEIRO Ca 3M" 3 UN 

01.07.00 FOSSA E SUMIDOURO 

01.07.02 FOSSA SEPTICA E SUMMOURO DOM1,20111124,501* 3 UN 

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 

03.01.00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E UMPEZA°0 TEMER° 

03.01.02 DESMATAMENTO.DESTOC.£ UMPEZAJNCLTRANSP. ATE SOM 310.909 M2 

03.03.00 EscAvAçAo MECAMCA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE OS ti 

03.05.01 EM MATERIAL DE1" CATEGORIA 3772 m3 
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~CNP INOVEM SIA 	Z104 OVI/Off 	n g At,  2008 
~cara" auffla iraM- SELO NoRwoorrE, m0 

OBRA: nEtaçao DE ~AMIMOU Da unavarnO)  
MESMO TÉCNICO DE atECUCÀO DE ODDAS 

ARCAP IMÓVEIS S/A 
CREA-MG 

VINCULADO À CERTIDÃO 
Ninnerrt 	 F733eclicía em: 

i 04 ITEM 
ASS4 	 

oescasçAo 00 SERVIÇO 

03.12.03 MECAN1CA 	 111.557 M3 

03.13.00 TRANSPORTE DE MATENAL DEQUALOMERNATMEA 

03.13.03 2 KM < ONIT G. 510i 	 557,785 MAM 

03.15.00 ATERRO COMPACTADO/1-1M% DO PROCTOR NDRINO 

03.15.01 COM ROLO VERATORIO 	 495.5571.43 

19.00.00 DRENAGEM 

03.18.00 ESCAVAÇÃO MECAMCA DE VALAS COM DescARra LATERAL 

03.18.01 H 1.519 

03.18.02 1.51A 	3.0N1 

03.18.03 3.0 IA n <= 5.0 

03.22.00 REATERRO DE VALA 

03.22.01 MANUAL 

0322.02 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIIIRATORIA OU "AR A100% 

03.23.00 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO13E TERRENO 

03.2103 COM MACA VeRATORIA 

19.04.00 REDE TUB. CONCRETO ~ENTOAR' PLUS RS CLASSE PA-1 

19.04.01 DM= 400 MM 

19.04.03 1~ 600 MM 

19.0405 ON= 8001W 

19.04.09 DN= 1200 MM 

19.04.07 DN= 1000 /AM 
S.. A 
aLisolm 

19.07.00 CONCRETO PARA BERÇO NE REDE TUBULAR 

19.07.01 TRAÇO 1:36, INCLUSIVE LANÇAMENTO 

19.08.00 FORMA PARA BERÇO 

19.08.01 EM TABUA. INICWSIVE DESFORMA 

19.10.00 ALA DE REOE TUBULAR 

19.10.02 O= 5001W 

Conferido 
o origi 

Em tes 

onforme 

1.569M3 

10.463 M3 

56.825 M3 

10.432 M3 

41.727 NO 

13.332 M2 

1.795 M 

5436 M 

511 M 

365 M 

122 M 

1.835M3 

3.398 M2 

2 UN 

r)E NOTAS moço;:,*: cushok, 
vemo, 	Web; 3621-5104 

2 

Rua Mita, 1318— conjunto 1030 —Cruzeiro—Bete HDINTOOLE —MG— Cep: 30.310-160 - 	225-9177 
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CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
6M1110*C .r.ir pedida em: 

160 V 

ARCAP IMÓVEIS 5/A 
0 4 da  2008 ARCO. mamem IMA 

PARCELAMENTO BuNlis- 2, ETAPA - illarNORIZONTE. MG 
OBRA: RELAÇÃO OUANTIOADOS DA URGANI~  

ATESTAM> TÉCNICO DE EXECUÇASW OBRAS  

DescançAo tio ~aço ITEM 

I R.S: 
05 

QUANT UNID 

19.19.03 

19.19.05 

19.19.09 

19.20.00 

19.20.03 

19.20.05 

19.20.09 

600 Mit 

800 IAM 

13= 1030 Mu 

CAMA PARA BOCA 1.0130 

SIMPLES 

DUPLA 

CONJUNTO QUADRO E ~LIMPARA BOCA OE Une 

TIPO 8 (CONCRETO) - PADRWSUDECAP 

CANTONEIRA PARA DOCA 0E1080 

TIPO B (CONCRETO)- PADRAO SUOECPP 

CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP 

600 MM 

CAIXA DE PASSAGEM Troe PADRAO SUDECAP 

600 MM 

1200 MM 

POÇO DE VERIA TIPO A - PADRAD SUIDEC AP 

500 IAM 

600 MM 

GO MM 

▪ MOO Mm 

0=800 LM 

COO kW 

12130 MN 

POÇO DE MINTA TIPO C - PADRAO SUDECAP 

0=800 IAM 

0= 800 MN 

1200 MIA 

MATRICULA 

7 UN 

11 UN 

8 UN 

149 UN 

99 UN 

347 UN 

347 UN 

4 UN 

9 UN 

2 UN 

6 UN 

112 UN 

5 UN 

3 UN 

6 UN 

2 UN 

2 UN 

18 UN 

6 UN 

1 UN 

. 	Nderi,á cno' 
do,Lsrado de :VienelGi"el jà  

CorrE.Wd.N.o.lieralr0 st¡o 

Sé10 déiF ajti hioca o 
r: 9E NOTAS 

	

'oça32.- 	galtêellOk. 105/01  

	

- 	:T4tMOX: 3621.510d 

19.19.00 POÇO DE VISITA TIPOS-PAMPO SUDEC.AP 

19.10.03 

19.10.05 

19.10.07 

19.11.00 

18.11.01 

19.11.02 

19.13.119 

19.1102 

19.14.00 

19.14.02 

19.18.00 

19.17.03 

19.17.00 

19.17.03 

19.17.09 

19.18.00 

19.18.02 

9.18.03 

9.18.05 

19.18.07 

a 

ÇA\ 
/ CO' 

Rua Albite, 1314,-- conjunto 1030— Cruzeiro—Bodo Horizonte —MG —Cep: 30310-160 - V 3225.9177 
Ei arcapinroveisermag 



CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
Mimem 	 r5x0effida em: 

OQ 	a 20 I 08 	Ü 9 IIL 2008 

FLR: 

GUANT 
	

UNO 

o 

. 	
10 DE NOTAS 

*Doo KubieNak, IONDI 
MG (elefox: 5621.5104  

,d2,4didavio, 
do ,s d 	idOPT.6 

Corregedo, cht;ertiVó,Jusilio 

Selo OreiFaiitilecirt• 
• ~TENT, 

AZIK‘ 3 

leswslan°  26 FEV. 2009 

ARCAP IMÓVEIS VA 

PARCELAMENTO otemes-ze ETAPA- Ba  
OBRA: RELAÇKO DE QUANTIDADES DA tonamenAÇA6  

ATESTADO TÉCNICO BE - 	1., OBRAS 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

  

19.21.90 CNAMINE DE POÇO DE MOTA -PADRAOINADECAP 

19.21.01 TIPO AALVEN. ECMREVES1DA. CMEGRAUS AÇO CA25 

19.22.00 TAMPAO DE POÇO DEVASTA 

19.22.01 FERRO FUNDIDO CINZENTO 

19.23.00 DESCIDA Cf AGUA TIPO DEGRAU PADRAO SUDECAP 

19.23.02 D= 500 MM 

19.23.03 D 600 MM 

19.30.00 SARJETA - PADRAO SUDECAP 

19.30.05 TIPO - (50(10)CM - OES-R01 
19.30.08 TIPO C - (50)(10)CM - DES4I01 

19.31.00 CANALETA -PADRAOIRIDECAP 

19.31.10 ESCAVAÇÃO 

19.31.11 APILOAMENTO 

19.31.12 FORMA 

19.31.13 CONCRETO F~ 9 ASPA 

19.31.14 CANALETA COM REVESTIMENTOEN CURA 

19.31.10 ESCAVAÇÃO 

19.31.11 APILOAVENTO 

19.31.15 REVEsTIMENTO EM GRAMA 

19.32.99 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADA% RODEM,  
19.32.01 TIPO A - MADEIRA ROLIÇA 0=8A 10 CM 

19.33.00 ESCORAMENTO comeu*** VALAS - ~mo SUDECAP 

19.33.01 TIPO A- MADEIRA ROLIÇAEW 11 A 15 CM 

19.33.02 TIPOS - PERFILAM" 

05.00.90 GALERIA CELULAR EM CONCRETO ARMADO - 3,1911 z OMR 

05.91.00 ENROCAMENTO COM PEDRA DE NUIO 

05.01.02 ARRUMADA 

05.02.00 TUBO DE CONCREIFOPOM080 

4 

(7, 

• •z, 

123 M 

161 UN 

28 M 

159 NI 

2.452 M 
1.865 M 

282 M3 

21202 

1.99002 

9503 

881 M3 

57502 

2895 02 

3.877 02 

2.820 02 

1615M2 

412m 

2.03303 

Conferida e a 
o origina 

Em test° 
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14.756 M3 

2.951 M3 

1.968M3 

MAT ,,ULA 
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ARCAP formei Na 

CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
Numero 	 "pedida em: 

Q44.2OfG8 	a iui. 2008 

ARCAP IMÓVEIS 5/A 

	 PARCELAMENTO  euRrns - 2a ET -  
OBRA RELAÇÃO DEQUMIIIDADES UR ummaimAfflo  

ATESTADO TC-CNICO ne 
•••••••••/••••• 

DESCRIÇÃO DD SERVIÇO 

05.02.02 	0,20 II 	 2.800M 

O HORIZONTE MG 

4.. DE OBRAS 
	

FL : 

ITEM 

05.03.00 cONCRETO oE reaornroazar,,Ao 

05.03.01 TRAÇO 1213,FORI4EC. E LANÇAMENTO soaRE,ENRoCarrierto 	 ma M3 

05.04.00 FORMA MCLUSIVE DESFORMA 

05.04.01 FORMA DE COMPENSADO RESINADO 	 19246 142 

05.05.00 aormaçÃo aticLusivE CORTE. DOERA E cotOmiLo 

05.05.01 AÇO CA-50 OU CA430 	 235.717 KG 

05.08.00 JUNTA ELASTICA 

05.06.01 JUNTA ELASTICA 0-22, FUNDEARIAM) OU SIMILAR 	 618 M 

05.07.00 CONCRETO ESTRUTURAI. FORA. APUCP4ÃOE MIESIMMMITO 

05.07.45 FCK = 30,0 MPA, USINADO 	 5.343 M3 

05.09.00 FoRNEMMIRD E LANÇAMENTO D16.81411911M. MUIDIANTE 

05.09.02 BRITA 	 778 Ni3 

05.11.00 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL 

05.11.03 MANTA GEOTEXTI. GRAMATURA23130/311M OIDIMAINMAR 	 4.320 

05.12.00 OREMO BARBAM* 

05.12.03 IX 100 AM 	 165 uN 

1 05.17.00 ALA DE GALERIA CELULAR 

105.17.19 6= 3.00M 	 1 UN 

05.20.00 GAM110 

05.20.01 TIPO CAIXA MALHA 8X10,F10 271114, REVESTIDO EM PC 	 970 M3 

22.00.00 ESGOTAMENTOS/4MT~ 

03.18.00 Encalmo° mEGANICA 8E VALAS II;011i 1)E8CAMA LATIM 

03.18.01 H.= 1.5M 

03.18.02 1.5M n H 3_0M 

03.18.03 3.0 M < H .= 5.0111 

03.22.00 REATERRD LIE VIMA 

5 

Conler •CI :4 ••14 • • 
o nrlgi 	exib ,io 

Em Esl° ved e 

Mame 
ou fé. 

~•••• 
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ARCAP IMÓVEIS SM 

u k. 163 V 
CREA-MG 

VINCULADO À CERTIDÃO 
New,.  r• 	Expedfda em: 

til 2008 

em 

ARC/P Im‘vna SIA 	ti4galtle 	V 
PARCELAMENTO ~MS - 2ar ETAPA - BELO olIORIZONTE_MG 

Ra*AOOEauurnomEstrku~  
ATESTADO TECMCO te ExEcurjho De OBRAS 

ASS.; 	 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

FLS: 

7,870M3 03.22.01 MANUAL 

03.2202 COMPACTADO COM EQUP- ~CA VIBRAIORIA OU talliffl Pá 100% PM_ 

03.23.08 REGULARIZAÇÃO E 1:D4~0,c/A DE TERROM 

03.23.03 COM PLACA WIRATORTA 

19.32.00 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS- AgOINAOSUDECAP 

19.32.01 TIPO A - MADEIRA ROUÇAIC GA 10011 

22.01.00 REDE COLETORA 

22.01.01 CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO 

LocaçÃo DE REDE E ELABORAÇÃO DE Nom oe SERVIÇO, INCLUSIVE 22.01.02 LEVANTAMENTO DE RoRkiAtS - PARA OBRAS 

FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM 
22.01 03 MANIUMS CERAMICAS, &mim et)WocA ccwookie moo 142ox os MIMA 

FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO DE REDES COLE 	DAM DE ESGOTOS EM 22.01 04 ~IMAS CERÂMICAS, JUNTA ELAstiCA CONFORME ROR 1420B, DN 202 IAM 

22.01.05 FORNECIMENTO, I kbl e, ASSENTAMENTO DE REDES COLETORAS DE ESGOTOS EM 
MAMINAS CERMICAS. MITA ElJtSIICA CONFORME NBR 142as DA 230 

FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO DE REDES MEU:IRAS DE ESGOTOS EM 
22.01.06 PVC, COM PONTA. BOLSA E ANEL DE BORFULCILA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME NEM 

7362 DA ABNT, OHM MIA 

2202.01 execuçÃo oe poços DE MINIA PAPA ROESSE ~MOS INCLUSIVE 
FoRttEcosin's E AMENITAIIENTo SIE Nernamos 

12.02.01 TIPO TI/LUAR .EM ANÉIS DE colicarto COM ONIZIO ima ~LIMA ATE 2,5 M 

22.02.02 TIPO NORMAL COM DIÂMETRO DE 1,50m FMALWAA E cume/É 

22.03.80 TAMPÕES PARA POÇOS DE =MA 
220301 TAMPÃO DE FERRO Fumo° amam T-IDD IP COPASA 107) CONF_IAIBR 0581) 

• 11205113 

10.931 M2 

42.508 M2 

12,15 KM 

12.145 M 

5.967 M 

300 M 

606 M 

50M 

	

-NE*Ilte 	 

23.00.00 ABASTECIMENTO DE AGUA 

03.16.00 ESCAVAÇÃO ~ANCA DE VALAS COM DESCANGA LATERAL 

03.18.01 H 1.514 

03.22.00 REATERRO DE VALA 

03.22.01 MANUAL 
iAtCCU  

C4  

6 
	

rj: 

' 

C9 
	

originai e 
m lesf,  
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CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
fifirnrwo, 	 Expedida em: 

O 8 	O JUL 2008 

ARCAP IMÓVEIS VA 

~AP  
TWICELAMENT BURTTIS - ETAPA - BELO 

IBMIMIDADESINIMINIAMEMUliO 	  

inumo taaco DE EXECU040 DE  05 
ANU • 	 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

o 	 
IIG 

ITEM 

1 FLS: 

REGULARVAÇÃO E COMPSOTAÇÃO BE TERRENO 

COM PLACAM/BRAMIRA 
	

16.671 M2 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO cie AGUA 

CADASTRO DE REDE DE Acua 	 20.84 KM 

FORNECIMENTO. TESTE, ASSENTAMENTO 06 TUBOS OE FERSOFUNINDO ~TIL 
23.01.02 CENTRIFUGADO. PONTA E BOLSA. JUNTA ELÁSTICA, CLASSE K-7, FABRICADOS 

	
1.467 M 

CONFORMEI= MEG. DM 293 no 

FORNECIMENTO. It2,1C, ASSENTAMENTO DE TUBCAIWE FERRO FIAI!~ DOCTIL 
J.01.03 CENTRIFUGADO. pourA E BOLSA, Juram ELRsrlc& CIASSE K-7. FABRICADOS 

	
1231 M 

CONFORME NEIR 78133, N0 

FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUM. FORNECIMENTO. 
23.01.04 CENTRIFUGADO, PONTA .E BOLSA, JUNTA ELÁSTICA, CLASSES-9, FABRICADOS 

	
202 M 

CONFORME til3R 7863,044 150 nue 

FORNECIMENTO. TESTE, ASSENTAMENTO DE 1UE106 DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 
CENTRIFUGADO, PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CIASSEM?, FABRICADOS 

	
787 M 

CONFORME NOIR 7883, ONTODik-at 

FORNECIMENTO, TESTE. ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC DE Foço, PONTA E 
23.01-0". BOLSA JUNTA ELÁSTICA. CLASSE DE PRESSÃO 111APL FABRICADOS CONFORME 

	
1.336 M 

NBR 7865, 0/115Daen 

FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO DE. TUBOS DE PVC DE Fifa, PONTA E 
23.01.07 BOLSA, JUNTA ELÁSTIEJF, CLASSE DE PRESSÃO ta" FABRICIVIOS CONFORIVE 

	
2.469 IA 

N8R 7665, DN 100 frgEt 

FORNECIMENTO, TESTE, ASSENTAMENTO DE TU805 DE PVC, P/3A, PONTA E BOLSA, 23.01.08 

	

	
1.65614 JUNTA ELÁSTICA. CLASSE 20, FABRICADOS CONFORME NOR 5647. CM 75 ame 

FORNECIMENTO, 	r., ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC, MA, PONTA E BOLSA, 23.01.09 

	

	
11.30114 JUNTA ELÁSTICA. CLASSE 20, FABRICADOS CONFORME ROR 5647, ON 93 min 

EXECUÇÃO DE CAIXAS DE MANOBRA PADRÃO COPASA EM CONCRETO com 
23.01.10 TAMPÕES DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTOS E mONTAGENS 

	
26 UN 

111DRÁULICAS 
FORNECalENTO E MONTAGal DE TAMPOESOE FERROFUNDIDO T-100 PARA 	

26 UN CAIXAS DE MANOBRA 

FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL 
23.01.13 METÁLICO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS, PEÇAS E 

	
UN 

CONEXÕES. LUGIINAÇÃO E URDAFAZAÇÃO - VOLUME = 250 LIS 

FABRICAÇÃO FORNECIMENTO E NICTATAGEM oc RESERVATÓRIO DE AULA porÁvEL 
23.01.14 METÃOCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBOS. PEÇAS E 	 UN 

CONEXÕES. LINAINAÇAD E URBANIZAÇÃO - VOLUME os 50*13 	 +— COM O 

03.23.00 

03.23.03 

23.01.00 

23.01.01 

23.01.05 

23.01.12 
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ARCAP IMÓVEIS S/A 

u les V 
CREA-MG 

VINCULADO À CERTIDÃO 
Expedida em: 

AFICAP ~SM 
PARCEIAMEPITO RUMOS- /* Er"- BELO 

LI 4 Q 20 0  
MG 

til 2008 

RELAÇÃo QUANTIDADES= URBANIZAÇÃO  
ATESTADO TÍCMDO DE EXECUÇÃMOBRAS FLS: 

io 

         

         

         

         

         

         

  

DESCRIÇÃO 00 SERVIÇO 

     

ITEM 

      

         

         

23.01.15 URBANIZAÇÃO -VAZÃO DE zt „ao" ALTURA MM4016ÉtFor.A DE 87,6em; POTÊNCIA 
MONTAGEM DE LOMBAS, lusos, PEÇASE CONEXÕES, ILUAINAÇÃOE 
EXECUÇÃO DE ELMMTC8544TIPO BOOSTER INCLUSIIE FORNECIMENTO E 

UN 

  

  

DE 00 HP 

     

23 01 16 URBANIZAÇÃO-VAZÃO CE 573 VA, ALTURA rePriOetTar.f. DE 113.0Bnx POTÊNCIA De 

ExEcucAo DE ELEVATÓRIA TIPO BOOSTER, INCLUSWE FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DE BOMBAS. TUBOS. PEÇAS E CONEXÕES,, ILUMINAÇÃO E 	 UN 

12,5 

  

         

         

         

         

20.00.00 PAVIMENTAÇÃO 

40.01.00 REGUUMMAÇÃO 

20.01.01 REMAM/AÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUSLENO 	 108.295 M2 

20.05.00 sui3-BASE ESTALGRANUL, COMP. ENERGINIOCTOR 

20.05.01 COM COM CANGA DE ~ENODE FERRO 	 213.574 M3 

20.07.00 BASE ESTAM ORNAM, COMP. ~Ra. pROCTOMMOM 

20.07.01 com CANGA DE MR4800 DE FERRO 	 39.851 M3 

20.10.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER 4MTUREZA 

20.10.03 DIAT > 101011 	 1.660.875 TOCIA 

20.11.00 imPRRAAÇÃo 

20.11.01 IMPRIMAÇÃO COM C114.311 	 106.295 M2 

20.12.00 PINTURA 

20.12.01 PINTURA DE UGAÇAOCOMFIR-1C 	 106.296 M2 

0.13.00 CONCRETO ILETUMMO*0 UMNADOMMIENTE 

20.13.01 FAIXA A COM C19 20 
	

2$.939 T 

20.14.00 TRATAMENTO 81PERFICML COM EMULEM* AR-2C 

20.14.02 DUPLO 
	

44.644 m2 

	n2:3:Mt 	 

21.00.00 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 

21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADAMOIRMBCAP 

21 0a03 MEXI FIO CONCRETO F(20.e181APA TIPO A412)043.19C35YCIA 	 o 
21.05.00 PASSEIOS 
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ARCAP IMÓVEIS S/A 

CREA-MG 
VINCULADO À CERTIDÃO 
Fkirrit rt, 	Expedida em: 

tt,.. 2008 ARCAPIDOMEIB BID  
PARCELAMENTO 	- 20 ETAPA LIF.b HORIZONTE. MG 

R8~0 QUADITIORDES EINIRIDNIWAÇÃO  
ATM!~ ~00 DE EXECUÇÃO DE OEIRMS 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

6.450 512 21.05.01 DE CONCRETO 15 IMPA EMICSI JUNTADECASNI MANUAL 

21.07.00 

21_07.01 

21.15.00 

2115.07 

21.30.00 

21.3005 

21.30.08 

21.30.07 

21.33.60 

21.33.01 

21.33.02 

21.33.03 

21.33.04 

21.33.05 

21.33.06 

21.35.00 

21.35.01 

21.35.02 

21.35.03 

21.41.00 

1.045 M3 

2.912 M 

13.950 M2 

7.750 112 

9200 TA2 

ULNÇAMENTO E EsPALTIMMENTO DEDIATENIMS EM PARDO 

SOLO EM AREA DE PA8S80 

CERCA DE MOUITAOA CADA UM 

TIPO C COM 9R( 

GRAMACAO E AJAREINAMENTO 

GRAMA BATATAIS EM PLACAS -PASPALUILI NOTARAS 

GRAMA SA0 CARLOS -AXONOPUS COMPRESSOS 

GRAMA ESMEITALDA - INDO ZOVSM 

PoRNECimENTO DE MUDAS 

ARVORE - SIBIPIRUNA- ~ALPINA PELTOPOHOROIDES 

ARVORE - FE ROXO - TABEBUIA IMPETIGINOSA 

ARVORE - iPE BRANCO - TABEBUIA ROSEOALEIA 

ARVORE - /PE AMARELO - TABEBUIA 8ERRATIFOUA 

ARVORE - ~11- COSSIA GRANDE 

ARVORE - OUARP_SNEIRA - TIBOUCIONAGRANULOSA 

TRATAMENTO SUPERFICIAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO 

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO,  

DRENAGEM DE TALuDES POR DIGO DE CAN~S-np0 A 

DRENAGEM DE TALUDES POR MIGO DE ~METAS SEMICIRCIAARES 

ENERGIA ELÉTRICA 

248 UN 

212 UN 

149 UN 

138 UN 

87 UN 

78 UH 

113.436112 

5.731 m 

17M 

21.41.01 367 UN EXECUÇÃO DE REDE oe ENERGIA ELÉTRICA motumw PosTF.AreAo, CABOS, 
DtSPOSMVOS DE PROTEÇÃO. 1.105~ TRANSFORMADORES E ISOUDORES. 

siNAUZAÇÃO MEINes 

EXECUÇÃO DE afflizArjo DE VIAS URBANAS 

EXECUÇÃO DE PARQUES URBANO& E PRAÇAS 

EXECUÇÃO DE PARQUE URBANO com IMPLANTAÇÃO DE EQUIMMENTOS. RAY-
GROUND, CERCAMENTO. ~HM c* ~anu ~riça% 

12 KM 

21.42.00 

21.42.01 

21.43.00 

21.43.01 313 M2 

42 

o 
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ALTERAÇÃO E COOS9CIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE 

"STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA." 

CNPJ: 43.218.957/0001-11 

NIRE 352.0114571-4 

Pelo presente instrumento particular de Alteração do Contrato Social, os abaixo assinados: 
A) LEONEL JOSÉ MAGNUSSON, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e 

domiciliado na Rua Padre Pereira de Andrade no 545, apto. 91, Bloco E, CEP 05480-900, 
São Paulo, SP, portador da cédula de identidade RG no 2.740.403 SSP/SP, CPF/MF no 
027.006.978-04, CREA n° 20.625; 

B) WALDEMAR MASCHIETTO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado 
na Rua Havaí no 174, apto. 71, CEP 01259-000, São Paulo, SP, portador da cédula de 
identidade RG no 2.654.087-3 SSP/SP, CPF/MF no 008.433.268-91, CREA n° 19.643; 

C) CLÁUDIO ROSSINI, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, residente e 
domiciliado na Rua Rui Barbosa no 333, apto. 101A, CEP 09190-370, Santo André, SP, 
portador da cédula de identidade RG no 3.647.596-8 SSP/SP, CPF/MF n° 042.742.378-34, 
CRC no 63.722. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada "STEMAG ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA.", sediada na Praça Santo Agostinho no 40, Paraíso, CEP 01533-070, 
São Paulo, SP, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
352,0114571-4, inscrita no CNPJ sob o no 43.218.957/0001-11, resolvem, por unanimidade, 
ALTERAR o seu Contrato Social nos seguintes termos e condições: 

1) AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL 
1.1. Os sócios, de comum acordo, resolvem nesta data elevar o Capital Social que hoje 
importa em R$ 15.000.000,00 (Quinze milhões de reais), dividido em 1.500.000 (um milhão 
e quinhentas mil) quotas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscrito e 
integralizado, para R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), com um aumento de R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) novas quotas, 
também no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma. 

1.2. As novas quotas sociais são subscritas e distribuídas entre os sócios na seguinte 
proporção: 

(a) 189.650 (cento e oitenta e nove mil, seiscentas e cinqüenta) quotas ao sócio LEONEL 
JOSÉ MAGNUSSON; 

(b) 189.650 (cento e oitenta e nove mil, seiscentas e cinqüenta) quotas ao sócio 
WALDEMAR MASCHIETTO; 

(c) 120.700 (cento e vinte mil e setecentas) quotas ao sócio CLÁUDIO ROSSINI. 566\- 
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1.3. Neste ato, as novas quotas silo 1:oealmente integralizadas por meio da incorporação das 
seguintes reservas da SociedadC• • • •• 
(a) R$ 278.551,12 (Duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta e uni 

reais e doze centavos) referente ao saldo da conta de "Correção Monetária do 
Capital Realizado" da Sociedade; 

(b) R$ 4.721.448,88 (Quatro milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos 
e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) referente a parte do saldo da conta de "Reservas de Lucros" da Sociedade. 

1.4. Em vista das alterações ora operadas, a Cláusula 10 do Contrato Social, fica com a 
seguinte redação: 

"CLÁUSULA 10 - O Capital Social é de R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de 
reais), representado por 2.000.000 (Dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 
10,00 (Dez reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas e distribuídas entre 
os sócios da seguinte forma: 
A) Ao sócio LEONEL JOSÉ MAGNUSSOIV, já qualificado, 758.600 (Setecentas e 

cinqüenta e oito mil e seiscentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez 
reais) cada uma, perfazendo o tátal de R$ 7.586.000,00 (Sete milhões, 
quinhentos e oitenta e seis mil reais); 

B) Ao sócio WALDEMAR MASCHIETTO
'  já qualificado, 758.600 (Setecentas e I  cinqüenta e oito mil e seiscentas,) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez 

reais) cada uma, perfazendo o tOtal de R$ 7.586.000,00 (Sete milhões, 
quinhentos e oitenta e seis mil reais); 

C) Ao sócio CLÁUDIO ROSSINI, já qualificado, 182.800 (Quatrocentas e oitenta e 
duas mil e oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada 
uma, perfazendo o total de R$ 4.828.000,00 (Quatro milhões oitocentos e 
vinte e oito mil reais); 

§ Único - A responsabilidade dos sócias será restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela totalidade do capital social. 

2) RETIFICAÇÃO DO § 2°, DA CLÁUSULA 44  
2.1. No § 2°, da Cláusula 4, onde se lê "firmas particulares", leia-se "empresas 
particulares", pelo que esse dispositivo contratual deve vigorar com o teor abaixo: 

"§ 20  - A Sociedade trabalhará para pessoas tísicas, empresas particulares, entidades 
públicas, autarquias e sociedades de ecoi7Olnia mista." 

3) DA DISSOLUÇÃO PARCIAL E DA LIQUIDAÇÃO DAS QUOTAS 

3.1. Na hipótese de dissolução parcial da Sociedade em razão da retirada ou falecimento de 
qualquer dos sócios, o sócio retirante ou os herdeiros do sócio falecido terão direito, na 
proporção das respectivas quotas, aos haveres apurados até então por meio de baiana  
especial, assim como também a todos os créditos da Sociedade que sejam objeto d 

2 
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discussão em processos judiciai i ou. administrativos, inclusive os posteriores à data da 
retirada ou falecimento do sóció;• mus com fato gerador ocorrido durante a sua gestão, 
desde que tais créditos venham a ser reconhecidos por meio de posterior decisão transitada 
em julgado, e serão repassados ao sócio retirante ou aos herdeiros, em até 10 (dez) dias do 
efetivo recebimento desses valores pela sociedade. 

3.2. Em vista dessa alteração, as Cláusulas 11 e 12 do Contrato Social passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA 11 - No caso de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade 
17j0 será dissolvida, devendo, entretanto, ser levantado um balanço especial nessa 
data e se convir aos herdeiros, será lavrado um novo contrato com a inclusão destes 
ou a quem eles indicarem, com os direitos legais, ou então receberão todos os 
haveres, em bens e/ou títulos de créditos, apurados até o balanço especial, em 24 
(vinte e quatro) parcelas iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) 
dias da data do citado balanço. 

§ Único - Miem dos haveres previstos no caput desta Cláusula, os herdeiros do 
sócio falecido terão direito, na proporção de suas quotas, a todos os créditos da 
Sociedade que sejam objeto de discussão em proce,ssos juo'iciais ou administrativos, 
inclusive os postenqres à data do falecimento do sócio mas côn./ fato gerador 
ocorrido durante a sua gestão, desde ,que tais créditos venham a ser reconhecidos 
posteriormente através de decisão 'transitada em julgado, e serão repassados aos 
herdei/os, em até 10 (dez) dias do efetivo recebimento desses valores pela 
sociedade," 

"CLÁUSULA 12 - As quotas que constituem o Capital Social são intransferíveis a 
terceiros sem o consentimento expresso dos outros sócios. 

§ 1° - Caso quaisquer dos sócios pretendam retirar-se da Sociedade, somente 
poderão fazê-lo mediante prévio aviso de 120 (cento e vinte) dias e por carta dirigida 
aos outros sócios, os quais ficarão obrigados a pagarem o capital de crédito do sócio 
retirante num prazo estipulado pelas /artes, sendo que esse nunca poderá exceder 
de 24 (vinte e quatro) meses, e será feito em pagamentos mensais mediante títulos 
de crédito. 

§ 2° - Além dos haveres estipulados ino parágrafo anterior, o sócio retirante terá 
direito, na proporção de suas quotas, a todos os créditos da Sociedade que sejam 
objeto de discussão em processos judiciais ou administrativos, inclusive os 
posteriores à data da retirada do sócio mas com fato gerador ocorrido durante a sua 
gestão, desde que tais créditos venhd,rí a ser reconhecidos posteriormente através 
de decisão transitada em julgado e serão repassados ao sócio retirante, em até 10 
(dez) dias do efetivo recebimento desses valores pela sociedade." 
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4) CONSOCERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

.•• ••• 
Diante das alterações havidas, os sócios decidem consolidar o Contrato Social, que passa a 
vigorar com as cláusulas e condições abaixo: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE 
"STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA." 

Os sócios LEONEL JOSÉ MAGNUSSON, WALDEMAR MASCHIETTO e CLÁUDIO 
ROSSINI, todos já qualificados, neste alo consolidam o CONTRATO SOCIAL da sociedade 
"STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA". 

CAPITULO I  
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAIS, OBJETO E DURAÇÃO. 

CLÁUSULA ia  - A Sociedade é constituída na forma de sociedade empresária limitada e 
dela farão parte somente os sócios acima qualificados. 

CLÁUSULA 2a  - A sociedade terá a sua sede e foro jurídico nesta Capital do Estado de São 
Paulo, na Praça Santo Agostinho no 40, Paraíso, CEP 01533-070. 

CLÁUSULA 3a  - A Sociedade, além da sede social, possui os seguintes estabelecimentos: 
1) Depósito fechado e oficina própria localizada na Rua Professora Maria Aparecida Nigro 
Gava n° 5, Jardim Santa Fé, município de São Paulo, SP; 
2) Filial localizada na Rua José de Souza Gaivão no 120, Vila Santa Terezinha, município de 
Sumaré, SP, que serve para representá-la; 
3) Filial localizada na Avenida Manoel Ribas, no 145, sala 301, município de Astorga, Estado 
do Paraná, CEP 86730-000, que serve para representá-la, sendo que toda escrituração 
contábil dessa filial será centralizada na sede da Sociedade; na Praça Santo Agostinho, no 
40, Paraíso, São Paulo — SP, CEP 01533-070. 

§ Único - A sociedade, por resolução ;da totalidade dos sócios quotistas, poderá abrir 
filiais ou outras dependências, em qualquer parte do território nacional ou no exterior, 
fixando o respectivo capital que será destacado do da matriz. 

CLAUSULA 4a  - O objeto da sociedade será: 

A) O estudo, projeto, direção, fiscalização e execução de: 
1) Demolição de edifícios e outras estruturas; 
2) Preparação de terrenos; 
3) Perfurações e execução de fundações destinadas à construção civil; 
4) Sondagens destinadas à construção civil; 
5) Terraplenagein, pavimentação, outras movimentações de terra e serviços 

complementares; 
6) Edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços com todas as suas obras 

complementares; 
7) Obras viárias (rodovias, vias férreas e aeroportos); 
8) Pintura para ,sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
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9) Grandes estruturas e obras cie a.rte; 
10) Túneis; 	 ••• ••• 
11) Obras de urbanização e paisagismo; 
12) Montagens de andaimes; 
13) Obras marítimas e fluviais; 
14) Obras de irrigação e drenagem; 
15) Obras peculiares ao saneamento básico urbano e rural; 
16) Construção de redes de água e esgoto; 
17) Construção de adutoras de água; 
18) Construção de Interceptores de esgoto; 
19) Construção de estações de tratamento de água e esgoto; 
20) Construção de estações elevatórias de água e esgoto; 
21) Construção de reservatório de água; 
22) Construção de redes de transportes por dutos; 
23) Perfuração e construção de poços de águas; 
24) Outras obras de engenharia civil; 
25) Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 
26) Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 
27) Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 
28) Construção de estações e redes de telefonia e comunicação; 
29) Construção de obras de prevenção e recuperação do meio ambiente; 
30) Instalação e manutenção elétrica em edificações; 
31) Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 
32) Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 
33) Montagem e instalação de sistemas 'e equipamentos de iluminação e sinalização em 

vias públicas, portos e aeroportos; 
34) Instalação de equipamentos para orientação a navegação marítima, fluvial e lacustre; 
35) Instalação de anúncios; 
36) Obras de instalações e montagens industriais; 
37) Outras obras de instalações; 
38) Obras de alvenaria e reboco; 
39) Obras de acabamento em gesso e estuque; 
40) Impermeabilização em obras de engenharia civil; 
41) Serviços de pintura em edificações enj geral; 
42) Instalações de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer 

material, inclusive de esquadrias; 
43) Serviços de revestimentos e aplicaçãokle resinas em interiores e exteriores; 
41) Outras obras de acabamento de construção; 

13) O estudo, projeto, direção, fiscalização, execução e conservação de: 
1) Plantio de grama, arborização, ajardinamento e paisagismo; 
2) Áreas internas e externas de prédios, edifícios e condomínios, com aplicação ou não de 

produtos agrotóxicos, saneantes domissanitários e fitossanitários; 
3) Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos, varrição, limpeza e 

conservação de logradouros públicos; 
4) Construção, operação e manutenção de usinas de tratamento de resíduos sólidos 

(reciclagem/compostagem); 
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C) Projeto, licenciamento ambiental, implantação, operação e manutenção de centrais de 
tratamento de resíduos sólidos infectantes dos serviços da saúde, por processos de 
microondas, autoclavagem e incineração. 

D) Projeto, licenciamento ambiental, implantação, operação e manutenção de aterros 
sanitários. 

E) Execução de trabalhos topográficos e geodésicos. 

F) Aluguel de máquinas, veículos e equipamentos de construção e demolição. 

G) Exploração do turismo e hotelaria. 

H)Transporte rodoviário de cargas em geral, municipal, intermunicipal e interestadual. 

I) Incorporação e compra e venda de imóveis. 

§ 10  - As obras serão executadas por empreitada e/ou por administração. 

§ 20  - A Sociedade trabalhará para pessoas físicas, empresas particulares, entidades 
públicas, autarquias e sociedades de economia mista. 

§ 30 - A Sociedade poderá participar de outras empresas. 

CLÁUSULA 53  - O prazo de duração cia Sociedade será por tempo indeterminado, tendo 
iniciado as suas atividades em 16/03/1972. 

CAPITULO II 
DA DIREÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA SOCIEDADE. 

i 
CLÁUSULA 6a - A direção e a administração da Sociedade será desempenhada por todos os 
sócios, os quais terão amplos poderes para, isoladamente ou em conjunto, praticar os atos 
destinados a assegurar o desenvolviniento da Sociedade, podendo, ainda, no desempenho 
de suas funções, constituírem procuradores:ou representantes com poderes amplos. 

§ 10  - Para a finalidade expressa de movimentação de contas em estabelecimentos 
bancários, de emissão de cheques e títulos de créditos em geral, de autorização de 
ordens de pagamento e transferência de valores, de venda de bens imóveis e móveis, 
serão obrigatórias as assinaturas de doisi de quaisquer dos três sócios. 

§ 20  - A Sociedade poderá ser administrada por sócios quotistas ou não, nomeados por 
alteração do Contrato Social ou por instrumento apartado. 

CLÁUSULA 7a - A responsabilidade, técnica da sociedade será exercida pelos sócios 
engenheiros, WALDEMAR MASCHIETTO - CREA no 19.613, LEONEL JOSÉ 
MAGNUSSON - CREA no 20.625, e ainda por outros. 

CLÁUSULA 8a - Fica permitido o uso da denominação social em papéis ou negócios de:` ,35 interesses da sociedade, tais como em avais, abonos, endossos, etc., porém, com a anuência ' 
obrigatória de no mínimo de 02 (dois) de quaisquer dos três sócios. 

	t) 
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CLÁUSULA 9a - Para suas degr;êsS•particulares os sócios terão uma retirada mensal a 
título de pra labore, quando em efetivo exercício'de suas funções, importâncias essas que 
serão levadas a débito de despesas gerais em contas subsidiárias, cujo valor será fixado por 
deliberação de sócios representando a maioria do Capital Social, de acordo com as 
possibilidades da Sociedade, porem nunca superior ao permitido pelas leis que regem a 
matéria. 

CAPÍTULO III 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA 10 - O Capital Social é de R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais), 
representado por 2.000.000 (Dois milhões) de quotas no valor nominal de R$ 10,00 (Dez 
reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas e distribuídas entre os sócios da 
seguinte forma: 

A) Ao sócio LEONEL JOSÉ MAGNUSSON, já qualificado, 758.600 (Setecentas e cinqüenta 
e oito mil e seiscentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, 
perfazendo o total de R$ 7.586.000,00 (Sete milhões, quinhentos e oitenta e seis 
mil reais); 

B) Ao sócio WALDEMAR MASCHIETTO, já qualificado, 758.600 (Setecentas e cinqüenta e 
oito mil e seiscentas) quotas, no valer nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada unia, 
perfazendo o total de R$ 7.586.000,00 (Sete milhões, quinhentos e oitenta e seis 
mil reais); 

C) Ao sócio CLÁUDIO ROSSINI, já qualificado, 482.800 (Quatrocentas e oitenta e duas 
mil e oitocentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, perfazendo 
o total de R$ 4.828.000,00 (Quatro Milhões oitocentos e vinte e oito mil reais); 

§ Único - A responsabilidade dos sócios será restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela totalidade do capital social. 

CLÁUSULA 11 - No caso de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não 
será dissolvida, devendo, entretanto, ser levantado um balanço especial nessa data e se 
convir aos herdeiros, será lavrado uni nove contrato com a inclusão destes ou a quem 
eles indicarem, com os direitos legais, ou então receberão todos os haveres, em bens 
e/ou títulos de créditos, apurados ate o balanço especial, em 24 (vinte e quatro) parcelas 
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 (trinta) dias da data do citado 
balanço. 

§ Único — "Além dos haveres previstos no caput desta Cláusula, os herdeiros do 
sócio falecido terão direito, na propoição de suás quotas, a todos os créditos da 
Sociedade que sejam objeto de discusSão em processos judiciais ou administrativos, 
inclusive os posteriores à data do falecimento dos sócios mas com fato gerador 
ocorrido durante a sua gestão, desde que tais créditos venham a ser reconhecidos 
posteriormente através de decisão transitada em julgado, e serão repassados aos 
herdeiros, em até 10 (dez) dias do efetivo recebimento desses valores pela 
sociedade." 
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CLÁUSULA 12 - As quotas que cPns:ittiem o Capital Social são intransferíveis a terceiros 
sem o consentimento expresso cltt'ontros sócios. 

§ 10 - Caso quaisquer dos sócios pretenda'm retirar-se da Sociedade, somente 
poderão fazê-lo mediante prévio aviso de 120 (cento e vinte) dias e por carta dirigida 
aos outros sócios, os quais ficarão obrigados a pagarem o capital de crédito do sócio 
retirante num prazo estipulado pelas partes, sendo que esse nunca poderá exceder 
de 24 (vinte e quatro) meses, e será feito em pagamentos menSais mediante títulos 
de crédito. 

§ 2° - Além dos haveres estipulados no parágrafo anterior, o sócio retirante terá direito, 
na proporção de suas quotas, a todos os créditos da Sociedade que sejam objeto de 
discussão em processos judiciais ou administrativos, inclusive os posteriores à data da 
retirada do sócio mas com fato gerador ocorrido durante a sua gestão, desde que tais 
créditos venham a ser reconhecidos posteriormente através de decisão transitada em 
julgado e serão repassados ao sócio retirante, em até 10 (dez) dias do efetivo 
recebimento desses valores pela sociedade." 

• CAPÍTULO IV 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS LUCROS 

• CLÁUSULA 13 - O exercício social terá início em 1° de janeiro e terminará em 31 de 
dezembro do mesmo ano. Ao término de cada exercício social, os administradores prestarão 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, que deverão ser colocados à disposição 
dos sócios não administradores até 30 (trinta) dias antes da reunião que sobre eles 
deliberar. 

§ 10  - O lucro líquido terá o destino que os sócios, representantes da maioria do capital 
social, houverem por bem determinar, seja ordenando sua distribuição na exata 
proporção do número de quotas que possuírem ou em proporção diversa, seja 
conservando-o, total ou parcialmente, ha conta de "Lucros Acumulados". Nenhum dos 
sócios terá direito a qualquer parcela;. dos lucros até que seja adotada deliberação 
expressa sobre a sua aplicação. 

§ 20  - A sociedade poderá também levantar balancetes intermediários, para distribuição 
de lucros em periodicidade menor do que a anual. 

§ 30  - Os prejuízos que se verificarem serão suportados pelos sócios na proporção de 
suas quotas. 

CAPÍTULO V 
DA REUNIÃO DOS SÓCIOS 

CLÁUSULA 14 - Os sócios quotistas reunir-se-ão quando necessário, mediante a 
convocação de qualquer um deles, com 5 (Cinco) dias de antecedência e especificando o dia, 
a hora e o local da reunião, bem como a ordem do dia e só sobre ela poderá haver 
deliberação, a menos que todos os quotistas acordem diferentemente. Para que as reuniões 
possam ser instaladas e nelas se deliberar, é necessária a presença de quotistas 
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CLÁUSULA 17 - Os casos não previstos neste contrato e na legislação aplicável 
sociedades limitadas serão regidos subsidiariamente pelas normas da Lei 6.404r/6. 
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representem, no mínimo, a rnaior;ia ç.io.  capital social. A cada quota correspondera um voto ••• ••• das deliberações sociais. 

§ 10  - Qualquer quotista poderá ser representado por procurador, sendo então 
considerado presente à reunião. Da mesma forma, serão considerados presentes se 
derem seus votos via fax, internet, telegrama ou qualquer outra forma escrita. 
§ 20  - As reuniões serão presididas pelo quotista que for escolhido pela maioria dos 
presentes. Caberá ao presidente da reunião a escolha do secretário. 
§ 30  - As formalidades de convocação serão dispensadas desde que todos os sócios 
estejam presentes ou declararem, por escrito, estarem cientes do local, data, hora e 
ordem do dia. A reunião será dispensada se todos os sócios decidirem por escrito sobre a 
matéria que seria objeto de reunião. 

§ 40  - As deliberações dos sócios serão tomadas: 

(a) pelos votos equivalentes a 3/1  do capital social nos casos de: 
ai. modificação do contrato social; 
a.2. incorporação, fusão ou dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de 
liquidação; 

(b) pelos votos equivalentes a mais da metade do capital social nos casos de: 
b.1. designação dos administradores, quando feita em ato separado; 
b.2. destituição dos administradores; 
b.3. modo de remuneração dos administradores, quando não estabelecido no contrato; 
b.4. o pedido de concordata. 

§ 50  - As demais deliberações não citadas aqui podem ser decididas por maioria absoluta 
de votos, com base na quantidade de quotas de cada sócio. 

§ 60  - Nos quatro meses seguintes ao término de cada exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas prestadas pelos administradores e designarão 
administradores quando for o caso. 

CAPITULO VI 
DA LIQUIDAÇÃO 

CLÁUSULA 15 - Ern caso de liquidação;  ou dissolução da Sociedade, o liquidante será 
escolhido pelos sócios que representem a maioria do Capital Social. Nessa hipótese, os 
haveres da Sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se 
houver, rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir. 

CAPITULO VII 
DO FORO E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

CLÁUSULA 16 - Fica eleito o foro da Capital de São Paulo e nele o de jurisdição central 
para dirimir as dúvidas ou ações resultantes e decorrentes do presente instrumento. 
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CAPÍTULO VIII 
DA DECLARAÇÃO DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES 

CLÁUSULA 18 - Os sócios e os administradores declaram, para todos os fins de direito, que 
não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

E por estarem assim justos e combinados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias 
na presença de 02 (duas) testemunhas, a tudo cientes. 

São Paulo/SP, 24 de Agosto de 2007. 

Testemunhas: 



ASSOCIAÇÃO RURAL DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA -ARAI 
- CNPJ: 21.249.214/0001-76. BALANÇO PATRIMONIAL EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2006 (Em reais). ATIVO 2007; 
2006. CIRCULANTE. Caixa e bancos 64.673; 64.232. Aplicações 
financeiras 10.737; 10.300. Contas a receber 5.770; 5.743. 
Adiantamentos 12.955; 8,568, Despesas antecipadas 1.998; 1.434, 
96.133; 90.277. Total do ativo circulante 96.133; 90.277. NÃO 
CIRCULANTE, PERMANENTE. Imobilizado 342.995; 377.385. 
342.995; 377.385. Total do ativo não circulante 342.995; 377385. 
TOTAL DO ATIVO 439.128; 467.662. As notas explicativas são 
parte integrante das demonstrações contábeis. PASSIVO 2007; 2006. 
CIRCULANTE. Obrigações sociais 2.711; [3.015. Obrigações 
trabalhistas 29.694; 31.098. Contas a pagar 524; 8.686. DFC's Presentes 
do FCC a repassar 4.209; 19.739. 37.138; 62.538. Total do passivo 
circulante 37.138; 62.538. PATRIMÔNIO 'LIQUIDO. Patrimônio 
social 276.205; 250.652. Reserva de doação 1.469; 1.469. Reserva 
de reavallacão 99.922: 127.450. Superávit's acumulados 24.394; 
25.553.401.990; 405.124. TOTAL DO PASSIVO 439.128; 467.662. 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações' 
contábeis. DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT' DE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - (Em reais). 
2007; 2006. RECEITAS OPERACIONAIS. Doações e Subvenções 
do Fundo Cristão p/ Crianças 471. 577; 502.708. Subvenções SEDESE 
31.276; 34.169. Subvenções e Doações Municipais 630; 8.407. 
Doações de Ounas ONG's 17.491; 2.215. Contribuições comunitárias 
16.414; 15.724. Receitas financeiras 477; 842. Recuperação de 
despesas 287; 8.476. 538.152; 572.541, DESPESAS 
OPERACIONAIS. Despesas com pessoal e encargos (207.506); 
(219.437). Sevicos prestados por terceiros (41.176); (35.439): 
Despesas com materiais de apoio aos programas (142.065); (120.698); 
Repasse de doações a crianças e famílias inscritas(DFC's) (88); 
(21.284). Despesas financeiras (3.142); (2 575). Despesa com 
depreciação (26.785); (22.851). Outras despesas (94.253); (125.706). 
(515.015); (547.990). Superávit do exercido /3.137; 24.551. As 
notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO 
LIQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE2007 E 2006 (Ent reais). Patrimônio Social; Reserva de Doação; 
Reserva de Réavallação; Superávit acumulado; Tola I. Saldos em 
31 de dezembro de 2005 228.885; ; 128.421; 21.767; 379.073. 
Incorporação ao patrimônio social 21.767; - ; - ; (21.767) - . 
Constituição de reserva de Doação -; 1.500; - ; -; 1:500. Realização 
da reserva de reservas -; (31); (971); 1.002; - . Superávit do exercício 
-; -; -; 24.551;24.551. Saldos em 31 de dezembro de 2006 250.652; 
1.469; 127.450; 25.553; 405.124. Incorporação ao patrimônio social 
25.553; - : - ; (25.553); - . Resultado da reavaliação de Ativos -; - ; 
(26.271); - ; (26.271). Realização da reserva de reavaliação - 
(1.257); 1.257; - . Superávit do exercício - ; - ; - ; 23.137; 23.137. 
Saldos em 31 de dezembro de 2007 276.205; 1.469; 99.922; 24304; 
401.990. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
contábeis. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇOES 
DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2007E 2006 (Em reais). 2007; 2006. ORIGENS 
DE RECURSOS. DAS OPERAÇÕES. Superávit do exercicio 23.137; 
24.551 Depreciação 26.785; 22.851. Resultado ajustado 49,922;. 
47.402. DE TERCEIROS. Bem recebidos em doação -; 1.500; 
TOTAL DAS ORIGENS 49.922; 48.902. APLICAÇÕES DE 
RECURSOS. Adições ao Imobilizado 18.666; 101.214. TOTAL DAS 
APLICAÇÕES 18.666; 101.214. AUMENTO (REDUÇÃO) DO 
CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 31.256; (52.312). 
VARIAÇÃO DO CAPITAL DO CIRCULANTE LIQUIDO. 
REPRESENTADA POR: Ativo Circulante. No irai() do exercício 
90.277; 125.277. No final do exercicio 96.133; 90.277. 5.856; 
(35.000). Passivo Circulante. No início do exercício 62.538; 45.226. 
No final do exercício 37.138; 62.538. (25.400); 17.312. AUMENTO 
(REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 31.256; 
(52.312). As notas explicativas são parte integrante das 
demonstrações contábeis. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2007 E DE 2006 (Em reais). 1. CONTEXTO OPERACIONAL. A 

Associação Rural de Assistência à Infância • ARAI é uma sociedade 
civil de objetivos filantrópicos. Tem por finalidade desenvolver nas 
crianças qualidades morais, intelectuais e artisticas, desenvolver 
programas beneficiando a criança e a familia nas áreas de 
alimentação, educação, saúde, melhoria habitacional e outros, apoiando 
as iniciativas comuns, no fortalecimento das lutas comunitárias. Conta 
com o apoio da comunidade, órgãos publicam do Fundo Cristão para 
Crianças. Atende a aproximadamente 2.537 °fianças das comunidades 
carentes do =Mínio de Berilo/MG e região. Os resultados obtidos 
en suas operações são implicados no seu próprio objetivo social. Ê 
regida pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável às entidades 
'dessa natureza. E reconhecida como de utilidade publica a nível 
municipal, estadual e federal. 2. APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As demonstrações contábeis 
foram elaboradas de acordo coma Narina Brasileira de Contabilidade 
NBCT 10119 - Entidades Sem Finalidade ne Lucros, aprovada pela 
Resolução n° 877, de 18 de abril de 2000, do Conselho Federal de 
Contabilidade. 3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS. a. Aplicação financeira. A, aplicação financeira  de 
-liquidez Mediata é registrada pelo valor da aplicação, acrescida dos 
rendimentos incorridos até a data do balanço. b. Itasobllizodo. O 
imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição (ui valor original, 
acrescido de reavaliação espontânea de bens móveis e imóven. A 
depreciação é calculada pelo método linear, a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil remanescente dos bem, exceto em 
relação aos bens reavaliados, confomie mencionado na nota r' 5. c. 
Obrigações trabalhistas. A Entidade reconhece a provisão para 
pagamento de férias, com adicional de 1/3 garantido por lei aos 
empregados d. Receitas e despesas. As receitas e as despesas são 
apropriadas pelo regime de competência de-  exercício. 4. CAIXA, 
BANCOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. Correspondem, 
basicamente, aos der:Mitos bancários à vista devidamente 
comprovados. As posições de caixa, bancos e aplicação financeira 
em 31 de dezembro estavam assim representadas: 2007; 2006. Caixa 
-Subsídio 272; 2. Banco do Brasil a Subsidio 39.885; 39.908. Banco' 
do Brasil - SEDESE 3.757; 20.413. Banco do Brasil - Cont. de 
Associados 20.533; 3.909. Banco do Brasil - Fundação Cese 226; - 
. 64.673; 64.232. Aplicações Financeiras 10.737; 10.300. As 
aplicações financeiras referem-se, substancialmente, a operações 
de curto prazo (fundo de renda fixa). 5. IMOBILIZADO. Em 31 de 
dezembro, a posição do imobilizado era a seguinte: Taxa de 
depreciação ao ano %; 2007; 2006. Terrenos -; 60.000; 92.325. 
Prédios e construções 4%; 225.640; 210.762. Máquinas e 
equipamentos 10%, 24.842; 24.263. Móveis e utensílios 10%; 55,410; 
51.120. Veículos 20%; 59.117; 59.117. Computadores e periféricos 
20%; 14.542; 12.731. 439.551; 450318. Depreciação acumulada 
(96.556); (72.933). Total 342.995; 377385. Em 25 de outubro de 
2007, a Entidade procedeu à nova reavaliação de sem ativos fixos 
suportada por Laudo de Empresa especializada, em contrapartida a 
conta de Reserva de Reavaliação no Patrimônio Liquido e registrou 
decréscimo desses ativos no montante de 12926.271. Desta forma, 
os valores registrados em 31 de dezembro de 2007, estão em 
conformidade com os valores assumidos pelo respectivo laudo. O 
efeito da depreciação dos bens reavaliados no superávit acumulado 
somo de 2007 foi de R$1.257 (12.5971 em 2006). A seguir aposição 
dos saldos em 31 de dezembro, das reservas de reavaliação: 2007'; 
2006. Reserva de Reavaliação - Terrenos 60.000; 92.325. Reserva 
de Reavaliação - Prédios e Construções 35.465; 29.941. Reserva de 
Reavaliação - Computadores e Periféricos 12; 18. Reserva de 
Reavaliação - Máquinas e Equipamentos 181; 207, Reserva de 
Reavaliação - Móveis e Utensilios 4.264; 4.959, 99.922; 127.490.6 
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES. a. Valores registrados em contas 
de resultado. A Entidade recebeu doações e subvenções, durante o 
exercício, registradas da seguinte forma: 2007; 2006. Subsídios aos 
programas - Fundo Cristão para Crianças 461.113; 498.088,DFC's 
(Presentes) a Entidade - Fundo Cristão para Crianças 209; 185, 
Ajudas Especiais - Fundo Cristão para Crianças 10.255; 4.435. 
Subvenções e Doações de órgãos governamentais 31.906, 42.577. 
Receitas de outras ONG's 17.491; 2.215. Doações de Associados e 
Comunidade 16.414; 15.724. Total 537.388( 563.224. b. Valores 

lançados em contas patrimoniais. A Entidade recebeu do Fundo 
Cristão para Crianças valores de DFC's, presentes de padrinhos 
destinados às crianças (afilhados), os quais foram contabilizados 
em conta patrimonial do passivo, conforme a' seguir: 2007; 2006. 
Saldo anterior 19.739; - . DFC's recebidos destinados às Crianças 
114.469; 121.717. DFC's repassados às Crianças (129.999); 
(101.978). Saldo a Repassar para crianças 4.209; 19.739. 7. 
GRATU1DADES. As gratuidades oferecidas à comunidade carente 
são registradas segregadamente em Saúde, Educação, Apoio a 
Programas e Outras Despesas no grupo de Despesas Operacionais, 
estando suportadas por documentação hábil. Em atendimento ao 
dispostono inciso VI do artigo à'. do Decreto no. 2:536/98 e Resolução 
n" 189, de 20 de outubro de 2005, a Entidade, no ano de 2007, concedeu 
gratuidades no montante de R9488.142 (R9503.855 em 2006). 8. 
SEGUROS. Em 31 de dezembro de 2007, a' Entidade mantém 
cobertura de seguros para ria seus veículos e para o Prédio com bens 
móveis da sua sede administrativa, em montante considerado 
suficiente para cobrir eventuais sinistros, 9. ISENÇÕES. A isenção 

' no ano de 2007 está registrada da 

+RS54g IROS. Os valores contábeis dos 
.749 (RS67.343 em 2006). 

o compatíveis com os valores 
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EBEC - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SÃ. 
CNPJ/MF 08.155.169/0001-22. 

Aia da Assembléia Geral Ordinária e Extruordiaária Realizada era 28 
de Abril de 2008. 1- Data, Hora e Local: 28 (Vinte e Oito) de Abril 

de 2008, lis 15:00 horas, à Rua Domingos de Souza n" 40, Báirto Pc-
II. ein Belo Horizonle - MG, 2 - Quoram . Presente a totalidade 

<los acionistas, representando a totalidade do Capital Social, 3 - Com-
posição da Mesa : Presidente . Dra. El/sara Moreira de Azevedo Aro- 

' 	újo: Secretário Dr, Márcio Ralo Moreira de Andrade. 4- Ageada da 
Assembléia Ordinária • 4.1 - Exume e aprovação do Balanço e De-
monstração do Resultado do Exercício findo em 31 de Dezeinhm de 
2007, 5- Agenda da Assembléia Extraordinária ; 5.1 Baixa de Filial . 
6 - Deliberação da Assembléia Ordinária; Tomadas por unanimidade 
de votos, sem quaisquer ressalvas, sobre a matéria de ordena do dia. 
6.1 - Aprovados, com arbstenção dos administradores acionistas o Ba-
lanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, De-
monstrações dos Mutações do Patrimônio Líquido, Demola:ui-ações 
das Origens e Aplicações de Recursos, Noras Explicativas, concenaen-
tes ao exercício findo em 31 tle dezembro de 2007, peças constantes 
das publicações ao Diário do Cornémio e Diário Oficial do Estado de 
Mirras Gerais. 7 - Deliberação da Assembléia Extraordinária: .7.1 - 
Baixo Filial sediada li Rua Hadduck Lobo, ra" 72 Sala 202 , Banto 
Estãcio, na cidade do Rio de Janeiro/RJ- CEP 20260-132. 8- Encerra-
IIICIII0 : Nada mais havendo a tratar, foi lidar a presente ata e aprovada 
por unanimidade e assinada por todos. Belo Horizonte, 28 de Abril de 
2008. Eliona Moreira de A. Araújo - Márcio Raso Isl. de Andrade - 
João Carlos O. Araújo - Eliana Maria S.M.de Andrade - Bernardo 
Azevedo Antido - Juliana Araújo Jernigan - Breno Azevedo Araújo - 
Mareia Moreira de Andrade - Gustavo Salgado M. de Andrade. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o regastro soh o 
3921134. Protocolo: 082338752. Data: 30/04/2008. Marinely de Pau-
la 1301111-1111- Secretária Geral, 

7crn 16 834.405 -X 

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

• NIRE 31300036278 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008, 
Aos 30 (lrinta) dias do mês de abril do ano de 2008 (dois mil e ono), 
Lis 15 (quinze) horas, ara sede sm,cimml da empresa, na Rodovia MG-10, 
Km 24,3 Bairro Angicos, Vespasiann, MG, soh a patsidência do Dr. 
Paulo losede Liana Vieira, reuniu-se o Conselho de Administração <1:1 
Consumi Engenharia e Construções S.A., presentes todos os seus 
membros, a 	de deliberar sobre eleição da Diretoria. Examinado o 
assunto, os senhores Conselheiros resolveram, itor tmaninaidade ele-
ves, para integrar a Diretoria da empresa, com mandato até 30 (Mota) 
do :Min de 2009 (dois mil e nove): os senhores Macas de Castilho 
Souza, brasileiro, casado, engenheiro, portador da eatneint de identi-
dade o" 8.078/D, CREA-MG, CPF 044.879.316-49, residente e do-
miciliado à Rua Manoel Gemes Pereira mm" 52, ma" 304, Bairro Sena, 
CEP 30220-220, Belo Horizonte, MG, para o carpo de Diretor Presi-
dCIIIC: FigNill de Lima Vieira, brasileiro, separado judicialmente, enge-
;Mello, portador da carteira de identidade o" 2.749/13, CREA-MG, 
CPF 001.408.726-04, residente e domiciliado na Rua Oriente n" I88, 
Bairro Serra, CEP 30220-270, Belo Horizonte, MG, paru o cargo de 
Diretor Superimendente de Operações e Luiz Felippe de Lima Vieira, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade sa" 
1.918/0, CREA-MG, CPF 001.384.106-82, residente e domiciliado 
ou rua Oriente, mm" 140, Bairro Selva, CEP 30220-270, Belo Horizon-
te, MG, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro. Nada 
mais haveodo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos e de-
terminou fosse lavrada esta ata, que vai assinada pelos pescarias. 
Vespasiano, MG, 30 Je abril de 2008. (a) Paulo José de Lima Vieira. 
(a) Luiz Felippe de Liana Vieira. (a) Cláudio de Castilho Souza, JU-
CEMG - Juane Comercial do Estado de Minas Gerais'. Certifico o re-
gistro sob o n" 3925970. Data: 13/05/2008. Protocolo: 012381681. 
Comem Engenharia e Construções S/A. (a) Marinely de Paula Bom-
fim - Secretaria Gemi. 

"R RODES SIA " 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

E EXTRAORDINÁRIA 
CNPJ N' 60.657.624/0001-08 

NIRE N" 31.300.0:714-1 
Data e Horário: 12 de abril 40 2008, às 10:00 horas; Local: Sede 
da companhia na Av. libados, 01 -Bairro Santa Edwiges, Municlpio 

Coseres dc Çambul-MG; Mesa: Presidente da Rennião - Sr. 
.etsrniev, 	iti'ygó.uüzê<tia, &ur4c:210:10 TterkK7ru 	r'azdu 
Almeida Barros; Presença: presentes acionistas representando a 
totalidade do capital social; Convocação: dispensada a convocação 
prévia, de acordo como que faculta do artigo 124 da Lei n°6.404/ 
76, através de correspondências do dia 17 de Março de 2008, com 
contra recibo; Ordem do Dia: (a) Deliberar sobre a aprovação do 
relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações 
Financeiras da companhia referentes ao exercido findo em 31/ 
12/2007 (b) Destinação do lucro do exercício findo e distribuição 
de dividendos, c) Eleição dos membros da Direteiria. d) Aprovação 
e demonstração dos créditos a titulo de remuneração de Juros de 
Capital, que deverão ser pagos e remetidos aos acionistas 
estrangeiros. e) Aprovação e deliberação de pagamentos de 
distribuição de dividendos sobre exercícios anteriores devido ao 
retorno de investimentos pelo capital investido. O outros assuntos 
de interesse social. Deliberações por unanimidade: (a) Aprovar o' 
relatório da Diretoria em todos seus termos, o Balanço Patrimonial 
e as Demonstrações Financeiras da companhia, referente ao 
exercicio findo em 31/12/07, os quais foram objeto de publicação 
nos Jornais Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e o Jornal 
Bandeirantes, respectivamente no dia 28/03/2008 (b) aprovada por 
unanimidade pelos acionistas á destinação do Lucro Liquido, 
proporcionalmente à composição do capital acionário, de 20% do 
Lucro Liquido apurado no perlado após as destinações das reservas, 
a titulo de dividendos, sendo que das 20%, 1% os acionistas resolvem 
distribuir para o Grêmio Recreativo Rhodes. O saldo remanescente 
do Lucro Liquido, após a distribuição de Dividendos e da 
participação do Grêmio e das reservas, deve ser incorporada ao 
Saldo dos Lucros Acumulados, o valor de RS 892.177,47 (Oitocentos 
e noventa e dois mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e sete 
centavos), estando aprovada sua permanência na mesma conta até 
ulterior deliberação na forma do artigo 197, 201 e artigo 202 da lei 
6404/76. Aprovado o envio de remessa aos acionistas estrangeiros, 
da parte que compete na proporcionalidade do capital acionário, 
dos Dividendos no valor total de RS 55.091,96 (Cinqüenta e cinco 
mil, noventa e hum reais e noventa e seis centavos), sendo ao 
acionista Ivars S.p.A, RS 29.558,96 (Vinte e nove mil e quinhentos 
e cinqüenta e oito reais é noventa e seis centavos), residente e 
domiciliada em Vestone (BS), Via Gargná, !n°23/A no Pais da Itália, 
ao acionista Simest S.p.A RS 10.700,55 (Dez mil,, setecentos reais 
e cinqüenta e cinco centavos), residente e domiciliada a Via 
Alessandra Farnese, n° 400192 - Roma no Pais da Itália e ao 
acionista Brado RS 14.832,45 (Quatorze mil, oitocentos e trinta e 
dois reais e quarenta e cinco centavos), residente e domiciliada a 
Via Cal dl Mosto 331030- Treviso no Pais da Itália. (c) Alterada 

!a composição do conselho de administração e diretor, sendo eleita 
por dois anos, mas que não impedem a serem substituídos por 
deliberação em Assembléia Geral quando se fizerem necessárias. 
São eleitos e empossados neste atos cargo de conselheiros os Srs. 
Jose Cláudio de Almeida Barros, brasileiro, casado, industrial, 
portador da cédula de identidade RG n" 2.698.940 SSP/SP inscrito 
CPF/MF 003.640.708-97, residente e domiciliado a Rua dos Jasmins, 
80 CEP 12924-107 - Bairro Jardim das Palmeiras, Município 
Bragança Paulista -SP, Sra. Anna Fr'ygoudakis, brasileira, viuvo, 
industrial, portadora do RG n°2,671.806 SSP/SP, inscrita no CPF/ 
MF n' 131.748.808-31, residente e domicihada a Praça Ituzaingo, 
116 -Apto 151 - CEP: 03334-020 - Tatuapé -São Paulo -SP, Sra. 
Claudia de Almeida Barros, brasileira, casada, publicitária, 
portadora da cédula de identidade RG No.13950181-2 e inscrita no 
CPF/MF No. 125.039.888-65, residente à Rua Manoel Nólarega, 
181 -Apto 101- Bairro Mais°. São Paolo-SP- Cep: 04001-081, Sr 
José Sergio de Almeida bar, os,:orasileiro, divorciado, do comércio, 
RG W.13950183-6 CPF lar. 111.577.438-70, residente à Rua 
Oswaldo Aranha, 1410-Bairro Maria Goretti -Chapecó-SC, Cep: 
89801-240. Os conselheiros Sr. Jose Cláudio de Almeida Barros, 
Sra. Claudia de Almeida Barros e José Sergio de Almeida Barros, 

são sócios da empresa acionista CJF participação Lida, inscrito no 
1117PRMF 06.279..066/00001-49, N1RE 35.218.939.948, com sede à 
Av. Jardim das Pahneiras, n° 630, Cond. Jardim das Palmeiras - 
Bragança Paulista-SP-CEP: 12924-010. De acordo como disposto 
no artigo terceiro do Estatuto Social, a administração da empresa 
seri gerida pelos seguintes Diretores: Jose Claudio de Almeida 
Barros, já qualificado anteriormente, como Diretor Administrativo 
e Recursos Humanos, Efstratios Franz Frygoudakis, brasileiro, 

Iitôniidade ft G 7/* 
17.967;004-9 SSP/SP' e inscrito rei Cadastro de Pesimas FIsierts do 
Ministério da Fazenda sob n' 099.503.289-29, residente e 
domiciliado, a Alameda Gomides de Oliveira, n°443 - Condomínio 
Rosário de Fátima, CEP: 12919-601 - Munitlisio de Bragança Paulista 

SP, como Diretor Técnico e Comerciai co Sr. Fábio de Almeida 
Barros, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da Cédula de Identidade RG if 13.950.182-4 SSP/SP e inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob n° 
111.577.468-96 a Av. Jardim das Palmeiras 630 - CEP: 12924-
010 - Bairro Jardim das Palmeiras, como Diretor Industriai e 
Financeiro (d) Aprovado os valores a credito, aos acionistas 
estrangeiros a titulo de Juros Remuneratórios sobre o.Capital 
Próprio, estabelecido conforme art. 347 e art. 668 do RIR/99, no 
valor total de RS 229.761,31 (Duzentos e vinte e nove mil e setecentos 
e sessenta e hum reais e trinta e hum centavos), sendo ao acionista 
lvars S.p.A RS 123.275,73 (Cento e vinte e três mil, duzentos e 
setenta e cinco reais e setenta e três centavos), ao acionista Brado 
S.p.A RS 61.858,.88 (Sessenta e hum mil, oitocentos e cinquenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos), e ao acionista Simest S.p.A RS 
44.626,70 (Quarenta e 4:Metro mil, seiscentos e vinte e seis reais e 
setenta centavirs). (e) Aprovado os pagamentos de dividendlas sobre 
exercícios anteriores, aos acionistas estrangeiros, a titulo de retorno 
de lucros sobre o capital investido, através do saldo de lucros de 
exercícios acumulados no valor total de RS 53.552,97 (Cinqüenta e 
trés mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais a noventa e sete 
centavos), sendo ao acionista Ivars S.p.A RS 28.733,23 (Vinte e oito 
mil, setecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos), ao 
acionista Simest S.p.A RS 10.401,63 (Dez mil, quatrocentos e hum 
reais e sessenta e três centavos), ao acionista Brado S.p.A, RS 
14.418,11 (Quatorze mil, quatrocentos e dezoito reais e onze 
centavos). Após a distribuição dos dividendos sobre exercfcios 
anteriores, o saldo remanescente dos lucros de exercidos 
acumulados é de RS 6.253.408,25 (Seis milhões, duzentos e cinqüenta 
e três mil, quatrocentos e oito reais e vinte e cinco centavos). (f) 
Das remessas que serão efetuadas aos acionistas estrangeiros dos 
Dividendos e Juros Remuneratórios de Capital e Dividendos sobre 
Lucros de Esmeraras Anteriores, o fechamento de câmbio será 
do dia, pelo qual serão expedidos aos acionistas estrangeiros e em 
posse do contrato de cambio após a realização da transferência 
financeira de salda ao exterior, será efetivada a realização do RDE 
(Registro Declaratório Eletrônico), no Sisbacem através da corretora 
S.Hayata Corretora de Cambio Lida, residente e domiciliada a Rua 
Boa Vista, n°230 - 3° andar - São Paulo-SP, inscrita no CNPRMF 
n° 67.391.821/0001-77. Ficou designado que qualquer remessa de 
numerário para o exterior, intitulada a Ivan S.p.A e Simest S.p.A, 
será efetuada a somatório dos valores e remetidos em nome da Ivass 
Sn.A, para efeito de fechamento de cainbio e registro no Sisbacen. 
Franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se 
manifestando, foi a presente lavrada de forma sumária, contendo 
ainda anexo com o demonstrativo da composição acionária atual da 
companhia, com a aprovação unânime dos acionistas, sendo tais 
documentos lidos em voz alta e achados conforme, aprovados e 
assMadcs por todos os presentes, cujas Mpias irão a registro perante 
a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, assinadas pelo 
presidente e secretário desta Assembléia; Lavratura e Leitura da 
Ata: Oferecida i palavra a quem dela quisesse fazer mo. Ninguém 
se manifestando, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário á 
lavraram desta ata. (se) Presidente: Efstratios Franz Frygoudalen; 
Seeretário: Fábio de Almeida Barros; Acionistas!' Anna Frygoudakis, 
Efstratros Franz Fryrudakis, Ivan S.p.A, Simest S.p.A, Brado S.p.A, 
r 	ôarticipação Ltda A presente confere com a Original lavrado em 
livrô próprio. Campai, 22 ile Abril de 2008. Presidente: Encartes 
Franz Fr ygondakls. Secretário: Fábio de Almeida Barros, 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO! DE MINAS GERAIS - 
Certifico o registro sob o o' 3923853. Protocolo: 082340226, Data: 
08/05/2008. (a) Marinely de Paula Bomfirn - Secretária geral. 
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EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO S.A - 
EBEC .CNPJ/MF 17.162.280/0001-37. Ata da Assembléia Geral Or-
dinária e Extraordinária Realizada em 28 de Abril de 2008. 1- Data, 
Hora .e Local: 28 (Vinte e Oito) de abril de 2008, às 10:00 Mias, à 
Rua Conde Linhares N." 782, Bairro Coração de lésus, em Belo Hori-
zuarte - MG, 2 - Quohan: Presente a totalidade dos acaomstas, repre-
sentando a totalidade do Capital Social, 3 - Composição da Mesa: 
Presidente: fira Eliana Moreira de Azevedo Araújo; Secretária: Elia- 

Ordinária: 4.1 - Exame e anrovação do Balanço e Demonstração do 
Resultado do Exercício findo em 31 de Dezena-iro je 2007; 4.2 - F14 
xação de Remuneração dos Diretores, pura o período de 04/2008 ã 
03/2009; 4.3 Destinação dos resultados do 'exercício filld0.  C111 
31.122007. 5 - Agenda da Assembléia Geral Extraordinária: 5.1 - 
Aumento do Capital Social; 5.2 - Baixa de Filial; 6 - Deliberação da 
Assembléia Ordinária: • Tornadas por unanimidade de y(110,, serra 
quaisquer ressalvas, sobre a matéria de ordem.do  dia. 6.1 - Aprova-
dos, com abstenção dos administradores acionistas o Balanço Patri-
monial, Demonstrações do Resultado do ENCIVíCill, Demonstrações 
dus Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações das Origens e 
Aplicações de Recursos, Notas Explicativos, concernentes no escant-
eio findo em 31 de dezembro de 2007, peças constantes dos publica-
ções no Diário do Comércio e Diário Oficial do Estado de Minas Ge-
rais. 6.2 - Aprovado, u pagamento de. retirada mensal tr título de No 
- Labore para todos os diretores a partir de 01 de Abril de 2008 até 31 
de Mango de 2009, cujo valor será definido era reunião de Diretoria. 
6.3 - Aprovada a distribuição de dividendos no montante de R$ 
600.000,00 (Seiscentos mil reais), na pnaporção da participação de 
cada acionista tio Capitai Social. O restante do lucro apurado no exer-
cício 'será destinado para atamento de capital. 7 - Deliberação da As-
sembléia Geral Extraordinária: Tomadas por unanimidade de votos, 
seio quaisquer ressalvas, sobre a matéria de ordem do dia. 7.1 - 
Aprovado, o aumento do Capital Social: Eleêação do Capital Social 
de ES 16.740.454,00 (Dezesseis milhões, setecentos e quarenta anil e 
quatrocentos e cinqüenta e quatro reais), para RS 26.700.000,00 (Vin-
te e seis milhões e setecentos mil reais), com a incorporação dos se-
guintes recursoá: A) Emissão e subscrição de 9.959.546 (nove mi-
lhões , novecentos e cinqüenta e nove anil e quinhentos e quarenta e 
seis reais) ações ordinárias nommativas de ES 1,00 (Mure real) cada 
urrei, totalizando R$ 9.959.546,00 (Nove milhões, noveceutbs e cin-
qüenta e nove mil, quinhentos e quarenta e seis reais), a título de 
"ações bonificadas", sendo R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil 
ferais), provenientes daconta de "Adi:alimento para Aumento de Ca-
pital" , e RS 9.279.546,00 (Nove milhões, duzentos e setenta e nove 
mil, quinhentos e quarenta à seis reais), provenientes da conta de "Lu-
cros Acumulados". Os Srs. Acionistas terão direito u subscrição das 
ações emitidas, na mesma pouporção das já possuídas, direito esse 
exercido por todort, que subscrevem as ações propostas da letra "A" 
proporcionalmente as luas participações noÇapital Social. Total do 
aumento R$ 9.959.546,00 (nove milhões, novecentos e cinqüenta e 
nove mil, quinhentos e qUUTC1Ita e seis reais), 7,2- Aprovada a novo 
redução do Artigo 3 do Capitulo III do Estatuto Social, passa a ter a 
seguinte redação: Artigo 3 do Capítulo III. -0 Capital Saciai é de ES 
26.700.000,00 (Vinte.e seis milhões e setecentos mil reais), dividido. 
em 26.700.000 (vinte e seis milhões e setecentos anil) ações ordinárias 
nominativas de RS 1,00 (Hum real), cada alm. parágrafo Primeiro - 
A cada ação cor-responderá um voto, nas deliberações das assembléias 
gerais, Parágrafo Segundo - As ações stão indivisíveis em relação u 
sociedade. Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá emitir Maios 
múltiplos de ações. Parágrafo'Quarto - 00 títulos ou certificados 
serão assinados pelos dicutores; 7.3 - Aprovada baixa e conseguente 
extinção da filial estabelecida liSsa XV de Novembro n" 2190 , Loja 
04- Centro - cidade de Silo Carlos - São Paulo- CEP 13.560-240. 8 
- Encerronleino: Nada reais havendo a tratar, foi lidas presente ata e 
aprovada por unanimidade e assinada por todos. Belo Horizonte, 28 
de Abril de 2008. Eliana Moreira de A. Atairio - Márcio Raso M.de 
Andrade - João Carlos °Araújo - Eliarra Maria S.M. de Andrade - 
Bernardo Azevedo Araújo - Juliana Araújo Jernigan - Breno Azevedt 
Araújo - Marcia Moreira de Andrade - Gustavo Sulcado Mate An-
drade. fOlia CO1r,l,“,,ai Ir, EuL,Ig0 Se iviiim2 Gerais. ('ertdhai• 
mm sob o raro< 3922305. Pamocolo: 082338809, Dam: 06(05/2008. 
Marinely. de Paula Bolinho - Secretária Geral. 
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CALCINDO PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S.A. 
CNP.' 16,554 560/0001-28 - NIRE 3130000639-5 

ATA DA REUNIA() DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008. 

Aos 30 (Mata) dias do mês de abril do ano de 2008 (dois mil e oito), 
as 14:0015 (quatorze) horas, na sede social nu Rodovia MG-I0, Km 
24.3, Vespasiano, MG, reuniu-se. o Conselho de Administração do 

membros, a fina de deliberar sobre eleição dos diretores da enap,esa. 
Fdr proi5ustu do Couselheiro Cláudio de Castilho Souza, aprovada 
por unanimidade, foram eleitos diretores os senhores Paulo José de 
Lima Vieira, brasilehn, casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade n" 783/D -CREA-MG, CPF 001.439.366-20, residente 
e domiciliado ira Rua Manoel Gomes Pereira, ri" 50, apt" 701, Bairro 
Semi, CEP 30220-220, Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor 
Presidente; FlgVi0 de Lima Vieira, brasileilo, separado judiciuhnente, 
engenheiro, portador da carteira de identidade n" 2.749/D, CREA-
MG, CPF 001.408.726-04, residente e domiciliado na Rua Oriente n" 
188, Bairro Serra, CEP 30220-270, Belo Horizonte/MG, para o car-
go de Diretor Vice-Presidente e Marcas de Castilho Souza, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade o" 8078/D, 
CREA/MG, CPF n" 044.879.316-49, resideate e domiciliado na Rua 
Manoel Gomes Pereira ri' 52, tapa" 304, BtliTTO Serra, CEP 
30220-220, Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor, todos com 
mandato até 30 (trinta) de abril de 2010 (dois mil e dez), tendo eles, 
presentes no recinto, declarado saão incorrer nus vedações legais para 
o exercício de seus cargos. Nada mais havendo u trotar, o Se. Presi-
dente encenou os trabalhos, dos quais lavrou-se a presente ata, que 
vai assinada pelos presentes. Vespaidatoo, MG, 30 de abril de 2008. 
(a) Paulo José de Lima Vieira. (a) Luiz Felippe de Liana Vieira. (a) 
Claudio de Castilho Souza. Diretores presentes: (a) Flávio de Lima 
Vieira. (a) Marcas de Castilho Souza. JUCEMG - Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o n" 3925964. 
Data: 13/05/2008. Protocolo: 082387605, CALCINDO PARTICI-
PAÇÕES E ENGENHARIA S/A. (a) Marinely de Paula Bornfint, Se-
cretária Geral, 
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CONVAP MINERAÇÃO S.A. 
CNPJ 17.250.994/0001-05 

NIRE 31300046184 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2008. 
Aos 30 (trinta) dias do mês de abril do uno de 2008 (dois mil e oito), 
as 15 (quinze) horas, na sede social, na .Rua Dr. Aiy Teixeira, 456, 
sala 203, Vespasiuno, MG, reuniu-se o Conselho de Administração 
da Convim Mineração S.A., presente:: todos os seus membros, a tini 
de deliberar sobre eleição dos diretores da empresa. Por rangida do 
Sr. Presidente, aprovada por unanimidade, foram eleitos diretores os 
senhores Flávio de Lima Vieira, brasileiro, separado judicialmente, 
engenheiro, portadot da carteira de identidade n" 2.749/0, CREA-
MG, CPF 001.408.726-04, residente e domiciliado na Rua Oriente o" 
188, Bairro Setas, CEP 30220-270, Belo Horizonte/MG, pura o car-
go de Diretor Presidente e Marcus de Castilho Souza, brasileira, ca-
sado, engenheiro, portador da carteira de identidade n" 8.078/D, 
CREA-MG, CPF 044.879.316-49, residente e domiciliado na Rita 
Manoel Guines Pereira nu" 52, apt" 304, Bairro Sena, CEP 
30220-220, Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor Técnico, 
ambos com mandato até 30 (trinta) de abril de 2010 (dois mil e dez), 
os quais, presentes no recinto declararam não incorrer nas vedações 
legais para o exercício de seus cargos. Nadai mais havendo a tratar, o 
Sr. Presidente detertninou fosse lavrada esta ata, a qual vai assinada 
por rodos os presentes. Vespasieno/MG, 30 (Mina) de abril de 2008 
(dois mil e oito). (a) Luiz Felippe de Lima Vieira. (a) Paulo JUNE de 
Lana Vieira. ri) !vem AIII011i0 de Tassis. Namores Po:sentes: (a) Flá-
sio tre Lama klepa (ar Marcais lis' Cj15.11ijlt• 50112,1. ItICEP4•3 - inata 
COMI:Miá do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro soh o n" 
3925969. Data: 13/05/2008. Protocolo. 082317575, Convim Minera-
ção S.A. (a) Marinely de Paula Bonifini - Sedei:aia Geral, 
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CONVAP 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LEOA 

180 CONSÓRCIO "STEMAG - CONVAP 
Praça Santo Agostinho, n.° 40- Bairro Paraíso 

São Paulo / SP - CEP.: 01533-070 
Fone: (11) 3346-8100/8119/8120 - Fax: (11) 3346-8123 

E-mailmaldemarestemag.com.br  

TERMO DE COMPROMISSO 

São Paulo, 04 de março de 2009. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO DE MINAS GERAIS 
- CODEMIG 

REF: CONCORRÊNCIA CODEMIG CP N.° 01/09 

Eu, WALDEMAR MASCHIETTO, RG 2.654.87-3, legalmente nomeado 
representante do Consórcio STEMAG 1 CONVAP., CNPJ 43.218.957/0001-
11, declaro o compromisso de manter, na condução dos serviços e obras, o 
profissionais cujos atestados tenham atendido a exigência da capacidade 
técnica apresentada. 

  

Ob6U-9-- 

 

   

   

Consórci STEMAG / CONVAP 
WALDE AR MASCHIETTO 

Representante legal 
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Engenharia e Construções Ltda. 

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PROFISSIONAL 

São Paulo, 04 de março de 2009. 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO DE MINAS GERAIS 
- CODEMIG 

REF: CONCORRÊNCIA CODEMIG CP N.° 01/09 

Eu, WALDEMAR MASCHIETTO, portador da carteira e registro no CREA 
n.° 19.643/D, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela 
empresa STEMAG Engenharia e Construções Ltda., para integrar a 
equipe técnica que se responsabilizará pela condução dos serviços e obras 
objeto da Licitação em referência. 

 

Stemag En nharia e Construções Ltda. 
WALD MAR MASCHIETTO 

Sócio-Diretor 

_. Praça Santo Agostinho, 40- Bairro Paraíso - Cep 01533-070- S. Paulo - SP - Tel.: (11) 3346-8100 - Fax: (11) 3346-8123 - E-mail: contato@stemag.com.br  
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DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO PROFISSIONAL 

Vespasiano, 4 de março de 2009. 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

REF: CONCORRÊNCIA CODEMIG CP N.° 01109 

Eu, MARCUS DE CASTILHO SOUZA, portador da carteira e registro no CREA n.° 8.07131D, 
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pela empresa CONVAP 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., para integrar a equipe técnica que se 
responsabilizará pela condução dos serviços e obras objeto da Licitação em referência. 

CONVAP ENGENHARIA E ONSTRUÇÕES S.A. 
MarcusIde Castilho Souza 

Diretor Presidente 

 

Rodovia MG 10- Km 24,3 • Bairro Angicos • PABX: (31) 3629-4919 • Fax: (31) 3621-1798 • Vespasiano - MG • CEP 33.200 000 
convap.bh@convap.com.br  
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Declaração de conhecimento das especificações técnicas e de concordância t  
com os termos do Edital - Anexo IV 

;(_/ 



C 
WALCEMAR MASCHIETTO 

Sódio-Diretor 
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Engenharia e Construções Ltda. 

  

, ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS 

TERMOS DO EDITAL E ANEXOS. 

São Paulo, 04 de março de 2009. 

Assunto: CONCORRÊNCIA N.° 01/09 

OBJETIVO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSO AO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

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

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

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

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

No caso de adjudicação do contrato, concordamos em assinalo no prazo e 
forma estabelecidos. 

Stemag Engenharia e Construcoes Ltda. CNPJ: 43.218.957/0001-11 
Praça Santo Agostinho n° 40 CEP: 	01533-070 
Telefone: (11) 3346-8100 Fax.: 	(11) 3346-8123 

Praça Santo Agostinho, 40. Bairro Paraíso - Cep 01533-070 - S. Paulo - SP - Tel.: (11) 3346-8100 - Fax: (11) 3346-8123 - E-mail? contato@stemag.com.br  



Telefone: 	(31) 3629 4919 
Fax: 	(31) 3621 1798 

Rodovia MG 10- Km 24,3 • Bairro Angicos • PABX: (31) 3629-4919 • Fax: (31) 3621-1798 • Vespasiano - MG • CEP 33.4)0-000 
convap.bh@convap.com.br  
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS 

Vespasiano, 4 de março de 2009. 

Assunto: CONCORRÊNCIA 01/09 

OBJETIVO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
EXECUÇAO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. 

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

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

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

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA, e 
concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma. 
No caso de adjudicação do contrato, concordamos em assiná-lo no prazo e forma 
estabelecidos. 

CONVAP ENGENH RIA E *4 NSTRUÇÕES S.A. 
Marcus se Castil o Souza 

Diretor Presidente 

Proponente: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 
CNPJ: 	17.250.98610001-50 
Endereço: Rodovia MG 10— km 24,3 — Bairro Angicos •— 33200-000 — Vespasiano — MG 

Is 



186 

Metodologia de Execução 



CONSÓRCIO "STEMAG - CONVÂ 
Praça Santo Agostinho, n.° 40 - Bairro Paraíso 

São Paulo / SP - CEP.: 01533-070 
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METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

— Introdução 

A presente licitação trata-se de um acesso a ser implantado a partir da pista principal da Ro-
dovia MG-010 (Linha Verde), sentido Belo Horizonte - Confins, no segmento compreendido 
entre a interseção com a Rodovia MG-433 (Acesso a Santa Luzia) e a interseção com o Aces-
so ao Bairro Morro Alto / São Benedito / Bonsucesso nas imediações do km 15 (Norte), en-
volvendo: 

ramo de acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, com extensão de 
cerca de 640m, transpondo a Rodovia MG-010 através de OAE do tipo túnel, a ser constru-
ído por sistema similar ao NATM - New Austrian TunnelingMethod (método não destruti-
vo); 

». pista marginal externa ao ramo de acesso, com extensão de cerca de 540m, destinada basi-
camente ao tráfego de ônibus. 

Cabe ressaltar que o presente projeto trata do acesso ao Centro Administrativo para o fluxo de 
tráfego a partir de Belo Horizonte, já que o fluxo com origem no sentido oposto é de menor 
porte, portanto secundário, sendo conduzido pelo sistema de vias laterais da Rodovia MG-
010. 

O projeto executivo que acompanha a licitação contempla o detalhamento da alternativa de 
OAE selecionada pelo DER-MG entre as duas opções estudadas, na fase de anteprojeto, para 
a transposição da Rodovia MG-010 no ramo de acesso ao Centro Administrativo do Estado de 
Minas Gerais, a saber: 

». trincheira em concreto, implant2da através de método convencional, com interrupção do 
fluxo de tráfego da via-tronco (processo destrutivo); 

• túnel, a ser construido por sistema similar ao NATM - New Austrian Tunneling 
(método não destrutivo), alternativa finalmente considerada. 

A Metodologia de Execução a ser apresentada para a execução das obras da CODEMI 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais será desenvolvida em quatro 
itens fundamentais: 

1. Conhecimento do Problema 
2. Planejamento 
3. Instalações e Aparelhamento do Canteiro de Obras 
4. Plano de Garantia da Qualidade 
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1.1. 	Situação A 
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1. 	CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

Para atender a este item da licitação o Consórcio o descreverá sob dois aspectos: 

1.1. 	Situação Atual 

Neste item serão abordados a localização e acessos às obras, as condições de drenagem e as 
redes de serviços existentes e as condições de ocupação para que o empreendimento tenha 
início. 

Este item será abordado através dos seguintes assuntos: 

1.1.1. 	Localização e Acessos 

Vespasiano é um município brasileiro do Estado de Minas Gerais. Localiza-se a 19°41'31" de 
latitude sul e 43°55'24" de longitude oeste, a uma altitude de 693 metros. Sua população afe-
rida em 2008 pelo IBGE era de 99.557 habitantes. O município de Vespasiano pertence à Re-
gião Metropolitana de Belo Horizonte. 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte ou RMBH é a terceira maior aglomeração urbana 
do Brasil, com uma população estimada de 5.031.438 habitantes em 2008. A RMBH é o cen-
tro político, financeiro, comercial, educacional e cultural de Minas Gerais, representando em 
tomo de 40% da economia e 25% da população do Estado. 

A Grande BH é ainda o 62° maior aglomerado urbano do mundo e o sétimo maior da América 
Latina. 

O município de Vespasiano possui uma área de 70,3 km2. Situa-se a 15 km do Ase 
Internacional de Confins. 

O surgimento do povoado é contado por duas histórias distintas. A primeira diz que os pri 
ros habitantes chegaram por volta de 1738, quando foi instalada a ia  Cia de Ordenança de 
Minas Gerais e depois em 1745, chegaram mineradores visando explorar riquezas. 

A segunda diz que foi devido ao casamento de D. Mariaima Joaquina da Costa com Joaquim 
da Fonseca Ferreira, que era filho de antigos mineradores da Fazenda da Carreira Comprida, 
situada em Santa Luzia. 

A inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil teve grande importância para região. 
Esta colaborou para o desenvolvimento econômico e populacional do arraial. Nesta época a 
localidade passou a se chamar Vespasiano, em homenagem ao engenheiro Coronel 
Vespasiano Gonçalves de Albuquerque e Silva, responsável pela construção da ferrovia. A 
cidade comemora seu aniversário em 27 de Dezembro. 

rb0 



Com o avanço da antiga estrada de ferro Central do Brasil é inaugurada a prim ira estação do 
povoado, que passa a chamar-se Vespasiano. Recebendo levas de imigrantes, e devido 
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Situado na Região Metalúrgica e integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Ves-
pasiano vem tendo seu progresso mais acentuado na indústria já com um distrito industrial em 
fase de franca expansão. 

É via de acesso obrigatório para o Norte e Nordeste do Estado, a meio caminho de Lagoa San-
ta, e a três quilômetros da Gruta do Doutor Lund. É cortado pela Via Expressa Norte, que leva 
ao Aeroporto internacional de Confms Por volta de 1842, instalavam-se no local os primeiros 
fazendeiros, que se dedicavam ao cultivo de milho, feijão e cana e à criação de gado, inician-
do a formação do Arraial do Capão. 
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incentivo da fazendeira Mariana Joaquina da Costa à vinda de novos moradores, o povoado 
expande-se, conquistando sua emancipação política em 1948. 

O município de Vespasiano faz limites geográficos com os municípios de Lagoa Santa; 
Confms; São José da Lapa; Ribeirão das Neves; Belo Horizonte; Santa Luzia e Pedro 
Leopoldo. 

O acesso rodoviário ao município é realizado pelas estradas estaduais MG — 020, MG — 010 E 
A MG — 424. 

1.1.2. 	Condições de Drenagem 

A região na qual se insere a via está submetida a um clima do tipo Cwa segundo classificação 
de Kõppen, característico de clima subtropical/clima tropical de altitude. 

A obra em questão se implanta em terrenos siltosos (argilosos e/ou arenosos), típicos da de-
composição/alteração das rochas gnáissicas-migmatíticas do embasamento cristalino do cha-
mado Complexo Belo Horizonte (Arqueano). 
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O relevo da área em questão é suavemente ondulado. A vegetação predominante é de campo. 

Pelos registros pluviométricos do posto de estudo de Vespasiano-MG, observa-se a existência 
de dois períodos distintos: um seco, de abril a setembro, e outro chuvoso, de outubro a março, 
com maior incidência de chuva nos meses de dezembro e janeiro. 

Os meses de abril e setembro são de transição entre o período seco e chuvoso. 

As obras de acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais — CODEMIG; pode-
rão causar transtornos aos moradores, durante os serviços de demolição, remoção de entulho e 
escavação / terraplenagem; pois as ruas que chegam ao interior do Município a partir da rodo-
via, contam com a implantação, ainda que parcial, de rede de drenagem de águas pluviais. 

Os pontos de bueiros são escassos. Os serviços de movimento de terra e os preliminares nesta 
fase observarão a conservação e limpeza das bocas-de-lobo para que não venha a ocorrer en-
tupimento ou mesmo queda de materiais nas vias públicas. 

Os caminhões trafegarão com as caçambas cobertas com lonas tipo terreiro e o material pode-
rá ser umedecido para se evitar poeira. Antes de saírem do local das obras os pneus serão la-
vados para remoção de sujeira. 

1.1.3. 	Redes de Serviços 

A COPASA possui rede de água instalada nos locais e arredores do empreendimento. Para as 
frentes de serviços serão feitas ligações às redes existentes a partir dos diversos ramais. A 
ligação necessária ao abastecimento do Canteiro de Obras encontra-se a poucos metros do 
terreno que servirá de apoio às obras. Durante a montagem do Canteiro de Obras serão utili-
zados caminhões-pipa para o abastecimento de água. 

O mesmo procedimento dar-se-á com relação ao esgoto. Havendo rede de saneamento 
feita a ligação às redes existentes. As redes para o esgotamento sanitário do Canteiro de 
serão interligadas às redes existentes. Caso não existam redes próximas serão executadas 
sas sépticas e sumidouro para o atendimento ao Canteiro de Obras. Ao final dos trabalho 
mesmas serão aterradas. 

Para as frentes de serviços serão utilizados contêineres metálicos adaptado 	itários quí- 
micos. 

A Prefeitura local faz regularmente a coleta urbana de lixo sendo os mesmos acondici nados 
em sacos plásticos e levados até os pontos onde se têm contêineres de coleta. O lixo acumula-
do nos contêineres é regularmente recolhido. 

Quanto ao lixo gerado no Canteiro de Obras os mesmos serão encaminhados para ser absorvi-
do pelo serviço de coleta. Serão separados o lixo proveniente da cantina e refeitó do lixo 
gerado nos sanitários e vestiários. O lixo gerado na oficina mecânica terá destin 	ífico. 
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O entulho, material inservível e outros gerados pelas obras serão encaminhados aos bota-foras 
previamente escolhidos em consenso com a CODEMIG. 

A energia elétrica que abastece a região do Município de Vespasiano é fornecida pela CE-
MG. O Canteiro de Obras será abastecido a partir de ligações a serem feitas à rede publica, 
através de solicitação apropriada, onde estarão dimensionadas as necessidades mensais de 
consumo. 

O ponto de ligação para abastecimento de força e energia do Canteiro de Obras encontra-se a 
poucos metros do terreno que servirá de apoio às obras. Provisoriamente a obra contará com 
geradores a diesel para o abastecimento do Canteiro de Obras e frentes de serviços. 

Na obra será implantada rede de comunicação via internet, telefonia fixa, telefonia celular e 
rádios para comunicação entre as frentes de trabalho e o escritório da obra. 

1.1.4. 	Condições de Ocupação 

O Município da Vespasiano, na área onde se encontra a obra é densamente povoado. 

Particularmente onde será implantado o túnel de acesso ao Centro Administrativo do Estado 
de Minas — CODEMIG o movimento da estrada pode ser considerado de médio a intenso, em 
função do pico horário. 

Trata-se de um acesso a ser implantado a partir da pista principal da Rodovia MG-010 (Linha 
Verde), sentido Belo Horizonte - Confins, no segmento compreendido entre a interseção com a 
Rodovia MG-433 (Acesso a Santa Luzia) e a interseção com o Acesso ao Bairro Morro Alto/São 
Benedito/Bonsucesso, nas imediações do km 15 (Norte). 

A malha viária original encontra-se estruturada. 

A solução apresentada é pouco impactante no que tange ao meio antrópico, uma vez 
traçado se desenvolve em grande parte sobre área de servidão do DER/MG, não cond 
ao remanejamento de moradores ou quebra de relações sociais. 

Em visita ao local das obras constatou-se existir frentes de trabalho para se iniciar os serviços. 

1.2. 	Conhecimentos Básicos 

Neste item serão abordados o conhecimento da legislação e posturas 	lei ais pertinentes, 
as etapas construtivas, o funcionamento parcial das redes de serviços e as con ões de segu-
rança das operações quanto ao trânsito de pedestres e veículos e na interface comia população. 
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1.2.1. Conhecimento da Legislação e Posturas Municipais Pertinentes 

Concebido para dar acesso ao Centro Administrativo de Minas Gerais, o túnel CAMG fica 
localizado sob a MG-010 (Linha Verde), no trecho compreendido entre a Avenida Vilarinho e 
a MG-424, sendo sua entrada acessada pela pista sentido Belo Horizonte - Confins, denomi-
nado Emboque Sul, e sua saída, já próxima ao Centro Administrativo, denominada Emboque 
Norte. 

O túnel, com aproximadamente 160 m de extensão junto ao seu eixo principal (estacas 
35+18,859 a 43+16,059 segundo o eixo estaqueado no bordo esquerdo do ramo de acesso ao 
Centro Administrativo) apresenta declividade longitudinal decrescente no sentido do tráfego 
da ordem de 2,55% em média e curva à esquerda com raio de cerca de 255 m. 

Para acomodar o gabarito dinâmico da plataforma da via, comportando três faixas para veícu-
los de passeio de 3,33 m de largura cada e uma faixa exclusiva para ônibus de 4,0 m e, ainda, 
com declividade transversal de 2% para o lado interno da curva (esquerdo no sentido do esta-
queamento), bem como duas faixas de 2,0 m de largura cada para ciclofaixa e pedestres, foi 
concebido um esquema estrutural em dois túneis justapostos, separados por esquema de vigas 
e pilares e ligações entre si a cada 5,0 m. 

A altura do gabarito é de 5,0 m para veículos e 2,0 m para os demais transeuntes; tais necessi-
dades geométricas resultaram numa área de escavação total de 182,3 m3/m. 

1.2.1.1. 	Elementos de Suporte do Túnel 

Os elementos de suporte do túnel têm função estrutural, de proteção e construtiva, tais quais: 

> estrutural: confmar o maciço, exercendo tensões que permitirão ao mesmo manter-se em 
equilíbrio com deslocamentos controlados, compatíveis com as interferências e com o trá-
fego. Enquanto obra provisória, a segurança estrutural pode ser garantida pela observação e 
pela capacidade de mobilização do Construtor; 

> proteção: preservar as características mecânicas do maciço, controlando suas deformações 
ou conferindo uma proteção superficial que impeça sua degradação progressiva- 

> construtiva: permitir ou facilitar a execução da obra. 

Concreto Projetado 

O concreto projetado é o elemento essencial na função estrutural do s o de confutar o 
maciço através da aplicação de tensões na superficie escavada; é muito eficient nesta função 
porque adere na superfície do terreno, não deixando vazios; adquire resistência em prazo cur-
to, mantendo certa flexibilidade que permite, quando desejável, a interação com o maciço; 
funciona predominantemente à compressão, tornando suficiente a aplicação de pequena es-
pessura, pois os deslocamentos (por força normal) são limitados e a resistência (à compressão 
do concreto) é elevada. 
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Para que a função de confmamento seja eficiente, são necessários alguns requisitos de nature-
za estática e construtiva, tais como: a geometria deve ser adequada; a fundação da casca for-
mada pelo concreto projetado deve ser adequada para o confmamento eficiente do maciço; o 
método construtivo, no que se refere ao ciclo de execução, etapas de aplicação do concreto 
projetado e à associação com outros elementos de suporte deve ser estabelecido em função da 
competência do solo em se auto-sustentar junto à frente, até que o concreto projetado apresen-
te eficácia. Todas estas condições estão satisfeitas no projeto. 

Cambota 

A função estrutural da cambota é confinar o maciço junto à frente enquanto o concreto proje-
tado não adquire resistência ou estabilizar o maciço quando o concreto projetado é ineficaz 
para evitar mecanismos de instabilização. A função da cambota também pode ser utilizada 
com função meramente construtiva, tal como fixar o concreto projetado à superficie escavada 
ou como garantia de gabarito. 

Enfilagem 

A função estrutural da enfilagem é permitir o avanço quando o tempo de auto-sustentação é 
insuficiente para a instalação de qualquer suporte; assim, o teto é suportado praticamente an-
tes da escavação. A eficácia da enfilagem depende do comportamento da frente, pois a enfia-
gem se apoiará no último suporte instalado resistente e nesta. 

	

1.2.1.2. 	Tratamento das Fundações com Estacas Raiz 4) 310mm 

Elemento importante porque permite executar as fundações do revestimento antes da "entra-
da" das cargas, isto é, do próprio trabalho deste. Assim, não há necessidade de executar o Ar-
co Invertido Defmitivo (AED) junto à frente, o que corresponderia a reduzir o núcleo e des-
calçá-lo, face às dimensões envolvidas. 

Desta maneira será possível deixar um núcleo de dimensões substanciais, aumentando ainda 
mais a segurança em relação à estabilidade de frente. As estacas absorverão as cargas conside-
ráveis de compressão provenientes da ação do solo e demais sobrecargas junto à superfície 
curva da casca do túnel, dissipando-as ao longo de seu comprimento em camadas de solo mais 
competentes sob o ponto de vista de fundação. 

	

1.2.1.3. 	Túneis Piloto 

Tratam-se de túneis com pequenas dimensões e uma cobertura signific ti a. filagens po-
dem ser feitas para proteção do avanço. O arco invertido será instalado praticamente junto à 
frente, de modo que a seção é praticamente plena. 
Sua execução se faz necessária para possibilitar a realização das fundações dos túneis princi-
pal e adjacente antes que as tensões resultantes no maciço ocorram. Feito o túnel executam-se 
as estacas e concretam-se os blocos, vigas e pilares internos. 
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1.2.1.4. 	Calota 

O revestimento da calota, em concreto projetado e cambotas treliçadas segue apoiando no 
bloco lateral e na parede central em toda extensão do túnel. 

Por tratar-se de túnel de baixa cobertura haverá uma armação adicional para combater esfor-
ços de flexão. A frente ficará exposta apenas em um perímetro de 2,0 m de altura e será dei-
xado um núcleo, o maior possível, de modo a minimizar os recalques devidos à exposição da 
frente e garantir a estabilidade da frente. 

Será possível aumentar ainda mais a segurança e reduzir os recalques executando-se uma pre-
gagem de frente. 

1.2.1.5. 	Arco Invertido Definitivo (AID) ou "Invert" 

O arco invertido definitivo será feito após o vazamento do túnel ou a qualquer momento, de 
forma que entre o talude da frente e o talude para execução do arco invertido haja distância 
adequada do ponto de vista construtivo. 

1.2.1.6. 	Observações Executivas 

A estabilidade de teto será garantida pelas enfilagens. Sendo a enfilagem de tubo de aço, esta 
vence o vão entre a última cambota e a frente de escavação, de cerca de 60 cm, que poderá ser 
reduzido para 40 cm na região mais crítica. 

Assim, a exposição do terreno sob a rodovia é de apenas 30 cm pelo vão do avanço (40 cm a 
60 cm) no teto e laterais e 2,0 m na frente, que pode ser pregada. 

O mais importante do sistema construtivo adotado é a garantia da estabilidade de frente por- 
que não há necessidade de fechar o arco invertido, deixando-se um núcleo suficiente 	e 
grande porque o revestimento da calota irá se apoiar nas estacas-raiz. 

As sondagens indicam que o NA encontra-se bem abaixo do plano de trabalho da calota. 	 
mo o terreno é argiloso, não deve haver necessidade de controle do NA. 

Eventualmente, poderão ser instaladas ponteiras a vácuo ou drenos horizontais profundos a 
vácuo, a partir do plano de trabalho, a critério do responsável pelo acompanhamento técnico 
da obra (ATO), após verificação das condições reais da frente de escavação. 

Como toda obra dessa natureza, a observação da realidade, avanço após avanço, ior um o-
fissional comprovadamente experiente e competente, trabalhando em sinergia com os respon-
sáveis pelo projeto e os responsáveis pela execução, é de vital importância para o sucesso e 
segurança da obra. A boa comunicação entre os diferentes profissionais envolvidos é crucial 
para a adaptação do projeto face à situações imprevisíveis que, não raramente, ocorrem na 
execução de túneis. 
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1.2.1.7. 	Observações Executivas 

Tendo em vista tratar-se de obra de elevado padrão técnico o Consórcio manterá no Canteiro 
de Obras as versões atualizadas das normas da ABNT — Associação Brasileira de Normas 
Técnicas para a execução de túneis, principalmente o processo denominado de escavação por 
método não destrutivo, cuja metodologia encontra-se apresentada em no item 2.1. Caracteri-
zação e Proposição dos Métodos Construtivos. 

As leis municipais e estaduais referentes ao meio ambiente e segurança do trabalho serão im-
plantadas e adaptadas às necessidades ao local do empreendimento. 

Especial atenção será dada à sinalização viária por tratar-se de obra localizada em rodovia 
com fluxo constante de veículos principalmente no sentido Belo Horizonte — Confins. Assim, 
a equipe de segurança do trabalho e a equipe de produção receberão permanente treinamento 
e atualização para minimizar e se possível zerar acidentes de trabalho provocados por atrope-
lamentos, abalroamentos e outros do sistema viário. 

Especial atenção será dada à sinalização noturna que será farta e periodicamente vistoriada 
para a troca de iluminação queimada ou depredada. 

1.2.2. 	Etapas Construtivas 

Considerando que o projeto se implanta em região com grande disponibilidade de pedreiras 
comerciais, foram identificadas as fontes de materiais pétreos britados passíveis de emprego 
nos serviços de implantação da obra (drenagem, pavimentação e concreto), bem como as fon-
tes de aquisição de areia comercial. São elas: 

ICAL - Indústria de Calcinação S.A., fornecedora de agregado pétreo britado de rocha cal-
cárea e de bica corrida. As instalações de britagem localizam-se às margens da MG-424, 
em Pedro Leopoldo, a cerca de 13 km do local de projeto; 

> Pedreira Santiago, fornecedora de agregado pétreo britado de rocha gnáissica e de bica 
corrida. As instalações de britagem localizam-se no Bairro Céu Azul, em Belo Horizonte, a 
cerca de 14 km do local de projeto. 

Como fontes de fornecimento de areia comercial na região são indicadas: 

> Mineração GCA (Fazenda do Casado), localizado no distrito Vera Cruz de Minas, de Pe-
dro Leopoldo, a cerca de 46 km do local de projeto; 

> Mineração Pedro Leopoldo - MPL/Areal Taquitu (Fazenda Alvorada), localizado no distri-
to Vera Cruz de Minas, de Pedro Leopoldo, a cerca de 44 km do local de projeto. 

Foram ainda identificadas as usinas de asfalto instaladas na região, com capacidade de forne-
cimento de massa asfáltica para os serviços de pavimentação asfáltica. São elas: 

„yc( 
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> Usina ETROS, localizada em São José da Lapa (km 3 da Rodovia Inácia de Carvalho), a 
cerca de 18 km do local de projeto, com capacidade de produção de 50 a 70 t/h; 

> Usina RAL, localizada em Vespasiano (Rua 18, n° 50 - Bairro Nova Pampulha), a cerca de 
6 km do local de projeto, com capacidade de produção de 60 t/h (usina fixa). 

Para o fornecimento de concreto para serviços diversos durante a implantação da obra (estru-
turas, drenagem, obras complementares, etc.) foram identificadas as seguintes usinas instala-
das na região: 

Usina Localização 
Distância ao 

Local de Proje- 
to (km) 

Capacidade 
de Produção 

(m3/h) 
Concretex Km 4 da BR-262 - Bairro Caiçara 

- Belo Horizonte 
16,0 50 

Concretex 
Avenida 1, n° 320 - Lote 07 e 08 - 
Quadra 04 -Parque Industrial Nor- 
te - Vespasiano 

4,0 50 a 60 

Polimix 
Avenida 1, n° 210 - Parque Indus-
trial Norte -Vespasiano 

4,0 60 

Lafarge 
Avenida 1 - Lote 10 e 11 - Qua-
dra 04 - Parque Industrial Norte - 
Vespasiano 

4,0 60 

Supermix 
Rua José Vieira de Mendonça, n° 
1121 - Bairro Engenho Nogueira - 
Belo Horizonte 

17,0 60 

Para a disposição dos materiais provenientes da escavação foram identificadas 4 (quatro) á-
reas na região, passíveis de recebimento dos materiais escavados para a implantação da obra 
(segmentos de vias e do túnel). São elas: 

Bota-Fora Localização 
Distância ao 
Local de Pro- 

jeto (km) 

Capacida 
—.., (m3) 

Bota-fora 01 (Fábio) 
Lu- Rua Beira Rio, n° 2.000 - Santa Lu- 

zia 
16,0 

480.000 (600 x 
200 x 4)m 

Bota-fora 02 (Daniel) Rua Beira Rio, n° 2.000 - Santa Lu- 
zia 

16,5 420.000 (700 x 
200 x 3)m 

Bota-fora 03 (MG-424) MG-424 - Pedro Leopoldo 12,0 
400.000 (500 x 

 200 x 4)m 

Bota-fora 04 (Gávea 02) Avenida 03 - Bairro Gávea 02 5,5 
480.000 (600 x 

200 x 4)m 

c}/ 
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1.2.3. 	Funcionamento Parcial das Redes de Serviços 

Na execução dos trabalhos haverá plena proteção contra o risco de acidentes com o pessoal do 
Consórcio e com terceiros; para tanto, serão cumpridos rigorosamente o estabelecido na legis-
lação nacional concernente à segurança e higiene do trabalho, bem como serão atendidas to-
das as normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço. 

Será de responsabilidade do Consórcio a segurança, guarda e conservação de todos os materi-
ais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra. 

Poderá ocorrer, independente da atuação do Consórcio, a paralisação temporária das redes de 
serviços públicos. Especial atenção será dada à esta interrupção. Caso seja necessária a inter-
rupção nos serviços públicos por necessidade de obra, o Consórcio divulgará amplamente as 
datas e horários de interrupção. 

No caso de se interditar vias de acesso, as mesmas serão protegidas com barreiras e com a 
devida sinalização e indicação de desvio, devendo, durante a noite, serem iluminadas e em 
casos especiais, serão postados vigias ou sinaleiros devidamente equipados. 

Nos cruzamentos ou em outros locais onde não for possível utilizar desvios, o serviço será 
efetuado de modo a não interromper o trânsito. 

Os serviços serão executados sem paralisação até a liberação da área podendo ser programa-
dos para fms de semana e horários de menor movimento. 

1.2.4. Condições de Segurança das Operações 

O projeto executivo conterá indicações para que os serviços sejam executados visando aten-
dimento das construções previstas e a melhor interface com a população local. Tais orienta-
ções deverão abordar: 

> caminhamento geral dos serviços, informando a melhor seqüência para a construç7 G e 
unidades e a melhor racionalização dos equipamentos e materiais a serem empregad( 

> concentração dos serviços em cada local de modo a minimizar o tempo de intervença fr10 
> pronta remoção dos excedentes de escavação e entulhos. 

As ligações de água serão executadas pela COPASA, uma vez executada a interligação com a 
rede existente em todo o entorno do loteamento, que possui redes de abastecimento. 

As ligações de esgoto serão também executadas pela COPASA, sendo lançadas, possivelmen-
te, nas redes existentes no entorno do loteamento. 
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À medida que os serviços forem sendo liberados, e estando os mesmos em perfeitas condições 
de integração, estes serão imediatamente aproveitados pelos usuários do loteamento de acordo 
com a seqüência proposta no Planejamento e Programação. As fases de ocupação são: 

O projeto executivo estará voltado para prever situações de risco e orientar os aspectos cons-
trutivos visando perfeita segurança das operações na interface com a população local. Dentro 
deste enfoque, são ressaltados os seguintes aspectos: 

D as condições de estabilidade dos taludes de corte e encostas serão objeto de análises especí-
ficas, sobretudo junto a habitações, com o projeto de obras de contenção defmitivas e ori-
entação nas fases de construção; 

D os projetos de escoramento de valas levarão em consideração as condições do terreno e 
presença de construções próximas; 

D os aterros terão adequado grau de compactação; 
D o balanceamento das escavações conterá recomendações para se evitar a deposição inter-

mediária de material em locais que possam causar danos às habitações, na ocorrência de 
chuvas fortes; 

D o projeto de compactação, prevê a utilização de equipamentos vibratórios, orientará quanto 
aos cuidados em áreas próximas a habitações com risco, podendo determinar a sua remo-
ção. 

Dentre as normas técnicas a serem atendidas, destacam-se: 

> NBR 06494 Segurança dos andaimes; 
> NBR 07678 Segurança nas obras e serviços de construção; 
> NBR 08681 Ações e segurança nas estruturas; 
> NBR 00233 Elevadores de segurança para canteiros de obras da construção civil; 
> NBR 09061 Segurança de escavação a céu aberto. 
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2. 	PLANEJAMENTO 

A concepção planialtimétrica inicial do ramo de acesso ao Centro Administrativo foi desen-
volvida considerando-se que a obra poderia ser executada por dois processos construtivos: o 
processo convencional, com o desvio do tráfego da MG-010 (OAE do tipo trincheira em con-
creto) e o processo não destrutivo (OAE do tipo túnel, construído por sistema similar ao 
NATM - New Austrian Tunneling Method). Posteriormente, o DER/MG optou pela solução 
ora apresentada, em túnel. 

O traçado do ramo de acesso desenvolve-se na lateral direita da MG-010, sentido Belo Hori-
zonte - Confins, no segmento imediatamente anterior ao início da área de implantação do 
Centro Administrativo, que se encontra desocupado, sem edificações importantes, e bastante 
degradado. 

O maciço natural apresenta cota superior à da plataforma da rodovia (cerca de 20 m acima), 
configurando-se na melhor localização possível para o ramo de acesso. 

A solução apresentada é pouco impactante no que tange ao meio antrópico, uma vez que o 
traçado se desenvolve em grande parte sobre área de servidão do DER/MG, não conduzindo 
ao remanejamento de moradores ou quebra de relações sociais. 

A extensão efetiva do ramo de acesso, considerando apenas o intervalo entre a saída da MG-
010 e a interseção com a via Coletora "A", integrante do sistema viário interno do Centro 
Administrativo, é de 640 m, dos quais cerca de 152 m correspondem à OAE (túnel). 

Em planta o traçado é suave, além de ser esteticamente adequado, com curva de transição com 
110 m de extensão, para uma curva circular central, de raio 255,13 m e ângulo central 
78°49'06", considerando-se para situação de conforto dos usuários, uma superelevação 
ma compatível com a declividade transversal de abaulamento da pista em tangente (2%). 

Ressalta-se que, na geometria proposta, não foi possível obter um perfeito atendimento à 
condições de fluência ótica do traçado, quando são agrupados os pontos de incidência das 
soluções em planta e perfil. As tentativas de se coincidir os pontos de interseção dos respecti-
vos alinhamentos mostraram-se infrutíferas, em função das condicionantes relativas às cotas 
que a altimetria do traçado deveria atender. 

Por outro lado, esse fato, no presente caso, não traz prejuízo à fluência ou à se rança do trá- 
fego, seja pelo valor da velocidade regulamentada no segmento do acesso 	, seja por 
causa das discretas decliviclades utilizadas no fgeide. 

A obra de transposição da MG-010 é um túnel, a ser construído por sistema similar ao 
NATM, concebido em 2 células: 
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> uma maior (túnel principal), com altura livre de 7,90 m (altura de 10,80 m, incluindo o 
"invert") e largura de 15,80 m, destinada ao tráfego de veículos; 

> a outra, menor (túnel adjacente), com altura livre de 4,00 m (altura de 5,70 m, incluindo o 
"invert") e largura de 4,00 m, destinada à ciclofaixa e trânsito de pedestres. 

Tal alternativa apresenta vantagens em relação à concepção em célula única, podendo-se des-
tacar: 

> proporciona maior segurança e conforto aos ciclistas e pedestres, uma vez que há a separa-
ção do tráfego de veículos; 

> possibilita a utilização do túnel menor por parte dos usuários de veículos, em rota de fuga, 
no caso de acidente na célula maior; 

> proporciona um melhor efeito estético, mais harmonioso com o conjunto arquitetõnico que 
compõe o Centro Administrativo. 

Em perfil, os pontos de atendimento obrigatório considerados para a definição do greide fo-
ram os seguintes: 

> saída da MG-010 com a mesma rampa das pistas da rodovia; 
> recobrimento mínimo da OAE (túnel) na transposição da MG-010; 
> gabarito vertical mínimo da OAE; 
> cota final de entrada no Centro Administrativo, na interseção com a via Coletora "A" (de-

fmida no Projeto de Infra-estrutura do empreendimento). 

Em perfil o ramo do acesso ao Centro Administrativo será implantado em cota inferior à da 
plataforma da MG-010, com rampas suaves, ascendentes (máxima 3,50%) até as imediações 
do início da transposição da MG-010. 

A partir daí, apresenta, no segmento do túnel, declive também suave (rampa máxima 3,77%); 
o encaixe com a via Coletora "A" (área interna do Centro Administrativo) se dá em c o 
segmento de aclive (rampa 0,67%). 

O gabarito vertical mínimo da obra de transposição da MG-010 poderia ser de 4,50 m, cons 
derando tratar-se de acesso a um núcleo de administração estadual, no qual os veículos co-
merciais demandados (caminhões) seriam basicamente aqueles utilizados para abastecimento 
de insumos, portanto, de pequeno porte e, ainda, que os maiores ônibus de transporte coletivo 
deverão ser do tipo articulado, com altura inferior a 4,00 m. 

Por outro lado, por questões de segurança, foi definido, em conjunto com o DER/MG, o gaba-
rito mínimo vertical como sendo de 5,00 m, ligeiramente inferior ao gabarito convencional 
nas rodovias estaduais, que é de 5,50 m. 
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Pista Marginal 

Tendo em vista a interferência do início do ramo do acesso ao Centro Administrativo com um 
ponto de parada de ônibus existente às margens da MG-010, atendendo recomendação técnica 
do DER/MG, foi projetada uma pista marginal, externa ao ramo de acesso, em desnível com 
esse ramo, para atendimento ao tráfego de ônibus ("bus-way"). 

Essa via possibilitou a eliminação do ponto de ônibus na rodovia-tronco, ampliando os aspec-
tos da segurança dos pedestres que, de outro modo, circulariam pelo trecho de transição da via 
expressa em direção à via de acesso ao Centro Administrativo. 

A pista marginal apresenta extensão total de 540 m, desenvolvendo-se a partir do início do 
ramo de acesso ao Centro Administrativo, até a Rua Lateral Direita Morro Alto (São Cosme) 
da MG-010, nas imediações do acesso ao Posto de Serviço existente. 

Em perfil, a via apresenta rampas ascendentes suaves, com a declividade máxima inferior a 
5%. 

Acesso ao Centro Administrativo 

A seção transversal do ramo de acesso ao Centro Administrativo foi estabelecida visando a 
fluidez do tráfego no horizonte de projeto, estendendo-se para o acesso padrões de qualidade 
de desempenho operacional e de segurança compatíveis com o porte do empreendimento e da 
obra proposta. 

Dessa forma, a plataforma do ramo de acesso contempla 4 faixas de tráfego, em um único 
sentido de tráfego. O segmento inicial do acesso, na saída da rodovia MG-010, por questões 
de segurança, foi projetado com 2 faixas de tráfego, ampliando-se esse número até o limite de 
4 faixas, na medida que ocorre o afastamento do ramo de acesso em relação à MG-010. 

A seção transversal adotada para o acesso contempla plataforma com largura total de 21,30m, 
assim constituída (exceção ao segmento de túnel): 

D 3 faixas de tráfego destinadas a veículos de passeio: 10,00m; 
D I faixa de tráfego destinada a ônibus: 4,00m; 
> 2 faixas de segurança laterais: 2 x 0,60m; 
D barreira rígida de concreto, tipo "New Jersey": 0,40m; 
D. ciclofaixa: 2,00m; 
> passeio: 2,00m; 
> dispositivo separador ciclofaixa/passeio: 0,10m; 
> dispositivos de drenagem (sarjetas): 2 x 0,80m. 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LIDA 
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Projeto de OAE do Tipo Túnel e Estruturas Complementares 

O Projeto de OAE do Tipo Túnel foi desenvolvido a partir do Projeto Geométrico/Interseção 
de Níveis Diferentes e do Projeto de Terraplenagem e com base nos resultados das investiga-
ções geotécnicas (sondagens as percussão tipo SPT e mista/rotativa) realizadas no local de 
implantação do túnel. 

As estruturas complementares do túnel envolvem os dispositivos/sistemas necessários e ade-
quados às necessidades da obra, a saber: 

> barreira rígida de concreto, tipo 'New Jersey" Simples - Nível de Contenção - NI, padrão 
DER/MG; 

> proteção/enchimento em concreto da base do arco do túnel principal (junto à base das cha-
pas metálicas do revestimento); 

> revestimento interno dos túneis principal e adjacente e revestimento externo dos portais sul 
e norte dos túneis; 

> sistema de ventilação mecânica; 
> sistema de proteção e combate a incêndio e pânico; 
> infraestrutra de comunicação — sistema de CFTV (circuito fechado de televisão) e de tele-

fonia de emergência ("hot une"); 
> iluminação. 

2.1. 	Caracterização e Proposição dos Métodos Construtivos 

A obra em questão se implanta em terrenos siltosos (argilosos e/ou arenosos), típicos da de-
composição/alteração das rochas gnáissicas-migmatíticas do embasamento cristalino do cha-
mado Complexo Belo Horizonte (Arqueano). 

O perfil típico dos terrenos é encimado por solos silto-argilosos, medianamente compactos, 
rosados a avermelhados, de espessura média da ordem de meia dezena de metros, seguidos de 
siltes cada vez mais arenosos e compactos, descorados (amarelados e esbranquiçados), consti-
tuindo a transição de uma a uma e meia dezenas de metros. 

O NA freático se situa nesta camada de solos descorados, oscilando em geral dentro 
gunda dezena de metros de profundidade (de 12 a 22 m). 

A rocha alterada aparece nos furos de sondagem além dos vinte metros. 

A escavabilidade dos terrenos foi considerada, em projeto, como la  categoria. 

2.1.1. 	Serviços Iniciais / Serviços Preliminares 

cld A mobilização consistirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo o equipamento 
necessário à execução dos serviços, de acordo com o cronograma de execução, inclusive a 

(96‘r( 



2.1.3. 	Serviços Em Terra / Terraplenagem 

2.1.3.1. 	Escavação, Carga, Transporte, Descarga e Espalhamento de Material de la 
Categorias 
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instalação do canteiro da obra, acessos a obra e canteiro e outras instalações necessárias ao 
trabalho do Consórcio. 

Todo o preparo da área para o canteiro de obras em geral, inclusive construções, ligações de 
energia elétrica, água e esgoto, manutenção do canteiro e demais serviços relacionados ao 
bom funcionamento do mesmo será de inteira responsabilidade do Consórcio. Incluirá tam-
bém a obtenção, o preparo e a conservação das áreas e dos acessos aos canteiros e acampa-
mentos a serem utilizados, durante toda a execução dos serviços. 

Cumprirá ao Consórcio manter, do inicio ao término da obra, instalações sanitárias (banheiros 
químicos) compatíveis com a mobilização máxima prevista de pessoal, em condições higiêni-
cas adequadas, estando inclusa nesta metodologia executiva o cumprimento de todas as dispo-
sições locais e oficiais pertinentes. 

A obtenção de permissões para a ligação às redes públicas de serviços de energia, água, tele-
fones, etc., bem como seus consumos, também ficará a cargo do Consórcio, a quem caberá o 
fornecimento e a manutenção da iluminação necessária à obra. Cumprirá, ainda, ao Consórcio 
providenciar o abastecimento de água potável, suficiente e adequado, do ponto de vista higiê-
nico, para atender a todo o pessoal que trabalhará no canteiro de obras. 

2.1.2. 	Desmobilização 

A desmobilização consistirá na desmontagem e retirada do canteiro de obra, de todos os equi-
pamentos e instalações construídas e utilizadas pelo Consórcio, incluindo as operações de 
limpeza geral e recuperação de todas as áreas utilizadas. 

Os serviços incluídos na desmobilização de pessoal e equipamentos, sem a isso se limitar, são 
os seguintes: dispensa e acerto de pessoal com todos os encargos incidentes, transporte do 
pessoal, retirada e transporte de todos os equipamentos, canteiros, materiais e instalações de 
propriedade do Consórcio, demolições, remoção de entulhos e depósitos de sucata, limpeza 
em geral das áreas de obras e de canteiros próprios ou cedidos pela CODEMIG. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, de 	to e lim- 
peza da área do corte. 

As operações deste processo compreendem escavação dos materiais constituintes do terreno 
natural, ou taludes existentes e até o greide de terraplenagem indicado no projeto. Compreen-
de ainda, transporte dos materiais escavados para os locais de aterro ou bota- fora conforme 
DMT's previstos na planilha de quantidades e preços, e espalhamento do material escavado 
em camadas de no máximo 0,30m, no corpo do aterro, nas camadas fmais do bota-fora. 

055 
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Materiais 

O material será aquele procedente da escavação do terreno natural constituído por solo ou 
alteração de rocha, ou associação desses tipos. 

Equipamentos 

A escavação do corte será executada mediante a utilização racional de equipamentos adequa-
dos, que possibilite a execução dos serviços sob as condições específicas e produtividade re-
querida. Utilizam-se, em geral, escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras e caminhões bas-
culantes. A operação incluirá, complementarmente, a utilização de tratores e motoniveladoras, 
para escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de tratores 
empurradores ("pushers"). 

Execução 

As operações de cortes compreendem o contido nos seguintes itens: 

> escavação dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicações téc-
nicas de projeto; 

> transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras conforme DMT's previstos 
na planilha de quantidades e preços; 

> retirada das camadas de má qualidade visando o preparo das funções dos aterros, de acordo 
com as indicações de projeto. Estes materiais serão transportados para os locais previamen-
te indicados pela Fiscalização, de modo a não causar transtorno à obra, em caráter tempo-
rário ou defmitivo; 

> o desenvolvimento da escavação se dará em face da utilização adequada dos materiais ex-
traídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros aqueles que, pela 
classificação e caracterização efetuadas nos cortes, sejam compatíveis com as especifica-
ções da execução dos aterros, em conformidade com o projeto; 

> constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de material escavado nos cort 
para a confecção das camadas superficiais da plataforma, será o mesmo depositado em 
cal previamente escolhido para oportuna utilização; 

> atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhável, as massas em excess 
removidas desde a etapa inicial dos serviços, poderão ser integradas aos aterros, mediante 
compactação adequada, constituindo alargamentos de plataforma, suavização dos taludes 
ou bermas de equilíbrio; 

> as massas excedentes, que não se destinarem ao fim indicado no parágrafo 
removidas, de modo a não constituírem ameaça à estabilidade ferroviária/rodoviária, e nem 
prejudicarem o aspecto paisagístico ou o meio ambiente da região; 

> serão retirados os blocos de rocha nos taludes que possam colocar em risco a segurança do 
trânsito; 

> nos pontos de passagem de corte para aterro, precedendo este último, a escavação transver-
sal ao eixo será executada até profundidade necessária para evitar recalques diferenciais. 

serão 
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Controle 

Levantamentos topográficos apontarão se a altura e a largura da plataforma nos cortes aten-
dem à seção transversal especificada no projeto. 

Os taludes dos cortes apresentarão, após operação de terraplenagem, a inclinação indicada em 
projeto. 

O acabamento da plataforma de corte atenderá à conformação da seção transversal indicada 
no projeto, admitidas as seguintes tolerâncias: 

D. verificação para altura máxima e bordos para corte em solos igual à ± 0,05m. 
». variação máxima de largura de + 0,10m para cada semi-plataforma, não se admitindo vari-

ação negativa. 

2.1.3.2. 	Compactação de Aterro 

Esta metodologia se aplica à compactação dos materiais provenientes de escavações, inclusive 
em jazidas para empréstimo e/ou retaludamento das áreas selecionadas conforme indicado no 
projeto. 

Equipamento 

A execução dos aterros irá prever a utilização racional de equipamento apropriado ao porte da 
obra. Nas camadas finais será usado rolo pé-de-carneiro vibratório tipo CA-25 ou equivalente, 
conforme o material. 

Execução 

D a escavação subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos à Engeform e constantes 
das notas de serviço elaboradas em conformidade com o projeto; 

D a operação será precedida das operações de desmatamento, destocamento e limpeza; 
D antes da execução do aterro propriamente dito será concluída a drenagem de fundo 

talvegues existentes; 
D nos aterros assentes sobre encostas com inclinação acentuada, estas serão escalonadas con-

forme indicado no projeto, ao longo da área a ser aterrada. 
». o lançamento do material para a construção dos aterros será feito em camadas sucessivas 

com 30 cm, no máximo, no corpo e nas camadas finais dos aterros. As camadas serão fei-
tas horizontalmente. 

Todas as camadas serão compactadas na umidade ótima, até se obter a massa esp 	a- 
rente seca correspondente a 95% da massa específica aparente máxima seca do ensaio DNIT-
ME47-64. Para as camadas fmais, isto é, 60 cm finais, a massa específica aparente seca deve 
corresponder a 100% da massa específica aparente máxima e seca do referido ensaio e a umi-
dade ótima. 
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Os segmentos que não atingirem as condições de compactação exigidas serão escarificados, 
homogeneizadas, levadas à umidade ótima e novamente compactadas, de acordo com a massa 
especifica aparente seca exigida. 

2.1.3.3. 	Controle de Qualidade da Execução 

O Controle da qualidade da execução do aterro deverá constar das seguintes etapas: 

Controle do Material  

> 1 (um) ensaio de compactação, segundo o método de Ensaio DNER-ME 129/94 para cada 
1.000m3  de material de corpo de aterro; 

D 1 (um) ensaio de compactação, segundo o método de Ensaio DNER-ME 129/94 para cada 
200 m3  de material de camada final de aterro; 

> 1 (um) ensaio de granulometria - DNER-ME 080/94, do limite de liquidez — DNER-ME 
122/94 e do limite de plasticidade — DNER-ME 082/94 para corpo de aterro, para todo 
grupo de 10 (dez) amostras submetidas ao ensaio de compactação, conforme a alínea "a"; 

D 1 (um) ensaio de granulometria - DNER-ME 080/94, do limite de liquidez — DNER-ME 
122/94 e do limite de plasticidade — DNER-ME 082/94 para corpo de aterro, para todo 
grupo de 10 (dez) amostras submetidas ao ensaio de compactação, conforme a alínea "b"; 

> 1 (um) ensaio de índice de Suporte Califórnia, com a energia do Método de Ensaio DNER 
— ME 049/94 para camada final, para cada grupo de 4 (quatro) amostras submetidas a en-
saios de compactação, segundo alínea "b". 

Controle da Execução 

Ao longo do segmento executado, em pontos escolhidos aleatoriamente, serão executados 
ensaio de massa especifica aparente seca "in situ", segundo os Métodos de Ensaios DNER — 
ME 092/94 e DNER — ME 037/94. 

O número de ensaios de massa especifica aparente "in situ", para controle da execução será 
defmido em função do risco de rejeição de um serviço de boa qualidade. As determinações do 
grau de compactação serão realizadas utilizando-se os valores da massa especifica ap 
seca de laboratório e da massa especifica aparente seca "in situ" obtida no campo. 

Verificação Final da Oualidade 

A plataforma que será controlada por nivelamento do eixo e dos bordos e atenderá a seção 
transversal recomendada em projeto, podendo ser admitidas as seguintes tolerâncias: 

> variação da altura máxima de + 0,04m para o eixo e bordos; 
> variação máxima da largura de + 0,20m para a plataforma, não sendo admitida variaç o 

negativa. 
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Serão controlados valores mínimos de ISC, GC e expansão, através de valores de K obtidos 
na Tabela de Amostragem Variável. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos. 

2.1.4. 	Bueiro Simples Tubular de Concreto 

Esta metodologia se aplica aos bueiros tubulares de concreto, destinados ao escoamento, sob a 
ferrovia, das águas superficiais de montante, consideradas as alterações impostas pela terra-
planagem. Serão executadas de acordo com o projeto e em conformidade com as especifica-
ções técnicas, em todas as suas etapas construtivas e com a prévia aprovação da Fiscalização. 

2.1.4.1. 	Materiais 

Os tubos de concreto serão de classe determinado em projeto. Serão de encaixe tipo ponta e 
bolsa, e atenderão às exigências das Normas Técnicas. 

2.1.4.2. Equipamento 

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e di-
mensões do serviço a ser executado. 

2.1.4.3. Execução 

As escavações serão executadas de acordo com a largura, cotas, alinhamentos e declividades 
indicados no projeto. 

Os fundos das cavas serão apiloados para receberem as fundações previstas no projeto. 

Os berços serão executados em concreto ciclópico ou alvenaria de pedra argamassada com 
cimento e areia no traço 1:4, conforme projeto, ou a critério da Fiscalização. 

Os tubos serão assentados sobre o berço, e a geratriz inferior coincidirá, a montante, c 
fundo do talvegue do curso de água, considerado retificado e preparado. 

Os tubos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, conforme projet 

Não serão empregados tubos, com espessura inferior à especificada no projeto. Quando julgar 
necessário, a Fiscalização poderá solicitar a pesquisa da capacidade de carga dos tubos, atra-
vés de ensaios de acordo com as Normas e Especificações da ABNT. 

O escoamento seguirá um alinhamento reto contínuo na entrada, corpo e saída da b a. 	ro- 
longamento do canal a montante e a jusante, a distâncias variáveis, será feito toda a vez que o 
curso em regime turbilhonar possa se deslocar para a saia do aterro. 
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Os canais de entrada e saída terão a direção do seu eixo coincidente com o da obra e a mesma 
largura das alas. 

Baixas declividades do canal de saída forçam a acumulação de sedimentos. Neste caso a obra 
será locada em posição que permita a execução de um pequeno degrau de saída. 

2.1.5. 	Estruturas de Concreto Armado 

Esta metodologia se aplica aos elementos estruturais em concreto armado. Todas as estruturas 
serão executadas de acordo com o projeto e em conformidade com as especificações técnicas, 
em todas as suas etapas construtivas e com a prévia aprovação da Fiscalização. 

2.1.5.1. 	Materiais 

Os materiais seguirão o especificado em Projeto e atenderão às exigências das Normas Técni-
cas. 

2.1.5.2. Equipamento 

A natureza, capacidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo e di-
mensões do serviço a ser executado. 

2.1.5.3. 	Execução 

As escavações serão executadas de acordo com a largura, cotas, alinhamentos e declividades 
indicados no projeto. Nos fundos das cavas serão apiloados para receberem as fundações pre-
vistas no projeto. 

O escoamento seguirá um alinhamento reto continuo na entrada, corpo e saída da obra. O pro-
longamento do canal a montante e a jusante, a distâncias variáveis, será feito toda a vez que o 
curso em regime turbilhonar possa se deslocar para a saia do aterro. Os canais de entrada e 
saída terão a direção do seu eixo coincidente com o da obra e ter a mesma largura das ala 

Baixas declividades do canal de salda forçam a acumulação de sedimentos. Neste caso 
menda-se locar a obra em posição que permita a execução de um pequeno degrau de salda 

2.1.5.4. 	Fôrmas 

O Consórcio será responsável pela eficiência das fôrmas em suportarem a pressão do concreto 
colocado e outras cargas atuantes, sem falhas, movimentos ou deflexões das partes compo-
nentes. As fôrmas atenderão aos alinhamentos e dimensões das obras de concreto mostradas 
nos Projetos e serão construídas de maneira a assegurar a perfeita aparência das superficies do 
concreto. 
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Quando possível serão empregados tipos e/ou técnicas especiais na construção de fôrmas, 
desde que sua utilização e resultado tenham sido comprovados pela prática, devendo-se justi-
ficar a eficiência de outros métodos propostos e que, por serem novos, careçam de maior ga-
rantia, no entender da Fiscalização. 

As fôrmas poderão ser metálicas, de madeira, produtos aglomerados ou outros previamente 
aprovados pela Fiscalização. 

Para efeito das obras a que se referem estas especificações, as fôrmas se dividem em dois ti-
pos: 

Fôrmas para Concreto Rústico (Comum) 

Serão aquelas utilizadas para superficies de concreto que, posteriormente fiquem cobertos por 
reaterro ou por um revestimento, ou ainda fiquem internas em caixões de obra de arte especi-
al. Poderão ser utilizadas, aqui, tábuas não aparelhadas e de comprimento e largura variáveis. 

Fôrmas para Concreto Aparente 

Serão aquelas utilizadas para superfícies de concreto que serão completamente lisas, isentas 
de irregularidades e com coloração homogênea. 

No caso de superficie de concreto aparente e de todas as outras superfícies de concreto que 
terão acabamento liso, as fôrmas serão de madeira compensada ou forrada de outro material 
liso e não absorvente. Todos os bordos dos painéis serão em esquadro e retas em ambas as 
direções, devendo os painéis coincidir perfeitamente no comprimento, largura e alinhamento, 
a critério da Fiscalização. 

Todas as fôrmas serão suficientemente estanques de forma a impedirem a perda da nata de 
cimento. As juntas serão preenchidas com madeira ou massa, não sendo permitido o emprego 
de gesso ou argila. Substâncias gordurosas e descolorantes não serão utilizadas. 

O produto empregado para facilitar a remoção das fôrmas não deixará manchas no con 
aparente. A aplicação nas fôrmas será feita antes da colocação da armadura. 

As fôrmas de madeira poderão ser reutilizadas, desde que estejam boas, desempenadas, intei-
ramente limpas e sem bordas quebradas ou danificadas, e análogas, em todos os pontos de 
vista, às fôrmas feitas com madeira nova. Todas as fôrmas de madeira a serem reutilizadas 
serão aprovadas pela Fiscalização. 

2.1.5.5. 	Armaduras de Aço 

As armaduras para as estruturas de concreto irão satisfazer as condições ge 	stas pelas 
Normas Pertinentes. As barras que não satisfizerem as condições gerais serão rejeita as. 

01 
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As barras serão de boa procedência e seus diâmetros (bitolas) uniformes. O peso por metro 
linear por bitola será o adotado no Projeto. 

Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviços estarão dispostas de 
modo a não acarretar deformações às armaduras. A camada de concreto para cobrimento da 
armadura não será inferior a 2,0 cm, e será obtida através de dispositivos aprovados pela Fis-
calização. 

O controle quanto a execução e montagem da armação será exercido pela Fiscalização que 
fará a verificação da obediência ao Projeto, devendo a armadura ser inspecionada e aprovada 
pela Fiscalização, antes da concretagem de qualquer elemento da obra. 

2.1.5.6. 	Concreto 

A execução dos serviços, bem como os materiais a serem utilizados e seu manuseio, atende-
rão as Normas, Especificações e Métodos da ABNT em suas edições mais recentes. 

Dosagem e Mistura do Concreto 

O concreto será dosado de modo a se obter misturas trabalháveis com conteúdos mínimos de 
água e para cada estrutura, após devidamente curado, satisfazer às exigências de resistência 
mecânica e durabilidade prevista no Projeto. 

Se for comprovadamente necessário, a critério da Fiscalização, será modificada a proporção 
dos ingredientes para manter a qualidade requerida por esta metodologia. 

A dosagem será determinada em do 	agem experimental com antecedência ao seu uso, pelo 
laboratório do Consórcio, a critério da Fiscalização, que a aprovará ou não, obedecidas as 
Normas e Especificações da ABNT. Haverá verificação constante do peso do saco de cimen-
to, a fim de se evitar a utilização de dosagem incorreta. 

Sempre que houver concretagem a intervalos regulares, a umidade dos agregados será 
minada por método preciso para efeito da necessária correção da relação água-cimento. 

O Consórcio irá dispor na obra de equipamento adequado para o controle de umidade do 
materiais, além de todos os equipamentos necessários para a dosagem racional do concreto e 
seu controle, inclusive formas cilíndricas metálicas em número suficiente para moldagem de 
corpos de prova, de acordo com as normas da ABNT. 

2.1.6. 	Execução de Parede Diafragma 

As recomendações contidas na NBR-6122/ABTN, quando aplicáveis, serão considerada par-
te integrante desta metodologia de execução. Os casos omissos serão submetidos à aprovação 
da Fiscalização. 
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O Consórcio contratará empresa que tenha equipe experiente e pessoal qualificado, possuindo 
equipamentos apropriados e em bom estado de funcionamento para a realização dos serviços. 
A empresa sub-contratada para a realização destes será antecipadamente aprovada pela Fisca-
lização, após visita ao seu pátio de máquinas e da análise dos equipamentos disponíveis; sen-
do analisado o currículo de obras e sua experiência neste tipo de serviço. 

2.1.6.1. 	Escavação 

A execução de qualquer serviço de escavação de parede diafragma não será iniciada sem a-
provação da Fiscalização. 

É responsabilidade do Consórcio a locação das paredes pelos métodos usuais de topografia 
com determinação precisa ao seu alinhamento. As muretas-guias serão construídas em concre-
to armado, dimensionadas para resistir às pressões laterais devido ao peso dos equipamentos e 
às reações quando da retirada dos tubos de junta. 

A escavação da vala procurará alterar o mínimo possível o terreno, sendo a concretagem feita 
contra o terreno. 

A distância entre as muretas-guias serão iguais à espessura de projeto da parede mais uma 
folga de, no máximo, 5 cm para facilitar a movimentação e operação da ferramenta de escava-
ção. 

O topo das muretas será rigorosamente nivelado ainda que por trechos e pelo menos, 1,50 m 
acima do lençol freático. 

As ferramentas de escavação (clam-shell) ou caçamba estarão bem balanceadas e perfeita-
mente alinhadas. 

Durante a escavação dos painéis, o material escavado será observado e comparado com o ma-
terial indicado nas sondagens, documentando-se os resultados. Caso haja discrepâncias, a is-
calização será comunicada para liberar a continuidade dos serviços. 

O guindaste estará bem posicionado com relação ao painel. À medida que a escavação 
seguir, o painel será preenchido com lama bentonítica, previamente preparada. 

O nível da lama bentonítica no painel será sempre acima do fundo da mureta-guia. 

Todo cuidado será tomado nos primeiros metros de escavação, até a submersão superior da 
ferramenta. A verticalidade dos painéis dependerá das precauções tomadas nos primeiros me-
tros e será continuamente controlada. 
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2.1.6.2. 	Lama Bentonítica 

A lama bentonítica será preparada em misturadores de alta turbulência. Após o preparo, a 
lama descansará por 24 horas para que o "inchamento" se processe. 

A lama só será conduzida ao painel se estiver com seus parâmetros de qualidade dentro dos 
seguintes limites: 

densidade: 	  inferior a 110g/m1; 
viscosidade: 	  entre 30s e 90s; 
ph: 	  entre 7 e 11; 
presença de areia: 	  até 3%. 

Poderá ser considerada a reutilização da lama bentonítica, sendo necessário para tanto, rege-
nerá-la, colocando-a conforme especificado. Na impossibilidade de regeneração será necessá-
ria a substituição. 

2.1.6.3. 	Armadura e Concretagem "In Loco" 

As armaduras serão executadas de acordo com o projeto e com as dimensões de cada painel. 

Para garantir o recobrimento de projeto as armaduras serão munidas de espaçadores de medi-
das apropriadas, de acordo com as condições do sub-solo. 

Serão previstos meios de travamento das barras, a fim de evitar a deformação das gaiolas e 
será evitado o deslocamento da gaiola quando do lançamento do concreto. 

Antes da colocação da armadura e execução da concretagem, será averiguado o estado de con-
taminação da lama bentonítica, especialmente no fundo do painel. Se contaminada, será pro-
videnciada sua recuperação ou sua substituição por lama nova. 

Antecedendo a colocação da armadura será, também, verificado o nível de material decan 
no fundo do painel, sendo necessária a remoção do material em excesso. 

A concretagem de cada painel será feita, sempre que possível logo após a respectiva execução 
e introdução da armadura. A introdução de uma armadura será acompanhada de concretagem 
imediata. 

O concreto a ser lançado terá as seguintes características: 

slump: 	  20 ± lcm; 
fator água/cimento: 	  a/c < 0,6; 
agregado: 	  dimensão máxima 20 mm( pedral); 
areia: 	  35% - 45% em peso total de agregado; 
consumo mínimo de cimento: 	  400 kg/m3. 
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Concluída a perfuração, será procedida a limpeza do interior do furo, medi 
ferramental apropriado, até que se complete a eliminação de todos os detrit 
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Durante a operação de concretagem será efetuado rigoroso controle da subida do concreto, 
comparando o consumo real com o teórico para detectar eventuais anomalias havidas durante 
a concretagem. 

Iniciada a concretagem, esta não será interrompida, devendo, para tanto, ser garantido o fluxo 
continuo de abastecimento de concreto. 

2.1.6.4. 	Boletins de Execução 

Serão registrados pelo Consórcio, em boletins adequados, todos os elementos de execução de 
cada painel de parede diafragma, tais como espessura da escavação, cota do fundo da ficha, 
volumes de concreto real e teórico, tipos e profundidade dos solos escavados, características 
da lama e do concreto utilizado. 

Uma via de cada boletim será entregue á Fiscalização, no máximo no dia subseqüente à sua 
elaboração. 

2.1.6.5. 	Demolição do Concreto de Baixa Qualidade 

Compreende a limpeza da superficie da parede diafragma, a retirada da camada de concreto 
de baixa qualidade, o apicoamento, o desdobramento da armadura e sua emenda com a estru-
tura do reservatório. 

2.1.7. 	Cortinas Atirantadas 

A implantação de atirantamento em solo prevê a seqüência das seguintes etapas de execução: 
perfuração, montagem e instalação, injeção e protensão. 

2.1.7.1. 	Perfuração do Terreno 

Antes do início da atividade de perfuração propriamente dita serão verificadas a locação do 
tirante e a exata direção e ângulo de perfuração e alinhamento das perfuratrizes. Pode-se o 
por utilizar perfuratrizes rotativas com acionamento hidráulico e circulação d'água ou pe 
trizes roto-percussivas com acionamento pneumático, sendo possível ainda à utilização c 
junta dos dois tipos de perfuratrizes para se atingir um melhor resultado. 

Todas as atividades de perfuração terão seu desenvolvimento registrado em boletins específi-
cos que fornecerão o histórico do furo, contendo dados cronométricos, geológicos, geométri-
cos e outros de interesse. 
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2.1.7.2. 	Montagem e Instalação dos Tirantes 

Os tirantes serão montados no comprimento, quantidade de cordoalhas, qualidade do aço etc., 
em bancada conforme especificação do projeto — prateleira sobre cavaletes -especialmente 
construída para este fim, e são transportados para o local de instalação simultaneamente à 
conclusão da perfuração. 

A sua introdução no furo será lenta e cuidadosa para se evitar qualquer dano ao mesmo ou 
atrito excessivo contra as paredes do furo. 

Desnecessário frisar que o tratamento anti-corrosivo a ser aplicado ao aço previamente à mon-
tagem, é indispensável como escovamento e limpeza, pintura em duas demãos de tinta apro-
priada, sempre de acordo com as disposições da Norma Brasileira NBR 5629 para a proteção 
dos tirantes. 

	

2.1.7.3. 	Injeção dos Tirantes 

A injeção de um tirante exige uma operação caracterizada por duas fases distintas: a primeira 
denominada "primária" ou de "bainha' e a segunda, ou as subseqüentes, de consolidação do 
terreno, consagradas na prática com o nome de "injeções de bulbo" ou "secundárias". 

A injeção da bainha é feita imediatamente após a instalação do tirante no furo e consiste no 
preenchimento do mesmo com calda de cimento com fator água/cimento de 0,5 - em peso - 
por gravidade. Esta operação é realizada através de um tubo de PVC, deixado para esta fmali-
dade, em cujo interior passa a composição de injeção composta de haste rígida e obturador. 

Decorrido um intervalo de tempo não superior a duas horas, o tubo de PVC é lavado interna-
mente para mantê-lo limpo e apto a receber, novamente, a composição para as injeções se-
cundárias. Decorrido um prazo de 12 horas após a injeção de bainha, terão início as injeções 
de consolidação do terreno, com pressões e volumes controlados. 

A injeção, a exemplo da fase de bainha, é realizada com a introdução da composição de 
ção no interior do tubo PVC, iniciando-se, em movimento ascendente, a partir da última 
vula localizada na extremidade do tirante o processo de injeção no trecho de ancoragem. 
volumes de calda e pressões de injeção serão aqueles que garantam a perfeita ancoragem do 
tirante ao terreno. 

Os critérios de injeção terão por base as características do subsolo local e poderão ser revisa- 
dos durante a execução, em função das condições locais. Ao fmal de cada tirante, será emitido 
boletim individual de cada tirante correspondente às atividades de injeção. 

2.1.7.4. 	Protensão dos Tirantes 

Após um tempo mínimo de 3 a 4 dias de cura da calda de cimento da última etapa de injeção 
realizada ( no caso de se empregar cimento ARI-RS ) ou de 7 dias de cura da calda de ciment 
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da última etapa de injeção realizada ( no caso de se empregar cimento CP-II), será realizada a 
protensão, com utilização de macacos apropriados, ocasião em que será testado o tirante de 
acordo com as prescrições da NBR 5629. 

Nesta etapa serão colocadas as peças que compõem a "cabeça" do tirante, ou seja, a cunha de 
grau, em aço, a placa de apoio, também em aço e as porcas ou clavetes para fixação do mes-
mo. Os dados das cargas aplicadas e as deformações correspondentes em cada estágio de car-
regamento serão anotados em boletins apropriados. 

2.1.7.5. 	Execução da Estrutura de Concreto Armado 

O concreto terá a resistência característica mínima à compressão conforme especificado em 
projeto. Devido a localização da cortina, poderá optar-se pela utilização de concreto bombea-
do, ou então pela execução de concreto na própria obra. 

Para tanto, as propriedades e características do concreto tais como traço, fator águaJcimento, 
trabalhabilidade, etc, deverão ser fixadas a partir do método executivo escolhido, bem como 
visando-se um bom aspecto final para a estrutura. 

Adensamento 

Cada camada de concreto lançada será vibrada mecanicamente por meio de vibradores de 
imersão ou de parede. O adensamento do concreto será cuidadoso, evitando-se, desta forma, 
não só a ocorrência de vazios mas a concentração de grandes porções de argamassa em pontos 
localizados. Será evitada também, a vibração da armadura, para que não se formem vazios a 
seu redor com prejuízo da aderência. 

Juntas de Concretagem 

Serão obedecidas rigorosamente as posições das juntas de concretagem estabelecidas pelo 
projeto. Estas juntas terão suas superficies devidamente tratadas para que haja uma perfeita 
ligação entre o concreto já lançado e o concreto a ser lançado. 

Este tratamento consistirá em se apicoar a superfície existente e limpá-la através de jato 
ar, eliminando-se assim as partículas fmas que possam existir na face da junta. 

Cura e Proteção do Concreto 

Enquanto não atingir a resistência necessária o concreto será protegido contr a ntes reju-
diciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte ou agentes quími-
cos. 

A proteção contra secagem prematura, pelo menos durante os 14 primeiros dias após o lan-
çamento do concreto, será feita mantendo-se a forma constantemente umedecida. A desforma e 
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poderá ser feita antes deste prazo desde que se tenham passados sete dias após o lançamento e 
que se mantenham úmidas as superficies do concreto. 

Ferragem 

As armaduras de aço utilizados no concreto armado tem categoria CA 50, com resistência 
característica a tração fyk = 500 Mpa. 

Fôrmas 

As fôrmas serão dimensionadas e constituídas obedecendo-se às prescrições da ABNT, para 
estruturas de madeira e estruturas metálicas, conforme o material constituinte das formas. 

Estas estarão dimensionadas de modo que não possam sofrer deformações prejudiciais, quer 
sob a ação dos fatores ambientais, quer sob a carga, especialmente a do concreto fresco, con-
siderando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo do concreto. 

Controle Tecnológico 

Sobre os materiais utilizados para a execução da obra em questão, dever-se-á exercer um con-
trole estatístico das características principais especificadas em projeto para esses materiais. 
Anteriormente à sua utilização dever-se-á obter de laboratório especializado, certificados que 
comprovem a qualidade e as propriedades do aço de protensão, do aço estrutural para o con-
creto armado, bem como para os agregados e cimento Portland (de acordo com as normas da 
ABNT). 

2.1.8. 	Sistema de Escavação MND 

A escavação de túnel, em solo ou rocha, pelo N.A.T.M. (New Austrian Tunnelling Method), 
baseia-se na capacidade de auto-subsustentação do material circundante à cavidade. A veloci-
dade de avanço da frente de escavação, em função do tipo de solo encontrado, determin 
eventual necessidade de escoramento. 

O acompanhamento sistemático das medidas de convergência das secções transversais dete 
mina a utilização de escoramentos necessários à estabilização de deformações. 

Durante a execução será assegurada a sustentação da cavidade através da aplicàç't de c cre-
to projetado sobre tela de aço e da aplicação, simultânea ou não, de cambotas de aço, chum-
badores, tirantes e enfilagem. 

  

A seqüência construtiva se resume na escavação de um segmento de túnel compatível com a 
natureza e as características do solo e no seu eventual escoramento através da aplicação de 
elementos construtivos que assegurem a estabilidade da cavidade e a conseqüente escavação 
do segmento seguinte. 
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Dependendo das dimensões da seção transversal do túnel, será conveniente a divisão da frente 
de escavação em uma calota superior de avanço mais rápido e uma bancada, com maior vo-
lume de material a ser desmontado. Para segurança na execução dos avanços programados, 
são executadas sondagens na frente da escavação através de furos sub-horizontais para verifi-
cação de eventual existência de água. 

A verificação do alinhamento do túnel será feita periodicamente, a freqüência de um ponto a 
não mais de 3,0 m de avanço. O desvio observado será imediatamente corrigido para repor o 
eixo do túnel escavado na posição de eixo teórico, com a tolerância especificada no projeto. 

Em locais convenientemente escolhidos, será implantada a instrução da secção transversal do 
túnel através da introdução e posterior fixação de pinos que possibilitem medição com uso do 
medidor de convergência. Essas medições serão executadas diariamente. 

O concreto resiste aos esforços conseqüentes das cargas do solo, acrescidos dos causadas pelo 
trânsito de veículos, e ser impermeável as infiltrações. 

Atenderá às normas técnicas de estruturas de concreto armado para condução de líquidos a-
gressivos, tanto do ponto de vista de recobrimento das armaduras, como do de fissuração de 
concreto (quando conduzir esgotos). 

Os poços de acesso serão localizados em pontos convenientes e terão dimensões que possibi-
litem o acesso dos equipamentos e tubulações que permitam o trabalho no túnel de modo 
compatível com a sua programação de execução. 

O túnel N.A.T.M. será executado de acordo com as Normas da ABNT no que se refere à qua-
lificação de mangoteiro, execução de concreto projetado, especificação para concreto projeta-
do. 

2.1.9. 	Enfilagens 

As enfilagens destinadas ao escoramento do solo serão constituídas por tubos de aço AS 
A-36, cilíndricos, com chapas de espessura de 10,0 mm, diâmetro de 1,20 metros e com 
mento variável. 

Para a composição do comprimento total serão empregados segmentos de tubos 
tros de comprimento cada, emendados por cordão de solda externa. 

Estas enfilagens serão armadas conforme especificado em projeto, observando-se o cobrimen-
to mínimo especificado. 

Para a concretagem das enfilagens será empregado concreto que atende às exigências seguin-
tes: 
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D fator água-cimento, consumo de aglomerante, dimensão máxima do agregado graúdo e 
índice de consistência compatíveis com o procedimento de lançamento do concreto, a con-
servação da sua coesão e homogeneidade, o adensamento pelo peso próprio e a resistência 
característica aos 28 dias de idade de 25 MPa; 

D manutenção do índice de consistência inicial do concreto durante o tempo previsto para a 
concretagem; 

D a composição do concreto e o sistema de lançamento serão aprovados pela Fiscalização. 

A execução da concretagem iniciar-se-á por uma das extremidades e prosseguirá ininterrup-
tamente até que ocorra fluxo contínuo de concreto em abertura existente na parte elevada da 
extremidade oposta do tubo. 

Eventuais acidentes no lançamento, entre outras razões, por defeito no sistema de lançamento 
ou pela mudança do índice de consistência do concreto, exigirão intervenção imediata e a 
pronta retomada do processo, de modo a evitar descontinuidades ("junta fria") no concreto 
das enfilagens, sem acesso para tratamento. 

Para servir como recurso preventivo de lançamento, acionável no caso de não se retomar ime-
diatamente a concretagem, serão previamente dispostos tubos plásticos de PVC de 38 mm de 
diâmetro na calota superior, pelos quais se dará continuidade no lançamento através de inje-
ção de argamassa, preparada com o mesmo fator água-cimento do concreto, e que atenda à 
resistência característica de 25 MPa, aos 28 dias de idade. 

Estes tubos servirão, ainda, para a complementação da concretagem no topo dos tubos de aço, 
através da injeção de calda de cimento, que atenda às seguintes propriedades: 

D exsudação (NBR 7683) :5, 15%; 
D tempo de escoamento no cone Mash (NBR 7862) < 12%; 
D vida útil, após 30 minutos de mistura (NBR 7685) < 15%; 
D resistência à compressão axial aos 28 dias de idade (NBR 7684) > 25 MPa. 

As composições da argamassa e da calda de cimento, e os sistemas de lançamento do concr 
serão previamente aprovados pela Fiscalização. 

Durante o lançamento de concreto, os tubos de PVC terão as extremidades internas, tampona-
das com poliestireno expandido. Quando da injeção, a desobstrução será efetuada com haste 
metálica ou injeção de ar comprimido. 

Na eventualidade de serem acionados os tubos para a continuidade do lançame to, util -se-
ão dois tubos de centrais, um deles para respiro, mantendo-se os demais tamponados. 

Para a injeção da calda de cimento na complementação do topo dos tubos de aço, iniciar-se-á 
pelo tubo mais central remanescente, mantendo-se ambas as extremidades dos demais tubos 
de PVC abertas para operar como respiro. 
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Constatando-se o fluxo contínuo da calda de cimento por estes tubos, deverão os mesmo ser 
tamponados, incluindo o centra. Os tubos que não apresentarem fluxo de calda servirão para a 
continuidade da injeção, retomando-se pelo tubo mais próximo ao central e mantendo os re-
manescentes como respiro, e assim sucessivamente até se completar a operação. 

As faces do concreto nas extremidades do tubo de aço serão mantidas molhadas durante, pelo 
menos, 14 dias. 

As operações de concretagem e injeção de cada tubo serão registradas no livro de obra, inclu-
indo-se a composições e propriedades do concreto e da argamassa empregadas. 

2.1.10. 	Concreto Projetado 

A utilização de concreto projetado tem um papel relevante na engenharia mundial devido a 
sua versatilidade e praticidade de aplicação comparada a outras soluções tecnológicas. 

É um concreto com dimensão máxima característica do agregado maior ou igual a 9,5 mm 
(para argamassa projetada, a dimensão máxima característica do agregado é inferior a 9,5 
mm), transportado através de uma tubulação, projetado sob pressão sobre uma superfície, com 
compactação simultânea. 

O processo pode ser por via seca: onde somente os agregados podem se apresentar úmidos e a 
maior parte da água é adicionada no mangote ou no bico de projação; ou por via úmida: onde 
todos os ingredientes, incluindo a água, são misturados antes de serem introduzidos no equi-
pamento de projeção. 

O concreto projetado tem sido largamente utilizado em contenções de taludes, recuperação 
estrutural, reparos, concretagens multiformes com apelo arquitetônico, dentre outras. 

Por outro lado, sua utilização tem um destaque especial na execução de túneis tanto em so 
onde geralmente necessita-se de altas resistências com baixas idades, como em rochas, 
também se requer considerável resistência para estabilidade do talude. 

Conseqüentemente, a quantidade de pesquisas e estudos acerca deste assunto tem ganhado 
destaque nos meios acadêmicos e demais setores envolvidos com essa tecnologia. Devido à 
complexidade de desempenho exigido na construção de túneis, no tocante à durabilidade e 
resistência, os tecnologistas geralmente não dispõem de uma variada gama de produtos para 
atingir tais parâmetros. 

Dessa maneira, após anos de estudos desenvolveram-se novas famílias de cimento esciais  
voltados exclusivamente ao concreto projetado, agregando a este material alta projetabilidade, 
potencialização de baixa reflexão, altíssima coesão, altas resistências a meios agressivos e a 
ataques químicos e bacteriológicos, além do custo extremamente competitivo no mercado 
nacional. 
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Estes produtos têm sua eficácia comprovada em algumas obras de expressão executadas re-
centemente no Brasil, onde os parâmetros de desempenho foram facilmente alcançados com 
sua utilização. 

O concreto é colocado na máquina de operação e daí conduzido a ar comprimido através de 
mangotes de borracha até o local de lançamento. E, então, adicionado a água por meio de uma 
bomba de alta pressão onde um dispositivo de controle permite a manutenção de um fator 
água/cimento adequado. 

São de grande importância, durante a operação, a distância e o ângulo de incidência do jato, 
de modo a assegurar a continuidade e garantir uma boa concretagem. 

O concreto projetado, também chamado gunita, é um processo de aplicação de concreto utili-
zado sem a necessidade de formas, bastando apenas uma superficie para o seu lançamento. O 
não emprego de fôrmas pode ser por opção, ou quando, pelas características da concretagem, 
seu emprego torna-se difícil ou impossível. 

Esse sistema é muito utilizado em concretagens de túneis, paredes de contenção, piscinas e 
em recuperação e reforço estrutural de lajes, vigas, pilares e paredes de concreto armado. 

O sistema consiste num processo contínuo de projeção de concreto ou argamassa sob pressão 
(ar comprimido) que, por meio de um mangote, é conduzido de um equipamento de mistura 
até um bico projetor, e lançado com grande velocidade sobre a base. 

O impacto do material sobre a base promove a sua compactação, sem a necessidade dos tradi-
cionais vibradores, resultando em um concreto de alta compacidade e resistência. 

Existem dois métodos de emprego do concreto projetado: por via seca e por via úmida. 

No processo via seca é feita uma mistura a seco de cimento e agregados. No bico projetor 
existe uma entrada de água que é controlada pelo operador. O concreto seco é conduzid 
pressão até o bico onde recebe então a água e os aditivos. 

As vantagens desse processo é que o operador pode controlar a consistência da mistura n 
bico projetor, durante a aplicação e pode-se utilizar mangote com maior extensão. Por outro 
lado, como ponto negativo, o controle da quantidade de água feito pelo mangoteiro pode pro-
vocar uma grande variabilidade na mistura. 

No processo via úmida o concreto é preparado da forma comum, misturando-se na c ara 
própria, cimento, agregados, água e aditivos, sendo essa mistura lançada pelo mangote até o 
bico projetor. 

Esse processo tem a vantagem de se poder avaliar precisamente a quantidade de água na mis-
tura, e garantir que esta hidratou adequadamente cimento, resultando na certeza da resistência 

0)0 
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final do concreto. Além disso, esse processo dá menores perdas com a reflexão do material e 
produz menor quantidade de pó durante a aplicação. 

A dosagem de cimento empregada em concreto projetado é a mesma utilizada nos concretos 
tradicionais, oscilando entre 300 e 375 kg/m3, embora haja casos em que se terá que utilizar 
dosagem de até 500 kg/m3. 

Deve-se, entretanto, utilizar agregados de tamanho superior a 10 mm para possibilitar a redu-
ção de cimento e com isso a diminuição da retração hidráulica. Isso faz com que o concreto 
projetado possa ser utilizado como material estrutural. A relação água/cimento deve variar 
entre 0,35 e 0,50 de forma a garantir a aderência e a resistência do material. Podem ser utili-
zados aditivos nesse tipo de concreto, na proporção de 2 a 3%, de forma a diminuir a reflexão 
e aumentar a resistência, quais sejam aditivos aceleradores de pega, impermeabilizantes ou 
plastificantes. 

A espessura das camadas não deve ultrapassar 150 mm. Em casos excepcionais em que se 
deva aumentar esse valor, aplica-se em camadas com espessura de 50 mm cada. Em nenhum 
caso deve-se ultrapassar a espessura total de 200 mm 

Antes da aplicação do concreto projetado a superficie que servirá de base deve ser devida-
mente preparada, retirando-se eventuais concentrações de bolor, óleos e graxas, material solto 
e poeira, devendo-se utilizar nessa operação jato de areia. Após a preparação faz-se a umecta-
ção da superficie. 

Depois de umedecida projeta-se uma argamassa de cimento, areia e água, formando uma ca-
mada de pequena espessura, a fim de formar um berço sobre o qual se possa projetar a mistura 
com agregado graúdo e baixo teor de água, sem o perigo de que se produza reflexão excessi-
va. 

Em seguida aplicam-se camadas de concreto de 50 mm cada, com intervalo entre elas de 6 a 
12 horas, de acordo com o tipo de cimento e dos aditivos empregados. 

A cura é imprescindível para se obter um concreto sem fissuras e de boa resistência, deven 
se empregar água ou agente de cura, aplicados sobre a última camada durante, no mínimo, 
dias. 

Um aspecto de grande importância e considerado um inconveniente no concret projetado é a 
reflexão do material, principalmente do agregado graúdo, uma vez que é lançado com grande 
velocidade sobre o anteparo. 

A quantidade de reflexão depende de muitos fatores, tais como a hidratação da mistura, a re-
lação água/cimento/agregado, a granulometria dos agregados, a velocidade de saída do bico 
projetor, a vazão do material, o ângulo da superfície de base, a espessura aplicada e a destreza 
do mangoteiro. A quantidade refletida varia entre 10 e 30% em superfícies verticais e 20 a 
50% em tetos. 
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2.2. 	Plano Geral de Ataque 

O Plano Geral de Ataque às Obras foi elaborado a partir das seguintes premissas: 

D. elaboração do planejamento de obras feito, em uma primeira etapa, em forma descritiva e 
em rede de precedências, a partir dos prazos parciais e totais determinados pela CODE-
MIG. Em sendo aprovada esta rede de precedências, e de posse dos projetos executivos de-
finitivos, será complementado o Cronograma Final de Execução da Obra; em detalhamento 
compatível com as necessidades do planejamento da obra e que servirá para acompanha-
mento das principais atividades; 

> atendimento ao Edital de Concorrência para que sejam conduzidas simultaneamente todas 
as frentes de serviços da obra em função da real necessidade das mesmas; 

> minimização de mobilizações intermediárias de recursos humanos e de equipamentos, ao 
longo do período planejado; mesmo em função das interferências de imóveis construídos 
em situação irregular, em área pública; 

> praticabilidade da obra em função dos recursos locais e das condições meteorológicas e do 
tipo de material a ser empregado na obra; 

> o local possibilita uma grande disponibilidade de fornecedores de serviços e materiais, 
além dos fornecedores e colaboradores contumazes do Consórcio, que se encontram cadas-
trados em seu banco de dados; 

> atuação permanente da Equipe de Assistência Social do Consórcio para que sejam libera-
dos, dentro dos prazos programados, as frentes de remoção de famílias. Em permanente 
contato com a Equipe Social da CODEMIG, a Empresa fará as solicitações necessárias e 
juntas, estas equipes, procurarão buscar soluções que impeçam a descontinuidade dos ser-
viços. É importante ressaltar que a deliberação fmal dos procedimentos e providências ca-
be à CODEMIG; 

> emprego de recursos de transportes verticais e horizontais, 
> correta distribuição dos equipamentos e máquinas de modo a atingir-se a produção almeja-

da; 
> concentração de frentes de serviço, para minimização do tempo de obras em cada local. 

Caberá ao Consórcio a responsabilidade de executar as obras de acordo com as exig 
contidas no Edital e seus anexos, bem como nos seus documentos integrantes, indepen 
de sua transcrição, destacando-se entre outros: projetos básicos, memorandos enviados du 
te o processo licitatório, visita ao local das obras; informações colhidas no campo; normas 
técnicas e demais procedimentos. 

2.3. 	Plano de Utilização dos Principais Equipamentos 

As Empresas Consorciadas mobilizarão para a execução das obras os equipaihentôs p 
centes à sua frota associados às terceirizados que executarão os trabalhos específicos e em-
pregam ferramentas especiais e de tecnologia sofisticada. Para a troca de equipamentos, por 
manutenção, quebra ou insuficiência de rendimento, a Empresas Consorciadas poderão se 
valer de equipamentos de terceiros para complementação ou substituição. 
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Para efeito de caracterização, são considerados os modelos de equipamentos normalmente 
utilizados no Brasil. Poderão ser mobilizados equipamentos similares com características e-
quivalentes de desempenho. 

O dimensionamento dos equipamentos previsto para as obras será feito considerando: 

— o estabelecimento das patrulhas específicas para cada grupo de serviços; 
— os volumes mensais requeridos em função dos histogramas de produção; 
— o cômputo do número médio de dias trabalháveis/mês para cada serviço devido às condi-

ções climáticas; 
— as produtividades médias obtidas pelas Empresas Consorciadas em serviços preliminares. 

2.3.1. 	Manutenção Corretiva e Manutenção Preventiva 

As Empresas Consorciadas entende ser a manutenção conetiva a execução dos serviços que 
procuram corrigir as falhas constatadas pelo operador e pelo Encarregado da Oficina Respon-
sável pela manutenção do patrimônio, e que prejudicam o funcionamento normal das máqui-
nas. 

Face a necessidade de se amortizar o valor do equipamento ao longo dos anos, a Empresas 
Consorciadas tem a filosofia de orientar a sua equipe técnica e produtiva das vantagens de se 
realizar as operações de manutenção preventiva, que procura minimizar a ocorrência de para-
lisações que prejudicam a obra diminuindo a produtividade. 

O conceito da Empresas Consorciadas é o de prevenir, ou mesmo evitar, o aparecimento de 
falhas mecânicas graves durante o trabalho em campo, observando os defeitos e anomalias 
antes de sua ocorrência. 

O programa de manutenção basear-se-á nas revisões periódicas dos equipamentos, avaliados 
pelo apontamento das horas trabalhadas ou pela quilometragem percorrida. 

Para as máquinas de força-motor a manutenção preventiva será observada os cuidados esp 
ais quanto ao desgaste natural das peças e do aparecimento de manifestações fisicas aparen 
de quebras, trincas ou desgastes que, podem causar danos irreparáveis ao patrimônio se não 
forem observados a tempo, reduzindo a "vida útil" das esteiras. 

Os defeitos sempre dão "avisos" que irão acontecer. Isto é, podem-se constatar a ecipada-
mente os sintomas que, percebidos a tempo, ajudam a focar o problema, ante ue urjam 
conseqüências desagradáveis. 

2.3.2. 	Leitura dos Manuais Técnicos 

As Empresas Consorciadas possuem uma atualizada bibliografia de manuais de operação e 
manutenção dos equipamentos. 
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Os manuais e livros originais que acompanharam a aquisição dos equipamentos (fornecidos 
pelos fabricantes e fornecedores) encontram-se na biblioteca de cada uma das empresas. 

Estão arquivadas as seguintes informações: 

— manual de procedimentos do operador, onde documentam todos os detalhes de funciona-
mento e lubrificação do equipamento; 

— manual de peças, onde caracterizam os componentes do equipamento, apresentando farto 
documento gráfico das peças, desenhados de forma minuciosa, ordenados em ordem numé-
rica, com a identificação de cada componente, desde o parafuso até o chassis. Isto possibi-
lita a rápida identificação de cada componente, facilitando a sua aquisição, sem causar 
maiores transtornos de trocas posteriores. As oficinas das obras têm cópia xerox destes do-
cumentos e manuais. 

— manual de manutenção ou de oficina, onde se descreve o funcionamento, os métodos de 
desmontagem, reparos e remontagem dos sistemas, sendo absolutamente indispensável a 
sua utilização na oficina de reparos. 

	

2.3.3. 	Lubrificantes 

Os lubrificantes são o "sangue" dos equipamentos. Juntamente com a operação e a manuten-
ção preventiva aumentam significativamente a vida útil do equipamento, prolongando a ope-
racionalidade das máquinas. 

Os lubrificantes, entre outras benfeitorias, diminuem o atrito existente entre os componentes 
das superfícies metálicas móveis, minimizam o calor gerado durante a queima dos combustí-
veis e auxiliam na vedação das câmaras de combustão onde são geradas as pressões de com-
pressão, além de remover as substâncias abrasivas e a sua retenção nos filtros. 

	

2.3.4. 	Normas Práticas — Procedimentos de Segurança 

O uso de máquinas, ferramentas e equipamentos portáteis ou estacionários, acionados 
sistemas elétricos, hidráulicos, pneumáticos ou outras formas de energia, deve ser tão som 
por pessoal devidamente habilitado e qualificado. 

Os sistemas de transmissão de força (polias, correias, engrenagens) co ponto de operação des-
ses dispositivos, devem estar conveniente protegidos, de modo á impedir o contato involuntá-
rio do operador ou de outros empregados com as partes móveis. 

Exige-se compatibilidade na disposição das máquinas e demais equipamentos uni' 	(ar- 
ranjo-físico), que deverão obedecer as distâncias mínimas estabelecidas nas Normas Regula-
mentadoras - NR- 1 0,1 1,12 e 18. 

Materiais e ferramentas não poderão ser deixados desordenadamente nos locais de trabalho ou 
colocados sobre quaisquer estruturas elevada, pondo em "Risco Acentuado" os transeuntes. z 
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Quando aplicáveis, serão exigidos dispositivos de proteção também nos pontos de operação. 
Ficará proibida a utilização de pistola a ar comprimido ou a espoleta, para fixar pinos, inde-
pendentemente do tipo de estrutura ou espessura. 

Todo equipamento será inspecionado pelo SESMT antes do inicio dos trabalhos a serem de-
senvolvidos e periodicamente quando já estiverem funcionamento. 

Todas as mangueiras que alimentarem equipamentos a ar comprimido, serão resistentes e es-
tarem em estados de conservação adequados á pressão utilizada; 

As mangueiras serão providas de terminais ou engates que não permitam soltura acidental; 

Não será permitida a limpeza pessoal com ar comprimido; 

Qualquer ligação de ferramentas ou equipamentos pneumáticos ao sistema de distribuição de 
ar comprimido só poderá ser feita com autorização da manutenção. 

2.3.5. 	Movimentação e Armazenamento de Material 

A condução de veículos automotores só será permitida a empregados legalmente habilitados e 
qualificados, que portem a documentação inerente. A qualificação do profissional será decor-
rente de treinamento em instituição credenciada por órgão oficial. 

Não será permitido o transporte de materiais ou equipamentos na carroceria de caminhões, 
com grades abaixadas. O transporte de qualquer material nas dependências das obras ou fora 
dela será feito convenientemente amarrado, escorado ou fechado, de forma a evitar sua queda 
ou derramamento no trajeto. 

Será proibido o transporte e/ou elevação de material ou pessoas, em veículos ou equipamentos 
industriais não apropriados e/ou dispositivos específicos para sua atividade. 

Os veículos serão enviados às obras em perfeitas condições de segurança (freios, luzes, pn 
dispositivos para carga/descarga de material, extintores de incêndio etc). 

Serão respeitados os limites de velocidade estabelecidos por lei, através do cumprimento das 
leis de trânsito, a fim de ficar garantida a segurança do motorista / operador, do pedestre e a 
incolumidade dos equipamentos elevados. Será proibido estacionar nas faixas de circulação 
de pedestre. 

O estacionamento dos veículos será feito, sempre, afastado da estrutura da edi 	das 
peças estruturais, deixando-se corredores para o acesso a janelas, painéis elétricos, po s, 
equipamentos de controle a incêndio/emergência, bebedouros e outros de, no mínimo, 1,00 m 
assegurando-se sempre a estabilidade da carga. 

503 
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2.3.6. 	Quanto às Ferramentas, Máquinas e Equipamentos 

Durante a realização dos trabalhos, em campo e nos depósitos de armazenagem, serão toma-
dos os seguintes cuidados e precauções com as ferramentas, máquinas e equipamentos: 

— as ferramentas manuais serão mantidas em bom estado de conservação, sem rebarbas, cabo 
solto, etc. e não serão ferramentas improvisadas; 

— será sempre utilizada a ferramenta adequada para cada operação (tipo chave não é martelo, 
formão não é alavanca, chave de fenda não é formão); 

— as cabeças das talhadeiras, punções, martelos, etc. estarão sempre em boas condições para 
se evitar estilhaços; 

— as ferramentas nunca serão jogadas. As mesmas serão entregues em mãos de quem a ne-
cessita ou então pedir para que venha apanhá-la; 

— não empregar canos ou outros meios para aumentar o comprimento das chaves de boca, 
chaves inglesas, etc.; 

— não transitar com ferramentas nos bolsos; 
— não deixar ferramentas sobre escadas, vãos, parapeitos, andaimes, tetos e outros lugares 

elevados e que possam cair; 
— as ferramentas temperadas estilhaçam-se facilmente. Portanto, não serão empregadas para 

bater em brocas, limas, serras, etc.; 
— ao utilizar esmeril, lixadeira e escova de aço usar óculos de segurança; 
— as maquinarias, ferramentas e equipamentos não serão operadas sem as proteções e os dis-

positivos de segurança no lugar e funcionando corretamente; 
— as partes móveis das máquinas (transmissores, serras elétricas, lixadeiras, etc.,) estarão 

sempre protegidas; 
— todos os operadores de máquinas, equipamentos e ferramentas estarão treinados e familia-

rizados com os utensílios e com o seu correto modo de operação. 
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2.4. 	Cronograma Físico Detalhado 

Encontra-se a seguir apresentado o cronograma físico proposto para a execução das obras, 
cujo desenvolvimento retrata o plano de trabalho demonstrado no item antecedente deste ca-
derno. 

Caracterizando a programação proposta para a obra, o cronograma abrange as atividades que 
compõem as principais operações a serem realizadas em cada um dos trechos que integram a 
seqüência de trabalhos a realizar, determinados com base nas premissas do plano de ataque às 
obras. 

Para tanto, o cronograma foi elaborado a partir dos itens globais constantes na planilha de 
serviços sendo os mesmos agrupados de acordo com a sinergia inerente a cada atividade, de-
finindo assim as operações de maior volume de serviços. 

Dentro dos limites desta premissa e de acordo com a filosofia de atuação do Consórcio, o cro-
nograma de desenvolvimento permite a ilustração dos prazos parciais de cada serviço nas á-
reas de trabalho, de acordo com as datas efetivamente programadas para a sua execução, 
constituindo, pois, o instrumento que permitiu o ajuste das produções requeridas para cada 
atividade principal, de modo a propiciar, de antemão, um perfeito balanceamento dos recursos 
envolvidos. 
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CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Intersecção com o Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais 
Rodovia MG 010 / Linha Verde - Avenida Vilarinho MG 424 
Cronograma Físico de Execução da Obra 

Item Serviço / Descrição 1 2 3 4 
Mês 

5 6 7 8 9 

1 Mobilização 

2 Terraplenagem Emboque Norte 

3 Terraplenagem Emboque Sul 

4 Contenções e Estruturas de Concreto 

4.1 Estrutura do Pergolado 

4.2 Estrutura do Portal de Entrada 

4.3 Marco Indicador do Empreendimento Codemig 

4.4 Muro de Contenção - Estaca 33 a Estaca 34 

4.5 Muro de Contenção - Estaca 17 a Estaca 21 

4.6 Muro de Contenção - Estaca 43 a Estaca 45 , 

5 Drenagem 

6 Pavimentação 

7 Segurança Viária 

8 Obras Complementares 

9 Obra de Arte Especial 

9.1 Túnel Piloto para Execução da Parede de Suporte dos Túneis 

Túnel Piloto para Execução das Fundações do Túnel 	indal _ — 
Fundações dos Túneis no Interior dos Pilotos 

Fornecimento de Cambotas Treliçadas 

3 

9. 	_ 

9.5 Fornecimento de Tubos para Enfilagem 

9.6 Execução do Túnel Principal ' 

( 9.7 Execução do Túnel Adjacente 	P'9 ) 
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2.5. 	Histogramas Mensais de Produção dos Serviços Significativos 
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C Mensal 

U Acumulado 

Meses 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Mobilização 

Meses 

o Mensal 

• Acumulado 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Terraplenagem Emboque Norte 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Terraplenagem Emboque Sul 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

o Mensal 

• Acumulado 
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13 Mensal 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Contenções e Estrutura de Concreto - Estrutura do Pergolado 

IMO 
O Mensal 

D Acumulado 

o,s 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Contenções e Estrutura de Concreto - Estrutura do Portal de Entrada 

ri Mensal 
0,5 

O Acumulado 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

o,s 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Contenções e Estrutura de Concreto - Marco do Empreendimento 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

D Acumulado 
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a Acumulado 

O Mensal 

O Acumulado 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Contenções e Estrutura de Concreto - Muro de Contenção Estaca 33 a 34 

0,5 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

Meses 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Contenções e Estrutura de Concreto - Muro de Contenção Estaca 17 a 21 

▪ Mensal 
0,5 

O Acumulado 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

Meses 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Contenções e Estrutura de Concreto - Muro de Contenção Estaca 43 a 45 

_ 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

Meses 

0,5 
0 Mensal 
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0,8 -r 
0,6 -"/ 
0,4 -7  
0,2 

O Mensal 

O Acumulado 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Drenagem 

1 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Pavimentação 

O Mensal 

O Acumulado 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

0,5 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Segurança Viária 

ç'<:) C Mensa 	.-- l 

o Acumulado 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 
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HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Obras Complementares 

O Mensal 

O Acumulado 

0,5 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - Túnel Piloto para Parede de Suporte dos Túneis 

0,5 

1 	2 	3 4 	5 

Meses 

O 

o Mensal 

O Acumulado 

6 	7 	8 	9 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - OAE - Túnel Piloto para Fundações do Túnel Principal 

O Mensal 

O Acumulado 

0,5 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

(e) 

CONVAP 



Cl Mensal 

• Acumulado 

Meses 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - Fundações dos Túneis no Interior dos Pilotos 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - Fornecimento de Cambotas Treliçadas 

1 -/ 

0,5 
C Mensal 

_v-  	__/ O 	 e Acumulado 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - Fornecimento de Tubos para Enfilagem 

o Mensa 

• Acumulad 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 
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HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - Execução do Túnel Principal 

a Mensal 

EI Acumulado 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - Execução do Túnel Principal 

1 -/ 

0,5 

o 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

a Mensal 

ti Acumulado 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - Emboques 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

de•~11, 
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o,s 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - Revestimento Interno do Túnel Principal e Adjacente 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

c1 Mensal 

O Acumulado 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE - Revestimento Externo dos Portais e Norte dos Túneis 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

0,5 
O Mensal 

(3 Acumulado 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE do Tipo Túnel - Ventilação Mecânica 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

1 

0,5 -7  

01, 
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HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE do Tipo Túnel - Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 

1 -r 

e Mensal 

• Acumulado 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

0,5 

o 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: OAE do Tipo Túnel - Sistema de CFTV e Telefonia 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

0,5 

o II Acumulado 

• Mensal 

HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Iluminação 

1 -/ 

0,5 

O 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

Meses 

6r(A 
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HISTOGRAMA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Obra: CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Serviço: Paisagismo 

1,2 -7  
1 -7  

0,8 -V-
0,6 -7  

	

0,4 -7 	

~Liai 

	

0,2 	  
0 -V 
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II Mensal 

• Acumulado 
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3. 	INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO DE CANTEIRO DE OBRAS 

3.1 	Localização e Arranjo Geral 
3.2. 	Padrão de Construção 

3.3. 	Suficiência das Instalações Propostas 
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	CONVAP 

3. 	INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO DE CANTEIRO DE OBRAS 

A designação Canteiro de Obras inclui todas as construções temporárias necessárias à execu-
ção das obras, tais como: escritórios de campo, almoxarifado, vestiários, sanitários e outras 
construções para apoio. Estão inclusos os eventuais custos de aluguel de terrenos para a im-
plantação destas construções temporárias, taxas para sua aprovação junto a Órgãos Públicos, 
manutenção das instalações, custos de instalações, custos de instalação e operação de utilida-
des e, sem nenhuma limitação, os custos de transporte de equipamentos, móveis, utensílios, 
para o local cias obras. 

3.1. 	Localização e Arranjo Geral 

O projeto de instalação do canteiro será previamente aprovado pela CODEMIG, inclusive o 
local a ser utilizado. 

O mesmo atenderá às leis trabalhistas, bem como às Portarias, Decretos-lei, boletins expedi-
dos pelo Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho, e Códigos de Edifica-
ções da Prefeitura do Município de Vespasiano. Serão de responsabilidade do Consórcio a 
manutenção e suprimento do seu Canteiro de Obras. 

O suprimento de água para todos os fms, no Canteiro de Obras e no local da obra, é de inteira 
responsabilidade do Consórcio. O afastamento e a disposição de todas as águas residuárias do 
Canteiro e local das obras serão providenciados de acordo com as normas da COPASA. 

No local das obras serão colocadas placas ou tabuletas do Consórcio e de Fornecedores, após 
prévio consentimento da CODEMIG, que indicará a localização das mesmas. 

Os locais das obras serão mantidos permanentemente limpos Serão afixadas as sinalizações e 
manutenção da obra e vias internas de acordo com as Normas de Segurança de Trabalho e 
Normas de Trânsito. 

O Consórcio planejará e dirigirá seu trabalho de modo a prevenir acidentes com seu próp 
pessoal, da CODEMIG ou terceiros. Para isto, o Consórcio submeterá à aprovação da C 
DEMIG o seu plano de segurança, o qual conterá todas as medidas que serão adotadas, levan-
do em conta que outras Empreiteiras poderão ocupar o mesmo local das obras, sem que tal 
aprovação isente o Consórcio de responsabilidade. 

Serão fornecidas condições de trabalho tão seguras e saudáveis quanto a natureza do serviço o 
permita, eliminando ou minimizando situações perigosas, riscos a seus empregados e tercei-
ros, ou condições difíceis de trabalho. 

Todos os funcionários utilizarão roupas e calçados adequados. 
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Todos os serviços serão executados de acordo com as leis em vigor relativas à higiene, segu-
rança e bem estar do trabalho. Em colaboração com as autoridades sanitárias, o Consórcio 
tomará todas as providências para combater epidemias e evitar a poluição. O Consórcio equi-
pará o seu pessoal com materiais de proteção indicados para cada tipo de trabalho, tais como, 
capacetes, óculos de proteção, botas, macacões, luvas, máscaras de soldador, e outros. A subs-
tituição e complementação, quando necessária, de tais dispositivos de proteção serão encara-
dos como preocupação permanente. 

Os encarregados do Consórcio exercerão permanentemente um trabalho de orientação, vigi-
lância e educação de seus subordinados, no sentido de que não descuidem dos equipamentos 
de prevenção de acidentes. O uso de capacetes será obrigatório para toda e qualquer pessoa 
dentro do local da obra. 

Os dispositivos anti-incêndios serão colocados de maneira que possam ser alcançados, da me-
lhor maneira possível, pela equipe treinada no combate ao fogo. Por outro lado, tais dispositi-
vos não deverão ficar em locais que facilitem ou sejam tocados por curiosos ou irresponsá-
veis. O Consórcio instalará extintores de incêndio de diversos tipos, sendo que sua inspeção 
será feita, no mínimo mensalmente, pela equipe de segurança. As cargas serão substituídas 
nas épocas indicadas pelo fabricante. 

Ficará a cargo do Consórcio o serviço de vigilância do acesso à obra, que controlará a entrada 
de pessoas estranhas aos serviços, de acordo com as instruções da CODEMIG. Além disso, o 
serviço de guarda exercerá vigilância em todo o Canteiro de Obra, ficando a cargo do Consór-
cio a remoção de entulhos e demais materiais depositados por terceiros junto da obra. O Con-
sórcio será responsável pela segurança das pessoas que trabalharem ou visitarem o local da 
obra. 

O serviço de vigilância será executado por um número de vigias julgado suficiente pela CO-
DEMIG, recebendo equipamentos e fardamentos completos, além de condizentes com as 
normas que regem o assunto. 

O Consórcio fornecerá a cada um de seus empregados, um distintivo de identificação "cra-
chá", com logotipo da empregadora, nome e endereço do empregado, cargo e função. 

As edificações e os alojamentos serão mantidos em perfeito estado de conservação e hi 
No local das obras e demais áreas de responsabilidade do Consórcio, a coleta de detrito 
sua remoção serão feitos por ela, sendo o lixo lançado em locais previamente indicados 
Prefeitura do Município de Vespasiano. 

3.2. 	Padrão de Construção 

Para fins de iluminação e ventilação, todo o compartimento irá dispor de abertura comunican-
do diretamente com o espaço livre. Esta abertura poderá ou não ser em plano vertical e estar 
situada a qualquer altura acima do piso do compartimento. Só serão consideradas para efeito 
de iluminação e ventilação as aberturas voltadas a espaços livres prescritas no item de recuos. 
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As aberturas destinadas à insolação, iluminação ou ventilação apresentarão a área mínima de 
1/6 de área útil de compartimento. As janelas terão telas na face interna para proteção contra 
insetos. 

Poder-se-á empregar a ventilação indireta de compartimentos sanitários por meio de forro 
falso. O pé-direito mínimo utilizado para todas as construções será de 2,80 m. Para as oficinas 
serão superiores a 3,00m. Todas as construções terão beiral de proteção com largura mínima 
de 80 cm. 

A largura mínima dos corredores internos será de 1,20 m. Os padrões mínimos de acabamen-
tos encontram-se abaixo descritos, podendo sofrer alterações, sendo submetidos antecipada-
mente à apreciação da Fiscalização. Os pisos externos serão em concreto, assentados sobre 
lastro de brita. 

Os pisos internos dos escritórios serão executados em cimentado liso, queimado, com aplica-
ção de "vermelhão". Os pisos dos sanitários, vestiários, refeitório e ambulatório serão execu-
tados em cimentado desempenado. Os pisos dos laboratórios, oficinas, depósitos e almoxari-
fados serão executados em cimentado desempenado. 

Os escritórios administrativos serão em madeirit resinado, espessura de 14mm e terão as pa-
redes pintadas com tinta lavável interna e externamente. As paredes dos sanitários, vestiários 
e refeitório, serão em alvenaria de blocos de concreto e receberão pintura impermeabilizante, 
no mínimo até a altura de 1,50 metros. 

As paredes internas receberão pintura apropriada ou verniz. Serão colocados forros anti-
térmicos (tipo forro pacote) nos escritórios da administração e da Fiscalização e no ambulató-
rio, com pintura apropriada na cor branca. As coberturas serão executadas em cimento amian-
to. 

3.3. 	Suficiência das Instalações 

As instalações foram dimensionadas de acordo com as instruções, normas e portarias da NR 
18— Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

Os escritórios administrativos foram dimensionados em função do Organograma Pro 
para a obra. 

Estão previstas instalações de refeitório e sanitárias para abrigar até 180 funcionários de mão-
de-obra direta. As refeições serão realizadas em três turnos, de 20 minutos cada. 

As instalações sanitárias atenderão ao índice mínimo de 1 conjunto de lavatório, vaso e mictó-
rio na proporção de 1 para cada grupo de 20 trabalhadores. O chuveiro será na proporção de 1 
unidade para cada 10 operários. O chuveiro terá água quente. 
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Os vestiários terão cabines individuais e bancos para a troca de roupa. Todos os equipamentos 
de propriedade do Consórcio serão claramente numerados e identificados, de maneira bem 
visível, com o nome ou logotipo do Consórcio. 

Será de responsabilidade do Consórcio, até o final da obra, a manutenção do Canteiro de O-
bras, quer sob o aspecto físico, quer sob o de ordem interna e a observação dos cuidados higi-
ênicos e de segurança pessoal e das instalações executadas. 

A orientação do Consórcio é prover o Canteiro de Trabalho com vigilância, não se permitindo 
o trânsito de pessoal fora do horário de expediente, sendo que todo o efetivo estará munido de 
crachás para identificação, cujo porte e constante exposição serão sistematicamente supervisi-
onados pela vigilância da obra. 

A vigilância da obra se dará em dois turnos: diurno e noturno. No período diurno a vigilância 
atenderá ao portão de acesso principal, a área da obra determinada pelo sistema de ronda, e ao 
refeitório (durante os períodos de refeição). No período noturno serão atendidas as mesmas 
áreas com exceção do refeitório. 

Todos os vigias portarão relógio-vigia, com o sistema de impressão por chave, e cujos cartões 
serão analisados pelo Encarregado Administrativo, diariamente, a fim de se verificar o fun-
cionamento do esquema. Previu-se o sistema de iluminação global do canteiro com a finalida-
de de facilitar o esquema de vigilância, e os vigias portarão lanternas de longo alcance. 

Como princípio básico será mantida rigidamente as normas das Empresas Consorciadas proi-
bindo o porte ou guarda de arma, ou ainda, a introdução de bebidas alcoólicas. Os guardas 
não portarão armas de fogo, porém estarão munidos de cassetetes para a vigilância noturna. 

Dentre as rotinas previstas no esquema de vigilância destacam-se: 

— entrada e saída de sub-empreiteiros ou prestadores de serviços eventuais: serão exigidos 
destes fornecedores os mesmos deveres para com o cumprimento e obediência aos regula-
mentos internos do Consórcio; 

— revista de pessoal: a ser realizado em todo o pessoal próprio ou de empresas prestador 
serviços, sempre que a vigilância solicitar; 

— permissão de saída: para se ausentar do canteiro de obras durante o expediente, o empre 
do deverá entregar na portaria a permissão concedida por seu superior imediato; 

— segurança ao público e visitantes: toda a obra será bem visualizada e protegida, não se 
permitindo o acesso de pessoas estranhas aos locais de trabalho, salvo quando devidamente 
credenciado pelo cliente ou pela administração; os visitantes usarão crachás de identifica-
ção e capacetes obrigatoriamente; 

— estacionamento de veículos: o motorista deverá parar o motor quando estacionar e aplicar o 
freio-de-mão. Os veículos autorizados a estacionar não obstruirão as vias de acesso; e a sa-
ída de veículos do Canteiro será orientada por elemento habilitado. Os veículos de entrega 
de equipamentos e material serão examinados na entrada pela vigilância da obra. Ao deixar 
o canteiro passarão por idêntico processo de exame; 

(00 
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— manutenção e limpeza do canteiro: dada a importância do bom funcionamento do canteiro, 
durante todo o decorrer da obra, acha-se prevista uma equipe de manutenção composta por 
Bombeiro, Eletricista, Carpinteiro e Servente, que ficará responsável pela constante verifi-
cação e possíveis reparos nas edificações provisórias e redes de utilidades garantindo assim 
o adequado estado de funcionalidade de todos os componentes do canteiro. 

Em alguns pontos estratégicos das áreas do canteiro serão colocados caçambas de lixo para o 
depósito dos detritos, identificados visualmente para melhor utilização dos usuários. Nos lo-
cais de trabalho serão colocados latões de lixo, providos de sacos plásticos, que serão coleta-
dos diariamente, e posteriormente depositados nas caçambas de lixos centrais. Estas serão 
recolhidas no período noturno e transportadas para locais de descarga determinados. 
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4. 	PLANO DE GARANTIA DA QUALIDADE 

Na elaboração deste trabalho, adotamos o conceito de que um sistema da qualidade é compos-
to por atividades de administração da qualidade e controle da qualidade. 

Esse sistema tem por objetivo estabelecer as rotinas que forneçam à obra uma metodologia e 
organização necessária, para que a execução dos serviços se faça dentro de parâmetros estu-
dados e analisados, mediante a verificação de todos os itens que compõem ou influenciam em 
sua execução. 

Os serviços são acompanhados e verificados de forma sistemática e documentada, dentro de 
todos os quesitos previamente analisados, resultando em uma obra executada dentro da boa 
técnica e dos parâmetros contratados. 

A equipe do sistema de qualidade em cada obra será coerente com o seu porte e dimensionada 
para atender todas às suas atribuições. 

O Escritório do Consórcio é responsável pela coordenação do sistema, através de seu Gerente 
de Obras, acha-se à disposição de todas as obras para o apoio e orientação que se fizerem ne-
cessários. 

4.1. 	Procedimento de Execução de Serviço 

O procedimento de execução consiste em uma metodologia para planejar e padronizar a exe-
cução de serviços, bem como uma maneira de se demonstrar a capacitação para executá-los. 
A equipe técnica da obra elaborará previamente o procedimento de execução de cada serviço 
que será executado na obra. 

Esse conjunto de procedimentos passará a fazer parte do acervo técnico de cada uma das Em-
presas Consorciadas. 

Os procedimentos de execução atenderão às Normas Técnicas, projetos e especificaç 
cáveis à obra, e serão seguidos por toda a equipe envolvida no serviço. 

Baseado nestes procedimentos é que o Departamento de Planejamento, subordinado dire 
mente ao Engenheiro Residente, atuará. 

Os procedimentos são dinâmicos, ou seja, poderão ser revisados e melhorados. Para esta obr 
o Controle de Qualidade de Materiais e Serviços será contratada Empresa especializada neste 
tipo de serviço técnico e ficará a cargo Engenheiro Residente a supervisão dos serviços e a 
cargo do Departamento de Planejamento o arquivamento dos Documentos e Relatórios. 
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Os procedimentos de execução serão elaborados pela equipe de produção da obra com a parti-
cipação e organização da equipe do Departamento de Planejamento, estando concluídos pelo 
menos 15 (quinze) dias antes do início de cada serviço. 
Após liberados será enviada cópia ao Setor da Qualidade na Empresa para análise e comentá-
rios. Nenhuma atividade poderá ser iniciada sem os devidos procedimentos aprovados pela 
chefia da obra e liberados pela equipe do Departamento de Planejamento. 

Após elaborado o procedimento será analisado quanto ao seu entendimento e sua adequação 
ao serviço. Isto propiciará a equipe iniciar a execução das atividades com pleno domínio das 
técnicas a serem utilizadas, bem como criará um ambiente participativo e solidário, motivan-
do a criatividade e a ascensão profissional de toda a equipe da obra. 

O procedimento de execução é um documento que será utilizado por engenheiros, mestres e 
encarregados e conterá todas as informações necessárias ao bom entendimento por todos. 

4.2. 	Roteiro para Elaboração do Procedimento de Execução 

4.2.1. 	Objetivo 

Descrever os objetivos do procedimento e a abrangência de sua aplicação, podendo ainda a-
presentar em sub-itens, as definições que se fizerem necessárias ao perfeito entendimento de 
toda a equipe envolvida no serviço a ser executado. 

4.2.2. 	Documentos e Normas de Referência 

Enumerar toda a documentação a ser utilizada para execução do serviço, baseada nas quais a 
equipe elaborará os procedimentos, ou seja, projetos, especificações, proposta técnica e co-
mercial, Planejamento-Meta, normas técnicas, publicações técnicas o outros. 

4.2.3. 	Etapas do Serviço 

Definir através de estudo e análise o fracionamento do serviço, de maneira mais conveniente à 
obra, determinando o prazo de execução da "Etapa", com o objetivo de facilitar a pro u ama-
ção, o controle, e o planejamento. 

4.2.4. 	Descrição do Serviço 

Descrever de forma objetiva e compreensível as técnicas a serem adotadas na execução do 
serviço. Essa descrição será processada de forma ordenada na seqüência executiva que carac-
teriza o serviço obedecendo às normalizações, especificações e aos projetos aplicáveis. Se 
imperativo para a qualidade, serão transcritos trechos de normas e especificações, bem como a 
elaboração de croquis, lay-outs e detalhes que assegurem o perfeito entendimento de toda a 
equipe responsável pela execução do serviço. 
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4.2.5. 	Material 

Descrever os materiais necessários à execução da "etapa do serviço", em conformidade com 
as especificações, determinando o meio de transporte entre o local de estocagem na obra e a 
frente de serviço, bem como a forma de distribuição. Indicar as quantidades necessárias e as 
condições de estocagem na frente de serviço. Indicar, quando aplicável, os traços adotados 
nas misturas dos materiais. 

4.2.6. 	Equipamentos / Ferramentas 

Discriminar os equipamentos, principais ferramentas, instrumentos e aparelhos necessários à 
execução da etapa do serviço, suas características (marca, modelo, potência e capacidade no-
minal, quando aplicável), aptidão para uso (validade do certificado de aferição). 

4.2.7. 	Equipe 

Listar por categoria profissional a mão-de-obra necessária à execução do serviço em função 
de índices previamente estabelecidos, visando alcançar a produtividade prevista no Planeja-
mento-Meta. Listar os equipamentos de proteção individual afetos ao serviço, com as respec-
tivas quantidades. 

4.2.8. 	Plano de Ataque 

Se aplicável ao serviço em questão, listar a seqüência executiva das etapas do serviço adota-
das no procedimento de execução, em sintonia com a seqüência executiva da obra, levando-se 
em conta a melhoria da produtividade no decorrer do serviço. 

4.2.9. 	Tolerâncias 

Se normalizadas ou especificadas, serão transcritas para o procedimento e serão parâmetros 
para aceitação dos serviços pela equipe do Departamento de Planejamento. Para os serviços 
em que as tolerâncias não estão normatizadas ou especificadas, e se julgado necessário, a e-
quipe de produção, juntamente com a equipe do sistema elaborarão estudos e análises para o 
estabelecimento destas, em função da produtividade, economia e qualidade. 

4.3. 	Procedimento de Inspeção e Liberação 

4.3.1. 	De Materiais 

A equipe do sistema da qualidade acompanhará todos os materiais que serão utilizados na 
obra, desde a fase da emissão do pedido interno de fornecimento (especificações, similarida-
des), recebimento, estocagem e aplicação, bem como a coordenação do Controle Tecnológico, 
quando feito ou contratado pela obra. Todos os pedidos de materiais a serem emitidos para a 
obra passarão pela equipe do Departamento de Planejamento, antes de ir para o Engenheiro 
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Residente. Após a aprovação de todas as fases, a equipe do Departamento de Planejamento 
emitirá um Certificado de Conformidade de Material. 

	

4.3.2. 	De Serviço 

A equipe do Departamento de Planejamento verificará e liberará para etapa subseqüente, to-
dos os serviços que serão executados na obra, através das listas de verificação. 

Esta liberação garantirá que todos os serviços estão sendo executados com produção e contro-
le da qualidade trabalhando com um mesmo objetivo de fazer bem feito, sendo co-
responsáveis pelos serviços. 

A freqüência das verificações e liberação dos serviços será definida na elaboração das listas 
de verificação, de acordo com cada tipo de serviço. 

	

4.3.3. 	Lista de Verificação 

Constitui-se de verificações periódicas estabelecidas a partir dos procedimentos de execução 
aprovados e liberados. Orienta quanto aos passos de verificação, observando critérios preesta-
belecidos, avaliando e sugerindo providências a serem tomadas pelo responsável pela Equipe 
de Produção, em tempo hábil, objetivando evitar a concretização de uma "não conformidade". 

	

4.3.4. 	De Equipamentos e Aparelhos 

É atribuição do Departamento de Planejamento a verificação e controle da manutenção e ob-
servância dos prazos de aferição e calibração de todos os instrumentos/equipamentos afetos à 
qualidade. A aferição e/ou calibração dos instrumentos/equipamentos de medição e ensaio 
será processada por órgãos especializados, de reconhecida competência, utilizando-se de 
normas e procedimentos adequados. 

Todos os instrumentos/equipamentos de medição e ensaio serão identificados por números, 
através de gravação ou plaqueta, propiciando a citação em certificados. 

A equipe do Departamento de Planejamento emitirá mensalmente um relatório para o Enge- 
nheiro Residente, com cópia para a Sede da Empresa descrevendo todos os ins 
tos/equipamentos de medição e ensaio existentes na obra, informando o prazo de valida 
aferições e/ou calibrações (certificados). 

É responsabilidade do Engenheiro Residente da obra providenciar as aferições e/ou calibra-
ções de instrumentos/equipamentos com validade por vencer. 

Os instrumentos/equipamentos de medições e ensaio que apresentem resultados imprecisos, 
ou cujos resultados da aferição/calibração excedam os limites de tolerância relativos a exati-
dão do equipamento, serão identificados e colocados fora de serviço até que se proceda à ma-
nutenção apropriada. 
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Caso ocorra uma sobrecarga de calibração ou um acidente com qualquer instrumen-
to/equipamento de medição e ensaio, este será submetido ao tratamento descrito anteriormen-
te. A equipe do Departamento de Planejamento elaborará um plano de calibração/aferição de 
equipamento/instrumento a serem utilizados em todo o decorrer da obra. 

	

4.4. 	Relatório de Não Conformidade (RNC) - Ações Corretivas 

A equipe do Departamento de Planejamento quando das verificações de serviços, materiais, 
projetos, especificações e equipamentos identificará a ocorrência de itens não conformes para 
as quais emitirá Relatórios de Não Conformidade (RNC). 

Após emissão do RNC, este será encaminhado à Equipe de Produção, que conjuntamente com 
a Equipe do Departamento de Planejamento elaborará a proposição de ação corretiva ao item 
não conforme, inclusive com elaboração de procedimento de execução e levantamento do 
custo da ação. 

Após a liberação do procedimento da ação corretiva pela equipe do Departamento de Plane-
jamento, inicia-se a execução do tratamento da não conformidade. Em seguida o Departamen-
to de Planejamento efetuará inspeção de avaliação. Se satisfatório procede-se o fechamento do 
RNC; caso contrário inicia-se outra proposição da ação corretiva, conforme descrito anterior-
mente. 

	

4.5. 	Certificados de Conclusão dos Serviços 

O Departamento de Planejamento após a verificação de cada serviço emitirá Certificados de 
Conclusão dos Serviços, atestando a conformidade dos serviços concluídos com os projetos, 
especificações e Normas Técnicas aplicáveis. 

	

4.6. 	Relatório de Registro de Resultados (RRR) 

A equipe do Departamento de Planejamento emitirá um Relatório de Registro de Resultados 
para todas as suas atividades que foram executadas na obra no período de quinze dias. 

Os Relatórios de Registro de Resultados asseguram que os resultados das inspeções, medições 
e testes efetuados sejam registrados de forma legível, possibilitando a identificação dos emi-
tentes e rastreabilidade dos materiais e/ou serviços correspondente, bem como todas as infor-
mações particulares de cada serviço. Esses relatórios servirão de avaliação das atividades do 
Departamento de Planejamento nas reuniões de acompanhamento da obra. 

	

4.7. 	Reuniões de Avaliação do Sistema da Qualidade 

Constará do Planejamento-Meta da obra o calendário de reuniões de avaliação do Departa-
mento de Planejamento. Essas reuniões terão a presença de toda a equipe da obra e seletiva-
mente do Diretor Técnico, onde serão transcritos os assuntos tratados, identificados às ações e 
a pessoa encarregada, bem como o prazo para apresentação de solução. 

(o) 

Praça Santo Agostinho, n.° 40 - Bairro Paraíso 
São Paulo / SP - CEP.: 01533-070 

Fone: (11) 3346-8100/8119/8120 - Fax: (11) 3346-8123 
E-mail:waidemargistemag.com.br 
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Cópias dessas atas constarão do arquivo da obra e também enviadas ao Diretor Técnico, na 
Empresa para acompanhamento, normalização, atualização, distribuição e arquivo da evolu-
ção do sistema para todas as obras. 

4.8. 	"As Built" e/ou Manual do Proprietário 

É atribuição do Departamento de Planejamento anotar e organizar toda a documentação im-
portante para a montagem do "As Built" e/ou Manual do Proprietário. Fazem parte dessa do-
cumentação todos os projetos da obra em conformidade com as modificações sofridas no de-
correr dos serviços, sendo a cópia fiel de como foi feita a obra, de maneira que possa auxiliar 
o proprietário no decorrer da utilização. 

São também de grande importância as principais características das instalações, além de re-
comendações básicas para manutenção, nome, endereço e telefone das empresas fabricantes e 
fornecedores de materiais, bem como as informações sobre sub-empreiteiras que executaram 
serviços no decorrer da obra. 
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Belo Horizonte, 19 de fe ereiro de 2009. 

FERNANDO V 
CREA/MG 17. 

TTORI FILHO 
3D 

FLÁVIO GUIMARÃES CALAZANS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

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

NOVO TELEM 
3207-8900 
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LCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econtmico de Minas Gerais 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG. 

CONCORRÊNCIA: 01/ 09- PROCESSO INTERNO: 33/2009 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 
EP6EP R1 .g• covs -rpvç,aEs 71)4. 

CNPJ: 43 , 6213 e 57 / 0001 -E 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ---,2)el91 P01-' Ti)) 

N° CREA : ga, /1,01 p23.17/) C RE/9/5 P 

Atestamos para todos os fins de direito e a quem interessar possa, que a empresa acima 
identificada, por seu responsável técnico, visitou o local onde serão executadas as obras 
e serviços de acesso ao Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 19 de 
fevereiro de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação em referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na execução dos mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da 
Lei Federal 8.666/93, em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório. 
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,CCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG. 

CONCORRÊNCIA: 01/ 09 - PROCESSO INTERNO: 33/2009 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 
Com VA\ 	eiv 4. e-A) (-kg RA-  F) e_ C 	J14 

CNPJ: 	
2  5-0  • °? V•6 0-09 1 - 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 
• C p-e Los 	e-De 	 r?  tat-A 

Lt 	00 a D  
Atestamos para todos os fins de direito e a quem interessar possa, que a empresa acima 
identificada, por seu responsável técnico, visitou o local onde serão executadas as obras 
e serviços de acesso ao Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 19 de 
fevereiro de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação em referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na execução dos mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da 
Lei Federal 8.666/93, em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório. 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2009. 

N° CREA : 

    

FERNANDO x,ITTORI F LHO 
CREA/MG 17.i43 D 

FLÁVIO GUIMARÃES CALAZANS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 	NOVO TELEFONt 
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 	3 207-89 00 
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social e 
Demonstrativo da Capacidade Econômico — Financeira 
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Folha 739 - 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

• ntém este livro 739 (Setecentos e trinta e nove) folhas numeradas eletronicamente 
001 (Hum) a 739 (Setecentos e trinta e nove) e serviu para DIÁRIO GERAL N° 45 
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•tadual n° 108131.176.115 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
b n° 604.835 em sessão de 28/03/72, e NIRE 35201145714. 
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eonel José Magnusson 

Sócio-Diretor 
CPF.: 027.006.978-04 



ETEMAG Engenharia e Construções Ltda 
	 FOLHA 1439 

CriP3.: 43.218.957/0001-11  

ATIVO  31/12/2007 
BALANCO PATRIMONIAL ENCERRAuu 

31/ 12/ 2006 

rm 84r.4.ci v, 
PASSIVO 31/1212007 31/ 12/ 2006 

ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 

186.962,43 613.919,91 
CAIXA 	  3.120,00 5.392,88 FORNECEDORES 	  

5.682,74 4.305,00 
BANODS C/MOVIMENTO 	  3.097.015,80 1.900.566,59 SALÁFUOS A PAGAR. 	  

121.035,29 219,97 
APLICACÕES FINANCEIRAS 	  22.229,27 20.239,97 rigruGacetEs scrf AIS A RECOLHER 	  

OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER 	  386.973,51 267.709,94 

3.122.365,07 1.426.144,44 RETENÇÕES P/SERVICOS CONTRATADOS 	 15.196,82 1.096,85 

COMPROMISSOS BANCÁRIOS 	  35.777,44 0,00 

" 	FINANCIAMENTOS 0. CURTO PRAZO 	  326.733,39 152.689,49 
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

5. 

itrutos A RECEBER. 	  176.990,90 216.961,16 OUTRAS DÍVIDAS 	  0,00 560.000,00 
239.297,58 

CONSÓRCIOS: APORTES 	  7.760.274,15 6.809.534,86 PROVISÃÓ P/IMPOSTO DE RENDA-STEMAG 	 970.806,21 
82.200,78 82.503..45 

DUPLICATAS A RECEBER 	  10.121.181,96 12.143.169,13 PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA-SCP 	 
47.206,59 112.698,66 

MEDIÇÕES À FATURAR 	  .1.118.211,12 0,00 PROVISÃO P/CONTRIBUICÃO SOCIAL-STEMAG 	 
97.791,86 

IMOVEIS A COMERCIALIZAR 	  878.706,77 1.002.127,30 PROVISÃO P/CONTRIBUICÃO SOCIAL-SCP 	 47.628,39 

arraos CRÉDITOS 	  329.857,02 399.869,53 
1.726.203,59 2.082.357,71 

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAS 	 162.977,57 94.114,28 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 

20.577.648,99 20.990.276,26 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 	.. 
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 

• 
CAUCÕES S/SERVIODS CONTRATADOS 	 279.760,14 71.131,62 

175.781,60 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 23.700.014,06 22.416.420,70 ^ 	  FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 150.002,36 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 62,50 429.7 246.916,22 
DEPÓSITOS JUDICIAIS 	  450.627,52 450.627,52 

TÍTULOS A RECEBER. 	  590.777,00 600.893,31 

EMPRÉSTIMOS 	  310.066,45 0,00 
1.351.470,97 1.051.520,83 

ATIVO PERMANENTE 
INVESTIMENTOS 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

APIAC.EM INCENTIVOS FISCAIS 	  5.016,91 
5.016,41 

5.016,41 
5.016,41 

CAPITAL SOCIAL 
CAPITAL INTEGRALIZADO 	  20.000.000,00 15.000.000,00 

RESERVAS DE CAPITAL 
CORFLMONET.00 CAPITAL REALIZADO 	 0,00 278.551,12 

IMOBILIZADO 
INCENTIVOS FISCAIS 	  71.011,42 74.011,92 

TERRENOS 	  9.168.991,21 4.168.941,29 
74.011,42 352.562,54 

EDIFÍCIOS 	. 235.277,13 235.277,13 

MOVEIS. UTENSÍLIOS E INSTALACCES 	 118.556,19 87.585,64 

2,. 	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 	  
,,M.CULOS 	  

2.739.919,24 
486.117,21 

2.729.898,29 
458.682,81 

RESERVA DE LUCROS 
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS 

19.297.335,26 ''1:,' 
.",.... 	(..., 	OMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 	 
c-,• 	Prt>,..--/ 

-- 	NHAS TELEFÓNICAS 	  

193.000,90 
22.914,36 

169.872,75 
22.919,36 

LUCROS ACUMULADOS 	  
LUCRO Do ocERcico . 	  

9.276.562,09 
3.71,7.566,26 1.950.675,71 

16.248.010,97 3,,e0  ANTECIPACÃO DE AQUISICÃO DE IMOBILIZADO CI 
1MOBIUZADO (CM IPC/90) 	  

63.339,59 
4.829.168,25 

102.277,00 
4.829.168,25 

12.994.128,35 

O 	DEPRECIAÇÕES 	  -2.212.961,55 -1.871,559,88 
> 	• 

rn 	DEPRECUkCÕES (CM IPC/90) 	  -176168,09 -476168,09 
33.068.139,77 31.600.573,51 

' 10.167.604,42 10.456.889,50 TOTAL DO PATRIMÓNIO LIQUIDO 

,, sw 	TOTAL DO ATIVO PERMANENTE 
tit  

"T3 	ATIVO TOTAL 	 " 	 

10.172.620,83 

35.224.105,86 

10.461.905,91 

33.929.S47 44 PASSIVO TOTAL 	  35.224.105,86 33.929.847,44 

•.6. 	 I ......"-'..'"--  

  

STEMAG NGENHA IA E CONSTRUÇÕES LTDA 
Leonel José Magnusson 

Sacio-Diretor 
CPF.: 027.006.978-04 

CLÁUDIO ROSSINI 
Rua Rui Barbosa, 313 Apto.101A 

rirá - SP 
Têc. Co 	 CPF 042.742.378-34 
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STEMAG • Engenharia e Construções Ltda 

CNP) Nr. 43.218.957/000141 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/07 

CUSTO DE OBRAS DO EXERCÍCIO 
CUSTO DE OBRAS 	 
CUSTO DE 089.4-50P 	 
CUSTO DE IMÓVEIS VENDIDOS 	 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
ÁGUA-LUZ-TELEFONE 	  
ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 	 

	

ASSINAT.LIVROS-JORNAIS-REVISTAS 	 
C0614JCÕE544AGENS-ESTADIAS 	 
DESPESAS DIVERSAS 	  
DESPESAS LEGAIS 	  
ENCARGOSSOCATS 	  
MATFótAl  DE EXPEDIENTE 	 
ORDENADOS-FÉFUAS-13 SALÁRIO,ETC 
PROGOE ALIMENT.TRABALHADOR. 	 
PRÓ-LABORE 	  
REFEIÓOES-COPA E COZINHA 	 
SERVIÇOS DE TERCEIROS 	 
VALE TRANSPORTE 	  

DEPRECIAÇÕES 
DEPRECIAÇÕES DIVERSAS 	 

DESPESAS FINANCEIRAS 
DESPESAS BANCARIAS 	 
DIVERSOS 	 
JUROS PASSIVOS 	 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 
COFINS 	  
CONIRIBUICÃO SINDICAL 	  
CRIE. 	  
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL 	  
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 	  
ISSON 	  
MULTAS E INFFUkCÕES FISCAIS 	  

PIO SIRECOPERACIONAL 	  
CONTRIBUICÃO SOCIAL 	  
IMPOSTO DE RENDA 	  

PROVISÃO P/CONTFLIBUICÃO SOCIAL 	  
PROVISÃO FIIMPOSTO DE RENDA. 	  

LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO 

DÉBITOS 31/12/07 31/12/06 CRÉDITOS 31/12/07 31/12/06 

RECEITAS OPERACIONAIS 

29.190.898,83 26.657.399,10 RECEITAS OBRAS FATURADAS 	  38.341.700,98 33.550.569.11 

11.955.393,89 6.164.599,04 RECEITAS OBRAS FATURADAS-5CP 	  16.397.196,16 6.787.798,32 

123.420,53 29.974,88 (-3 CANCELAMENTOS 	  -428.183,39 -703.035,53 

41.269.713,25 32.851.423,02 (-5 DESCONTOS 	  -13.722,90 -21.076,13 

(4 OBRAS MEDIDAS NÃO FATURADAS(anos anteriOr6S) 	  -2.795.352,92 -1.369.358,76 

116.571,86 107.337,88 RECEITAS DE OBRAS MEDIDAS E NÃO FATURADAS 	  1.307.773,60 1.572.592,20 

2.489,18 7.314,86 RECEITAS DE OBRAS MEDIDAS E NÃO FATURADAS-SCP 	 807.735,13 1.606.996,60 

5.981,64 6.080,14 RECEITAS DE IMÓVEIS lÍrENDIDOS 	  239.908,68 94.499,97 

28.530,85 18.830,32 53.857.054,84 41.518.984,78 

623.132,18 960.759,65 
5.576,13 3.632,10 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 

439.545,05 929.184,75 DESCONTOS OBTIDOS 	  104.626,32 123.663,49 

32.813,95 • 42.826,10 JUROS ATIVOS 	  97.709,34 26.188,59 

1.110.246,43 1.059.901,45 JUROS S/APLIC.FINANCEIRAS 	  2.471,62 28.596,06 

44.613,11 .. 65.318,97 RECEITAS EVENTI/AIS 	  329.196,68 504.426,90 

198.000,00 198.000,00 -528.953,96 682.825,04 

7.117,04 	•• 7.360,08 
940.285,55. 273.630,51 
65.394,36" 33.053,79 

3.120.247,33 3.213.230,55 

391.401,67 292.859,77 

21.117,52 18.019,70 
11.204,1/7.- 11.503,17 
97.730,03: 84.375,67 

130.051,74." 113.898,54 

854.636,84 
316,35.. 1.637,79 

170.751,59 113.464,90 
19.131,43 21.806,53 

390.060,55 88.615,12 
960.625,52 748.322,79 

2.467,73 2.868,68 
347.321,69 185.182,71 

643.263,57. 416.091,64 
1.202.128,30 864.814,18 

5.289.015,75 3.297.440,68 

47.206,59 321.801,03 
470.806,21 160.480,52 

3.717.566,26 1.950.675,71 

54.386.008 80 29.622.279 62 TOTAL 	  54.386.008 80 29.622.27962 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 31/12/07 31/12/06 	 NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

1 - CONTEXTO OPERACIONAL: 

1 - RECEITA OPERACIONAL 	  54.298.961,13 42.241096,49 A EMPRESA TEM POR ATIVIDADE FUNDAMENTAL A EXPLORAÇÃO DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

(-3DESCONTOS, CANCELAMENTOS 	  -941.906,29 -724.111,66 

O IMPOSTOS 0/RECEITAS 	  -2.910.896,23 -1.788.192,34 2- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 

+=RECEITA LÍQUIDA 	  50.996.158,61 39.730.892,94 
2.1 - AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS 0014- 

2 - CIEM DOS SERVICOS 	  41.269.713,25 32.851.923,02 TABEIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA QUE. A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI N° 9.249/95 
NÃO REQUEREM O RECONHECIMENTO DOS EFEITOS INFLACIONÁRIOS. 

3 -LlY,R0 BRUTO DO PERÍODO 	  9.676445,36 6.879.419,42 
2.2 - AS APLICAÇÕES FINANCEIRAS SÃO REGISTRADAS AO CUSTO, ACRESCIDAS DOS RENDIMENTOS 

DESPFçAR OPERACIONAIS . AUFERIDOS ATÉ AS DATAS DOS BALANÇOS, E NÃO SUPERAM O VALOR DE MERCADO. 

PILO LABORE 	  198.000,00 198.000,00 
2,922.297,33 3.015.230,55 2.3 - O IMOBILIZADO ESTÁ DEMONSTRADO AO CUSTO DE AQUISIÇÃO CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESPFuS ADMINISTRATIVAS 	  

DESPFRAS FINANCEIRAS 	  130.051,74 113.898,54 ATÉ 31112/95,5 COM AS ADIÇÕES DE 2007 AO PREÇO DE COMPRA, DEPRECIADO PELO MÉTODO 

DESPESAS TRIBUTÁRIAS 	  2.378.119,52 1.509.298,34 LINEAR COM BASE NAS SEGUINTES TAXAS: 

DEPRECIAÇÕES DIVERSAS 	  - 	341.401,67 : 	292.859,77 

4 - TOTAL 	  5.969.820,26 5.129.287,20 A) EDIFICIOS - 4% 
B) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS .10% 

5- OLITRAS REC.OPERACIONAI 	  528.953,96 682.825,04 C) MÓVEIS E UTENSILIOS - 10% 

6- UICROOPERACIONAL 	  4.235.579,06 . 	2.932.957,26 D) vElcULOS - 20% 

7. RES.ANTES CONTSOCIAL 	  4.235.579,06 2.932.957,26 E) COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS - 20% 

8 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 	  47.206,59 . 	321.801,03 

9- LUCRO LÍQUIDO  DO IL<ERCICIO 	  4.188.372,47 2.111.156,23 3 - OS TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ESTÃO DEMONSTRADOS PELO VALOR DE AQUISIÇÃO, 

10- FROI.BSÃO R/IMPOSTO DE RENDA 	  470.806,21 .. 	160.480,52 
4 - A PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA ESTA CONSTITUÍDA NA BASE DE 15% DO LUCRO TRIBO- 

11-RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 	  3.717.566,26 1.950.675,71 TÁVEL DO EXERCICIO,DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

DEMONSTRACÃO DA COMPOS CÃO DO ATIVO IMOBILIZADO 

CONTAS 	 VR.CORRIGIDO DEPR.ACUMULADA 	 VR-LÍQUIDO 

TERRENOS-. 	 8.519.870,03 0,00 	 8.514.870,03 

EDIFÍ005" 	 334.744,60 267.771,06 	 66.973,54 

MÁQS.E EÕU1PTOS. 	 3.014.621,14 1.801.753,65 	 1.212.867,49 

MOVIITENS.INSTAL 	 156.328,72 110.481,75 	 95.896,97 

VEk5L05.::. 	 549.613,53 372.672,27 	 176.941,26 

UNHAS TEI.ER. 	 30.215,55 0,00 	 30.215,55 

COMPuT/RERIF 	 193.000,90 136.450,86 	 56.550,04 

ANRECIR.AQUISIMOBIL12. 	 63.339,54 0,00 	 63.339,54 

TOTAIS 	 12.856.734,01 2.689.129,59 	 10.167.604,42 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/07 

CAPITAL 	 RES.C.M.CAP.REALZ. 	 RES.INCRISC. 	 RESERVA LUCROS 	 TOTAL 

SALDO EM 31.12.06 10$ 15.000.000,00 278.551,12 	 74.011,42 	 16.248.010,97 	 31.600.573,51 

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO ENTRE SOCIOS 0,00 0,00 	 0,09 	 -2.250.000,00 	 -2.250.000,00 

LUCRO DO EXERCÍCIO 05 2007 0,00 0,00 	 0,00 	 3.717.566,26 	 3.717.566,26 

.... 	AUMENTO DE CAPITAL 	• 
r-r-; 

5.000.000,00 -278.551,12 	 0,00 	 -4.721.948,88 	 0,00 

::.,.-g SAI-MaEneg 20.000.000,00 0,00 	 74.011,42 	 12.994.128,35 	 33.068.139,77 
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1SO 9001 
PHOPHSiAC Nivel A 
BUREAU VERITAS 
Certifieation 

ILC = 	23.700.014,06 	= 13,73 
1.726.203,59 

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) = (AC+RLP) / (PC+ELP) 

z 	I  

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNICO DE MINAS GERAIS 

, 	-CODEMIG 

CONCORRÊNCIA N.° 01/2009  

ÍNDICES CONTÁBEIS - BALANÇO 2007 

. 	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) = (AC/PC) 

ILG = 	23.700.014,06 + 1.351.470,97 = 11,62 
1.726.203,59 + 429.762,50 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL  (IET) = (PC + ELP ) / AT 

IEG = 	1.726.203,59 + 429.762,50 	= 0,06 
35.224.105,86 

São Paulo, 04 de março de 2009. 

       

  

mar 	 
STEMAG E ge aria e construções Ltda. 

Cl udio Rossini 
Sócio-Diretor 

Técnico Cont. CRC-SP 63.722 
CPF.  042.742.378-34 

 

   

  

STEMAG ENG NHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
Eng. Waldomar Maschiett 

Sócio Diretor 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CEP 01230-909 - Rua Rosa e Silva, 60 - Higienémolis - São Paulo - Brasil 
Telefones: (Oxxl I) 3824-5400 (Tronco Chave) - Fax (0xx11) 3662-0035 

Reclamações/Sugestões - 0800-118561 (Ligação Gratuita) 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
N/C: 2009/09096 

Nome CLAUDIO ROSSINI 

CRC No. 1SP063722/0-5 

Categoria TECNICO 

FINALIDADE 

Licitações e Concorrência 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, CERTIFICA, para fins 
de habilitação profissional que o(a) contabilista acima identificado(a) encontra-se em situação regular perante este 
Órgão, estando apto(a) ao exercício da profissão contábil, nas prerrogativas e sua categoria. 

O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração que posteriormente venham a ser 
apurados contra o(a) profissional. 

Emitida em 02/03/2009 - 09:16:27 
Situação Cadastral / Financeira / Fiscalização em: 30/12/2008 
Certidão válida por 180 (cento e oitenta) dias da data de emissão 

--dsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 
à ...,spectiva ação penal 

A VERACIDADE DA INFORMAÇÃO PODERÁ SER VERIFICADA NO SITE : 
http://www.crcsp.org.br   

59to 
http://online.crcsp.org.br/visitantes/certidao/certidao.asPx?numero_cert=200909096  

-t373r1  

2/3/2009 

 



PASSIVO CIRCULANTE: •Cantas apagara Controladora 	1.675 
lispetsliderendaso~o§odalappr 	 _444 

• Dreidendee apegar - 	- 	5.436 

TOTAL DO PASS/V0 CIRCULANTE......» 	71136 	6.756 

PATRIMON1011QUIDÓ 

Raiava hena • • 
•", 

3.938 
347 
40 

2.385 
46 

	

3.470 
	

1200 

	

412 
	

125 

	

3.882 	1.625 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO 
PARA OS E.XERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 3806 

(Ernmilhareede razia) 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 ..... -•••-•- .............. --•--• • • .• 
Manado& capital 
Lucro liquidodooterctio 	 
Destinação dolos= 

Reserva legal , 	  
Dividendos(R51.59 poração) 	 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 .• 	 

Capital - 	• Ralava 	- Lacras 
Dedal 	lepl 	easandedee 

500 
• LOCO 
. . 	• 

125 

1.500 ••• • • 	125 • 

• • 	. 

(125) • 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀSDESIONSTroorES,' itto~íaíã-PaNfit111-A:  

1. CONTEXTO OPERACIONAL : 
- 	- - 

A LocalizaCar RectialSA.ou"Conmanhár am sociedade 	- 
de capital fechado, cem sede em Belo Horda- Minas Ge1'"' 	 - 

e tafd.em2004.ACcattpaUhial NUMMI' integral &Localiza 
Rent a dar SÁ, e tampar objeto o abalam! de carros, °Magni dou 
administração de frotas de careces *exploraçãoe lidam demarcas e 
franquias noBraul 

Cemapábbnidade escodeei 
Colimaremingdeapens)epencionni,Sigidia. 

Lloo!ponelanholeadaaiellinsfameelece . 

Ruelas 	 ',.538 	214 
Deepemsfinarieeina----.-- 	(99) 	(28) 

	

7.734 	3.453 

• 

	

(2) 	1 

	

7.295 	3.263 

Soma 	  5.325 	• 5.159 

11.183 
Outono Gradeai 	 374 	376 

11.557 , 11.559 
'Obrigaçõet no REPIS 

	

Programa da Recuperação Amai - Refiz 59.211 	59.255 

-s'?" 	 • 70.768 	70.1114 

Patrimônio Liquido • .; 
, Capital Social 	  60.000 	60.000 

Reserva de Reavrdzaçlo - -. 	- 14.079 • • 14.079 
Luerm (Prejuízos) Acumulados - 	(39.541) (39.435)  

Soma 	"." 	" 	- . 34.538 	34.644 

Falecida Longo Prego 	' 
Obrigações Diversas ` • - 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DEZEMBRO DE 2006 
( Em milhares de Reais ) 	. • ' 	• : 

	

,Capital , , •Reserve de . - Locree(Pren 	- • • 

Descrição 	. 	 .. . • Social ••••  -Reavallação,   Acamelados . . • • Total& 

	

SALDO EM 31,12.2005 3.08) 	(29.765) 	-' 31.2116 

Reavaliações de: 6.668 
Imóveis de Uso 	 . 
Marcas, Patentes e Atestados

4.360 

Lucro ( Prejulzo ) Liquido do Exercido 	 g:281 _ g..2116 

Resultado Dist. Apurado em SCP 	 • • 	.. ,, 	• 	. 384) 

SALDO EM 31.12.2006 	  --76:51I0 -77:11 

	

71,0 	09.435) -17722-  

Lucro ( Prejuízo) Líquido do Exercício  	
. 	 • (106) 	- (106) 

SALDO ATUAL • 	 60.  -Mb% 

. •., ... , . 	•• 

(39.541)  -31-338  
• • 

As notas explicativas • são parte wiegran-  te desta demonstradlo'n ". •  

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO:DE 1007 E-1006 • (Ibra milhares de reais) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A sociedade tem por principal 	não estão Mfictit14 rias Balanços EatrimOunais e nas respectivas 
objeto as atividades relaclobadas cosas área de construção de obras 	Demonstrsõeadin Rt5tt3sdoeeonai4etandOqosa Lei n't 9249, de 26 
públicas - e particulares ern todas OS suas modalidades e 	de dezembro de 1995,-  vedou a utilização de qualquer sistema de 

especillihdes alêm da compra e venda dé imóveis, podendo 	. correção.01 abolise ~eis carindantea e a longo prazo com 
participai do capital de outras empresas. 	 nominak& Asnice idin foram dellacicoadoa por catarem otparidade do 

2. NOTAS COMPLEMENTARES ÀS DEMONSTRAÇÕES 	poder aquisitivo em 31.de dezembro de 2007. Depreciações do 
CONTÁBEIS .PRINCIPAIS PR ÁTICAS CONTÁBEIS- As 	Imobilizado - A depreciação do Imobilizado calculada pelo método 
Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância aos 	linear, is Lousa adequados .  Provisões Para o Imposto de Renda e. 
princípios de contabilidade e em conformidade com as disposições das - Contribuição Social.- A comrsanhá deixou M. e:000M* a provido 

Leis n's 6.404/76, e 9.249/95 que extinguitra correção monetária apara o Imposto de Rendo eCoranluição Sonal,on virai& da ocarancia 

partir de 1996. Nesse sentido, foram adotadas as seguintes praticas 	de bine de calculo negativa. b) InvestImentos emiedadet coligadas 
contábeis: a) Principais cr Itérlos -il e avaliação rios elementos 	• Os Investimentos em sociedades coligadas foram ,avaliados pelo 
pa iriam:deis - Avaliação dos Elementos Patrimoniais: Efeitos 	método da equivalencia patrimonial. e) Onus real§ constituiria sobre 

inflacionários Os efeitos da inflação dos ultimas exercícios sociais 	elementos de Ativo e Outras ResponsabilIdades. Elementos do Ativo 

demonstrações financeiras. 
6. CONTRATOS A LONGO PRAZO-As receitas dos contratos 3 
longo prazo foram determinadas de catforoddadc com o disposto 
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto  n. 
3.000, de 26.03.99. 
7. EFEITOS DAS ALTERAÇÕES DA LEI PI 6.404/76 - Nas 
presentes demoostraçOes foram ~radas as práticas contábeis 
vigentes ern 31 de dezembro de 2007, e, consequentemenie, não 
contempla as Meando* para o ano de 2006 de pontos especifieos da 
Lei tf 6.404/76, introduridas pela Lei n• 11.638, de lide dezembro 
6.2007. Algumas Mama alterações acra° aplicadas a partir do inicio 
de 2008, enquanto agras dependem de normas a mon expendas 
por pote dos destoe reguladores, por esta maio ido foi pmsivel 
adminietradlo avaliar todos Os seus efeitos nas danoustraçõcs 
contábeis e nos resultados doe próximo. exercícios. 

CONTADOR - Armud Mendes • CRC. MG  tf 21.666/0-8 I 

ARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a 
relevância doe saldai, o volume de trartsap5re cm sistemas canálnd e de 
controles Monos da sociedada (b) a consolação, aro toa ern lestes, 
das evidências e dos registros que suportaria os vakves cm infmnaiebes 
monteis ~dos e (e). avalia:iodai animo e estimativas contábeis 
mais repesmativas adotadas peh altniniaracao da enviesa. bem como 

- da apresentação das demonstrao5es can:dois tornadu on =Mirto. 
3. Somce de parecer que as referidas demoostracàx creilábeis apreseirlain 

adequadamente, em toda os aspectos relevantei, a petsiebo parrinionial 
e floema-a da Couvap Engenharia eConsobobes S.A enr31 de-lembro 
de 2027 e de 2006, e o resultadodas operaçècs, as naMoNes do íxtbiniá tio 
liquido e as origens e aplicações de recursos dos SXCIellál'S frutos 
nessas datas, de acordo com as praticas contábeis adotadas no linisil.  

Vespasiano, 14 de fevereiro de 2001. 
CARLOS LUIZ FERREIRA- Contador CRt 	n."  

'Acta Administradores e Acionistas da 
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
limpariam - MG 
I. Examinamos os bahnçospanimouhis da CONVAP M4GENHARIA 

E CONSTRUÇÕES Si.. levantados em 31 de dezembro de 2007 e 
, 6. 2996 apresentado. pela Serrislap2o societária; c as respectivos 
.deanomitraolica do resultado, das inutaçõm do pariri-aedo líquido e 
das digere e aplicações de reorsomorrespondentes acs exercidos 
findos nessas datas, elaborados soba responsabilidade de sua 
artublistracio. Nona respanabilidade ide expressar mio opinião 
sobre emas demonstrações ccotábeis. 

2: Nossos exames foramccoduzidos de @COrth COM as normas de auditoria 
aplicáveis no Brasil tme requerem que os exames sejam realizados min 
o objetivo de conpovar a adequada apsesentação das danoustaçães 
conabeis CID todoece san aspodos relevantes, Portanto, nonos exame: 

a, 

MINAS:GERAIS r eADERNO I 
Terça-feira, 25 de Março de 2008 - 10t 

DIÁRIO)  po ExEcuriv6,1teopijMo'iliáBócAo-CitÉiii TtRCEIROS 

-LOCALIZIVÇ R RENTAL SnAs 
07.150.288/000r-20' 

. 	. • 	- 	' 

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006 
• • • ~bares de reais) • 

ATIVO 

ATIVO CIRCU CANTE: 
Disponbilidades 	 

, 	Aplicações fimrosiras 	 
Ccotas a receber 	 
Impostos. recuperar 
Outrce ativos circulantes 

• TOTAL DOATIVO CIRCULANTE 	' 	11.718 	8.381 

Amoito de capital 	 
Redução de capital parcisão 	 
Lucro liquido do ocerdeio 
Destinaplo do lucro 

Reserva legal 	  
Dividendos (R54,06 por ação) 

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007  

PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO  
2007 2006 

• -TOTAL DO PASSIVO EDO PATRIMÓNIO.. • 
•-•••• • LIQUIDO 	 • , 	11.718 	• &MI 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
SenhormAcieniaas, 
Campado as darionções estatutárias e legou, temo., anafada° de 
submeta ¡voam apreciação az Demonstrações Financebas da Lendas& 
Car Rental S.A. relativas aos exacicioe findos era 31 de derambro de 
2001,2006. Aproveitamos para reafirmar que esta Diretoria pemaanece 
• è &aposição doa Sanhosos Acionistas pua qualquer informação que ae 
fazer inocula& para • perfeita interpretaç10 e dimpreemão das 
Danonitraçõssapilapreaentedas. 
ADIREffORIA - . . 	_ 	. 

DEMONSTRAJ-ÃO DOS RESULTADOS 
PARA OS EXERdCI FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 1007 E DE 2006 
(Emmen:ai de reeie,exceto o tudo liquido por ação) 

2007 2636 

• ROCEITABRUTADEALUGLEL 	 17.067 	8.318 
DedapSea dancei& bruta 	  

. • 	Receita lipla 	• 	 16.391 	8.013 

CUSTOS DOSALUGUELS 	 (9.090) (4.751) 

Ludotauto 	 7.301 	3.262  

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLI CAÇOES DE 
RECURSOS PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2007 E DE 2006 
(Emanaram da reais) 

2007 	2006 • 

ORIGENS: 
Das operações: , 
Locroliquidado descido 
	 5.723 

Aumento de capeai.. 	 2385 

roteadas origem 
	

8.108 

APUC.AÇOES 
Dividmdcepropoace 	  5.436 
Reoçiodempaiporob1OpercitI 	 415 

Total das epticaçÕea ' 	• 	 5.851 

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE 
LIQUIDO 
	

2.257 1.110 

°AUMENTO DOCAPITALCIRCUIANTE 
LIQUIDO SUPRI:SENTADO POR:* 

Atroomailmar 

	

81 	637. 

lio Emdoesercicio 	 II -18 	8.381 

	

- 3.137 	7.744 

PIOSSIOCi0.11913É6 	 _ _ 
No Oleio domerefees  	6,756 , 

: 080 

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE 
2.257 

Roberto Manha 
Diretor de Elnança. 

:MaroAnteola de Figueiredo 
Contador -CRC/MG 54.967/0 

2007 	2006 

	

746 	291 

	

6.673 	5.125 

	

'.3.372 	2.490 

	

643 	330 

	

284 	145 

TOTAL DO ATIVO 
	

11.718 	8.181 . 

. iA CO-M-ERCIAL DD ESTADO DE MINAS GERAIS' 

0~39!013"0:tat9:,:: 3912107 
2O4

1200-8 

1.625  . L.LuMli Mies doimpostode renda e da 
i 	codribuidloeccial '7.734 - 3,153 

(2-011) 	(9511) 

ciclo 	 5.723 2.495 

2.495 

1.000 

3.495 

2.385 

2.385 

122 
6.756 

6.634 

1.110 

In 24 805.286 .X 
. 	. 	- 

convap engenharia e construções e.a. 
CNP] 17.250.986.0006-50 • 	.. 	• 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E DEZEMBItiliDE 2006 -(EM MILHARES DE REAIS) 

ATIVO 

	

2007 	2006 
Circulante 

Caixa e Bancos 	.208 	195 
Devedores por Serviços 	:  	15.890 •• l5601 
Cauções e Depósitos  	1.914 
Valores a Receber  	2.024.  
Adiantamentos Fornec. e Subempretteirot 	2 
Impostos a Compensar 	  
Imóveis a Comercializar e Outros Bens  	2.641 	2.689 
Estoques de Materiais .e Peças 	' 	 • • 	79 	.: 79 
Outros Ativos Circulantes  	2.121 	2.071 

• 3.250 	3.4 12 

Soma 	  28.129 	26271 - 
Realizável • Longo Prazo 

Valores a Receber 	  36.792 . 37.519 
36.792 37.519 Soma 	  

Permanente 	 • 	 
Investimentos 	 . 	. 

Participações em Empresas Coligadas ... 	2,685 	22.697 
Participações em Outras Empresas 	704 	716 

Soma 	  3,389 23.413 
Imobilizado 

Imóveis de Uso Próprio 	  13.422 
Máquinas, Equipamentos e Veículos ..  	16.017 	18.041 
Móveis, Utensílios e Ferramenta.-- 	• 	804. 	. 913 
Marcas, Patentes e Meando& 	• 	24.500. 	17.838 
Direitos Minerados 	 • • 926 •  

• Direitos de Uso 	 34 : 	34 

Some 	  55.703 37.752 . 
(I 3. 	(14.938) Depreciações Acumuladas 	 382) 

Soma 	  42.321   22.814 
Total do Ativo Permanente 	 .45.710 	-46.227 

Total do Ativo 	  110.631 	110.6)7  

Ai notas explicativas são parte 

• PASSIVO 
2007 	201106 

....frobbiate 

Popecedorea • Subanprettares ---- 	601 
Instituição§ Financeiras 	- 	309 

Contribidções a Recolber 	 347 
Adiantamento da CHentee  	3.511 

• -• .-- 

3.511 

309 
611 
255 

473 

Total do Passivo 	• 	' 	110.631 	110.617 

integrante desta denamenaplo ' 

2006 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Remita de Obras -   7.514 	5.609 
Recolla de yendas de Imóveis  	50 
Soma - 	 . . 	 7.564 : 5.609 

. Impostos haldeotee s/ Vendas 	(374) 	(336) 
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 	7.190 5.273 

Coro de Obras • Manut.Máquiros e 
Equipamentom  . 	  (6.543) (3.725) ,. 
Coito de ISOIWOSI Vendados 	 (419 _ 	- 

LUCRO BROTO • 	• 599 	1.548 
• Danada e:Reositas Operacionais: 

Despem Financeiras Liquidai .-. 	 1.328 , (4.216) 
. (2.564) (2.347) 

• • Despesas Gerais 	 • (939) (1.417) 
• Outro Receitai (Despesas) Operacionais ... ' 244 • (2.679) 

LUCRO OPERACIONAL 	 (1.332) (9.111) 
Despesas Não Operacionais ............. ............. 	(307) 	(1.470) 
Receitas Não Operacional* ................. .......... 	1.533 	2.295 

• LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE 
SENDA  	(106) • (11.2a6) 

i' •••clinposto &Rendi e Contribuiçio Social - 	 
'LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIÓ'' 	 • (106) (8.286) 

Lado Liquido por Lote de 1.000 Ações - RI --(0,15) (11,96) 
Valor Patrimonial da Ação p/Lote 
dis'1.000 Ações 	.......  	49,86 	50,01 

". 	
eveae. 

As notas explicativas são parte integrante desta demonstração 
. -Aparcela de RS 11A92 mal do Ativo Imobilizado foi dada em garantia 
de empréstimos e Rnazáciamentos junto a instituições financeiras. 

,GarentIas prestadas. terceiros ,A companhia não prestou garantias 
:s SárCOSTOS, Min 0=0 Mo tem quaisquer outras responsabilidades 
eventuais ou contingente* d) Moera, espécies e clamo Mandos 
do Capital ~hl. O capital social subscrito e realizada é inteiramente 
nacional e aná repto:adilado por 692.689.393 ações ordinárias 

• beenindivaa, sem valor tasinst  
3. REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO -A imitação 
dai meareas de reevaliações & ealcalade mopordenaknerste á realização 
por depredação • baixa Me bem que as conatitunam 
4. PASSIVOS CONTINGENTES -0e repatrio • ais operações iodo 
sujeitai • nanes por perle doe auditesee.Secan durante prazoe 
preeencionale voiáveia, consoante legislação aplicável. 
5. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
Para a exercido. amiais posteriores a 1995, confomae descrito na 

-nota •:2.C., não foi utilizado o sistema de corro* monetária das 

• • DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES ; 
• r  DE RICCURSOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 • 

.. 	E DF:LEMBRO DE 2006 • 	• 
(Ema Milhares de Reate) 

1007 2006 
I. ORIGENS 

Lucro Liquido do Exercido ....... 	...... . 	(106) (8.286) 	- 

	

'75 	310 
Bar.-25:• lOSCOisossios Ocos de ettivr. • 
Permanente  	319 1.470 
Bens Ativo Famosa:kW Transferidos À - - 

• Subeiddria(110:fal . 	20.084 • 
• ' Amoedo 	) do Exigível a Longo P-sso •• . (46) 4.136 

Resultado  da 	uivalencia Patrimonial    	(72)  2.898 

2. AP LICAÇÕ S 
Incorporações e Aquisições de Bens „to • 
Ativo Permanente 	  )0.088 	45 
Aumento (Redução): 

Ativo Realizável a Longo Prazo . 	• (727) 	837 

	

Investimentos ein Subsidiária loteara' 	('0.083) 20.084 
Dietribuicio de Rematado em SCP ... 	.  	1.384 

Total das Aplicações .  (724 22.350 
Aumento (Redução) do Capital 
Circulante Liquido .. 
	

_ _-_...... ... 	.... ....  	1.092 	(1.738) 
V 3. ARIAÇÕES DO C.A.PITAL 	

_ 

CIRCULANTE LIQUIDO 
Ativo Circulante 

No Fim do Exercicio ......._ 	  28 129 26.871 
No Inicio do Exercício 	 26.871 33.383  
Aumentei (Redução) ....... ........ . 	 1.258 	(6.512) 

Posare Circulante 
No Fir11 do ExercicM 	  5.325 	5.159 
No Inicio do Exercido 	J59  9.933  

	

Aumento (Redução) -------------------------------------16-6 	(4.774) 
Aumento (Redução) do Capital 
Circulante Líquido 	  1.091 (1.738) 

As notas explicativas tão poste integrante desta demonstração 

• ' RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - Eni ciereploonento ao. diapoeitiválegals e getalutárice, vimos submeter e apridapo de V.Sas.; as 
demeetetaçães roachAbelaAafamotia Goakilliro de 294,Clemaignamee maios agradecimentos • todo* oe colaboradores da sociedade • 

elét.nigainffnalore~o 064140Barie ackerdalaapatimaaagnior mdameeiroeutco. Momo, 14 de fevereiro de 2008. A Diretoria. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 
.13131 DE DIMILIABRO DE 1887 E DNZEMBRO DE 20116 

• , 	4 , 	( 	~bana de Reale ) 
• _210_7 	 

4 SU5.283 

R', Poder lede. § 	•:.--,- '00010-  13-E NOt-A8 -..---' P 	, 
kl* 	Aintaitii 	 Q0 41iMiill k.k101MhOii.. i0510 

Nregedeio rugre&rliiliii;6 OCIalij . MG . focio. 3521.5104 ,.---- 
t* ,  I ' 	 . 
Jeiro deli. iscaliza,cd r 

• . 
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lIcen 09 830.496 -X 

registro 
Marinely de 

auunismil uchbouramt o 1/0411,411111:114) tleNta 
blits• de Empresas Mewaritis e tiro as. puhl i• 

tas e os livro 	z triunamms. para os 
o& a ser tratado, la-

vada por 
(aia) Gabriel Nasci-
Cenifico que a pie-
poio. Presidente da 

a. Secretário -  Edmundo do Nas- 
do Estalo de Minaz Gerais. Certificai o 

. Protocolo: 082225117. Data: 24/04/2008. 
Secretaria Geral. 

Ata perante o 
caçõez leg 

au

devidos 
yrs 

Num 
~CIO 

legais. E 
ata em livro próprio • 

assinada 	u 	ao a- 
' g 	7.Vr• 

Ãts. 
• " Nasci:nen 

Pires. Junta Co,, 
nau.: 39185 

rdim 

(um milhão e duzentos mil renas), cuja distribuiçai !adi v idual c aiango 
do período será definida a critério da Diretoria- (h) Encerramento dr Fi-
lial.-  Aprovado :ror,  unanimidade o encerraria:no da Filnd Faunas - TO 
ela Compa..hia •le endereço ud .04-1..0 02 um) 01- 	QD ACNO II 
LCa CE 26-  BrOrs Cento, - Oeirtuu T'3 - C.P 77016-5.4; inscrita 1.0 
CNP' sob ruo. 18.743.724.1003.-.9.oxistioldo eira /604/1994 confin- 
am 51' Abdução C 	nual seaiatrad- mapa:erra solto noz 1.275.711. 
Ainda eln A 

conVap engenharia e construções s.a. 
CNPJ 172$0.986/0001-50 - NIRE 31300036278 

Ata dag Assembléias Gerais Ordinária • Eltraerdinária 
. 	realizadas em 30 da Abra de 20011 

1. Local e data da Assembléia: na sede social. Rodovia MG-10, Km 
24,3, Bairro Angico; Varram MG, aos 30 (trinta) dias do mis de • 
abril de 2008 (dois mil, oito), .a9 (nove) borga 2. "Quorum": marta 
acionista, representando mais de 2/3 (dois terços) do capital goda 
conforme assinaturas lançadas no livro de preserça de acionistas. 3. 
Composição da mear Marone de Castilho Sousa, Presidente, Flávio de 
Lima Vieres, Secretário... Convocação: conforme aviscispublkedos co 
"Minas Gerais" e "Diário do Comercio", da Criai, dias 16 (dezesseis), 
17 (dezessete) e 18 (dezoito) do cortante mês 5. Deliberações: 5.1. 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Os a~ Morra, 
após exame e discussão de propaga (emulada pela adora cagrotadora 
Calcindo Participações e Engenharia SA., através seu Diretor Luiz 
Felippe de Lima Moira, resolveram, por unanimidade, ralar optam 
de conselheiros o do diretores, alterando-se em amequencia todo o 
Capitulo II, suprimindo-se os artigos I4A, 17 e o parágrafo único do 
artigo 18, instituindo-se, outrossim, a faculdade de o Conselho de 
Administração nomear Parentes com a Noção de auxiliar os diretoles 
atualizando-se a lista doe responsáveis técnicos da emprega, constante 
do artigo 19, re-numeraarlo-se os artigos do Estatuto Social, a partir de 
seu Capitulo II. Em ccosequanca, seu texto consolidado foi examinado • 
e em seguida lido aos presentes, que o aprovaram por unanimidade, 
passando ele a fazer parte integrante desta ata. 5.2. ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA. 5.2.1, Os senhores acionistas, observada a 
abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram por ranimidade, o 
Relatório deis Administradora e as Demonstradas Finadas referentes 
ao exercício social encartado em 31 (trinta e um) de dezembro de 
2007(dois mil e sete), sem quaisquer ressalvas ou reservas. Tais 
documentos foramo:Meada em Belo Horizonte/MG no "Minas Gerais", 
edição de 25.03.2008 e em Vespasiano/MG no "O kmail" , edição do 
mês de março de 2008, que circulou podia 28.032008. 5.2.2. O. SalhOrea 
acionistas, por proposta também da acionista controladora, aprovada 
por unanimidade, elegeram, para integrar o Conselha de Admirado 
da empresa, com mandato até 30 (trinta) ris anil de 2011 (dois mil e 
onze), os senhores .Paulo José de Lima Vieira, brasileiro, cagado 
engenheiro, portador da carteira de identidade n°  783/D, CREA-MG, 
CPF 001.439.366-20, residente e domiciliado na Rua Manoel Gomes 
Pereira, n" 50, apt° 701, Bairro Sara, CEP 30220-220, Belo Horizonte/ 
MG, para o cargo de Presidente; Luiz Felippe de Lima Vieira, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade ri' 1.918/D,CREA-
MG, CPF 001.384.106-82, residente e domiciliado na Rua Oriente o' 
140, Baixio Serra, CEP 30220270, Belo Horizonte, MG, para o cago 
de Vice-Presidente e Claudio de Castilho Sara, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da carteira de identidade n° 44.583/D, CREA-MG, 
CPF 156.727.436-68, residente e domiciliado na Rua Jogé Hemetério de 
Andrade n°61, apto 901, Bairro Buritis, CEP 30455-770, Belo Horizonte, 
MG, para o cargo de meato conselheiro. Todos eles prema no 
recinto, declararam não incolor nas vadações legais parlo reado de 
seus cargos. 52.3. Por fim, ~ando com • palavra, o Diretor a% 
acionista controladora, acima citado, impes forem os honorários doe 
administradores mantidos nos mesmos valores atradmente ~vigor, ou 
seja, na forma deste da Ramião da Comera de Admirara& arquivada 
na JUCEMG sob o n°2962408/10.072003.6. Encerramento. Nada mala 
havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para lavra" desta ata, 
que vai assinada pelos pedantes. Verguem/MG, 30 de abril de 2008. 
(as) Marca de Castilho Souza - Presidente; Flávio de Lima Vieira - 
Secretário; Calcina Participações e Engenharia 5A. (as) Luiz Pappe 
de Lima Vier; por pro~de Djalma Entone de EI;Id.133  

	

e Engenharia Ltda. (as) Pedro Augusto da Costa; SS 	 e 
Participações Ltda. (as.) Marcos de Castilho Souza e Barra Scwa 
Dias. Carlos LAliZ Faria- Auditor Independente. Confere com °original 
transcrito as fls.34-verso, do livrou" 6 de atas dag Maembléias Gerais. 
Vespasiano, 30 abril de 2008. (a) Marcar Castilho Souza- Presidente. 
Visto: (a) Pedro Augusto daCosta - OAB-MG 23.176. Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sobo amaro: 3922441. 
Protocolo: 082350507. Data: 06/05/2008. Convap Engodaria e 
Construções S/A. (a) Marinely de Paula Bania- Secretária Geral. 

Ais  convap engenharia e construções s.a. . 	_ 
ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I- Da denominação, sede, objeto, capital • duração. 
ARTIGO 15 A Convap Engenharia e Construas SIA. é una sociMÁ. e 
por ações, do capital autorizado, que se regerá pelo presente Estatuto 
Social e pelas disposições legais que lho ferem aplicávels,Tan0.rda-7-
constituiria pela tansformação em sociedade anónima da Construtora 
Alando S. Vieira Ltda, e da incorporação da Castrutora Nide Pinara 
S.A.., ambas da praça da Belo Iludiam, MG conforme iristrumemoe 
arquivados na Jata Comercial do atado de Minas Gerais, em 28 
dezembro de 1954 sob o n° 68.894 e em 04 de maio de 1972 sob o n•  
276.174, respectivamente, o o seu objeto é a adiria da carnação de 
obras públicas e particulares, em todas as suas modalidades, inclusive 
montagens atrancadas e obras de geração, toarnissão e dirtrandção 
de energia elétrica; a participação em outras empresas, cano aia ou 
acionista, a compa e ronda de imóveis es compra e venda de materiais 
de oanstnição e sua industrialização. ARTIGO 2°) 0 capital social 
subscrito e idegralizado é de R560000.000,00 (sessenta milhões de 
reais), dividido em 692.689.393 (seiscentos e noventa e dor milha; 
seiscentas e oitenta e nove mil e trezentas e noventa e eras) ações 
ordinárias nominativas, dr valor naninal. ARTIGO 35 O capital social 
autorizado da sociedade é de R3166.000.000,00 (doto • arear e seis 
milhões de reais), podendo em consequência, ser aumentado • 
independentemente de retoma estatutária, até o valor previra nade 
artigo, a critério do Conselho de Administração, órdioir rietenter par.' 

	

deliberarsobre as emissões de artes, seu vala, magro, 	e clames 
§ 1 ° - O preço de emissão deverá ger fixado tardo em v • coação 
das ações norercado, o ara do patrimônio liquido ias perspectivas 
de rentabilidade ha:imparia, gem diluição injustificada da pracipação 
doa antigos aproaras. § 2° - O valor do dotal social autorizado será 
anualmente corrigido pela Assembléia Gerai Ordinária com base noa 
mesmos índices adotados na correção do capital social. Inestistiado • 
correção do capttal social caberás Assembléia Geral decidir solte o 
montante do aumento do capital autorizado. § 3°  0 acionista que no 
termo e modo estabelecido, deitar de efetuar o pagamento dag prestações 
correspondentes as ações subscritas ou adquiridas ficará, de pleno direito, 
constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento dos jura de I %(sm 
por cento) ao mês, de correção monetária no montante correspondente 
a modificação no poder de compra da moeda nacional, com base no 
indexador fixado pelo Governo Federal, e da multa de 2% (doia por 
cento) do valor da prestação em débito, ato a partir da data em que 
tiver ocorrido a mora. § 4°. Dentro do limite do capital autorizado a 
sociedade poderá emitir ações preferenciais sem observar a proporção 
entre as espécies e classes de ações existentes. ARTIGO 4°) Na 
proporção do número, danarem das ações que parirem, os acaras 
terão preferência para subscrição do aumento de capital, ando dl 30 
(trinta) dias o prazo para o exercício desse direito. Parágrafo ünke• 
por deliberação da Assembléia Geral, pode ser excluído o direito de 
preferência para subscrição de ações, debêntures ou piras beneficiárias 
converskeis em ares e bdmis de subscrição cuja colocação seja feita 
mediante: a) subscrição pública ou venda em Bolsa de Valores; (b) 
permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle, nos temos 
dos artigos 257 e 263 da ki 6.404/76; (c) gozo de incentivos fiscais, roa 
termos de lei especial. ARTIGO 5°.0 Capital Social é reprentado por 
ações ordinárias e ares preferenciais, que deverão ter a forrna maniata 
e os Urdes que as representem serão assinados por 2 (doia) diretores, 
sendo permitido o uso de chancela mecânica. § I °- A cada açãoadirria 
correspondera o direito a um voto nas deliberações das Assembléias • 

Gerais. § 2° - A Assembléia Geralk,tafetpoderá frua KG ara" 
c 	

a 
omado do ações ordinário am amei" na papar* dr odes 

posada etá cor o olmo 	deras gala a 2/3 (dota terços) dr 
odes aradas § 3°. Ag apões prefergarals 	ledo adilo a voes. 
Proas repintes ter~ a) prioridade no readacrodo capita gem 
premia no mo de ~do da soda" h) pe~Oo noa lume 
retarda dom prioridade satar as ações ord~ e,na marola 
de rendas de magoar ratam, em igualdade de oandl~ can r 
agarrar" 14 gociedade, pra ~ração da ~mar Geai, 
poderá criar anu elantra de ações mis favorecides, alám da. já 
ratardes • amentárs, ger saudar proporçie Mar mem 45° • 
As %toado ~alvela piranha, "era podendo ter representadas 
par certificados ou cautela talos metidos ou áurea § e' - Por 
da:Maçado Catieelho de Admirara nora rodeado poderão 
ser transformada em aceitaras e manda am cora de dardo, em 
instituição franceia, em nome do meus "Iara sena maio d• 
certificados. § 7° - A sociedade poderá repander os serviço,ddoe, 
comer" d , eedobismatia, agnmemmo e °enfornai. de 
por perlados que RIO rizoma oda ten, dez Me nem o loa de 
noventa dias cirna oacarakio social ARTIGO 6")A radar rader 
adquirir ars odora ações para "nau" em ir ouraria ora para 
posterior afiança ou amamento. ARTIGO 7°) A aedo • e foro da 
sociedade do mamata° de Varra; PAG, ag marna da Rodeava 
MG 10, altar do Km 24,3, BMITOAnkmat  pododosseem,beieclà. 
agiam, Man ou departamentos rade melisi. lie perra dietinando-
lhes certa parcela do capital social, para aroefeito ruraL ARTIGOS') 
A sociedade é por prazo indeterminado. Ressalvados os casos de 
Urina.,  legal previsto, na lei 6.404/76, a dragão da sociedade go 
podai ser decidida pela Assembléia Geral Extraordinária, que elegera o 
hquidante e estabelecerá • forma e o prazo do liquidação. Durante a 
liquidação, o Conselho Fiscal somente será Instalado 	de 

ARTIGO 
acionistas, observado o que a rapailo repôs o artigo 161, 2°  da lei 
6.404(76. CAPITULO II - Da alnistração arai. 	GO 9") A 
sociedade é adttaistrada por an Conselho de Admastração caneca° 
de: I (Iam) Presidente, 14(ur iece-Peesident. e 1 (LIO membro 
carelheirosem raçãoo enorme Diabra amara por 
3 (trh) diretores, lendo um Diretor Presidente, um Diretor 

Wilig.~30 10) Compete ao Cambo de Atinara" a) fraarscaze 
de Operações. un DOM A~trativoto Fancalm. 

empresarial da acirreis a Medra mal da negócios da 
b) eleger. destila ces diretores da sociedade. fixar-lhes atrikaiçõe., 
tampa" daquelasexoessanarde prevatenere Eaterlo;d1hicaltur 
a gestão doe diretora; acamar • qualquer rapo os lis/rale papéis da 
sociedade, solicitar informações soM contratos celebrados ou rim vias 
de celebração e anona outra atos; d) convocar, através de malquer 
de seus membros, r Assembléias Gerais; e) maniatar-e. sobre o 
Relatório Anual e sobre as contas da diretoria; I) escolher. destila os 
auditores adoperara da sociedade g) conceder ama a ~ar 
dar membros da adora h) deliberar sobrara declaração de vao 	• 
provimatode argos da diedra Mn mamona a aubradoevadian 
de arengar magos de guardaimpadlesentotmparA= ? Renedir 
ações.  bar de matado, nos lingesaproddra pela 	Gard 
dos Admira; deliberado Md o Moega pretteplaiwairMakda 
de ellinericke j) ribidonar as dúvida ou as 	amigado 
quanto ao exarado da caramancia da diretora derem gota • 
ardo de firiadaemprega; I) trensigtr areamekr arrio daacedidada 
§ I ° • O mandato dos membros do Cerra de Administração é de 3 
(tres) ano; permitida a resiallo, terminando garoe a trinta de abril de 
cada trilha, devendo entretanto mairremmezercíciode guia fações 
ali a oleado e posai deras subratos. § 2.. Os montas do Coma 
da Administração ris forem diabras roteara amarra" pelo 
exercício do cargo de Coagirão • oura" exatia diretos receba& 
honorários fiada annearree pek AneanteálaOa..L 43°•00:easio 
de Administração reunir-ri ordariamente tina vens cada tirar e 
extraordinariamente, quando rodara per convocação de ou 
presidente, are seu Vire-Prendera inalando-ai garre ccan a prisma 
de pelo meros2 (dois) de gim membros. arraiardes gado Morre 
por maioria de vota, cabendo ao Puridade, ou ao Vice-Pradaria o 
voto de desempate, § 4° - Das rema. do Coma sedo lavradas as 
ates respectiva; no livro próprio. § 50 A arbstituição evadir do 
presidenta gera feita pelo Vice-Pegado= e a dos "És mantos de 
acordo oam deliberação do Conselho. No caso de vaga, definitiva ou 
temporária, do cargo de presidente, ou do Moa-Presidente caberá a 
qualquer um dos acerbares convocar 'Assemb(éia Geral para derem 
solve o provimento do  cargo.  ARTIGO 11) Compete-1 Diná" a) 
aprovar ar piamos praia de trabalho; b) dehhan sobre a aquisição de 
equipamentos e Imóveis, e de outros bens patrimoniab ~Jos a 
maça de mantos 
publicar o relatório anual, o bakom patrimonial e as ctorastraidles 
financeira-na Rimar lie tO aemmareação• atelethrielOaree, 
escrita°. regras cluderramentos da emproa ()(amas ~dr 
do capital; p) aprova os organograma e rom aderiarearivis, 
regulamento& paga; o planode cargo. e dano, o quadro de oral • 
da sedo e eacri~ reporia, e toda e qualquer alteração na meemos; 
h) autorizar a venda de equlçamentos ou instalardes e sua baixa por 
motivo de pada acidental justificada, °barraca ouccoveniancia da 
Sociedade O analisar =negara os relatdrks sobre o andam" das 
obras e serviço., aossentadadelacre Diretores incumbidos sua 
supervisais, determinar as 	0000rairlil 	 • 
Observar-ao-So quanto are Dlretcaeaassegraiaieansornar a as Diretora 
serão eleitos pelo Conselho de Administração paia an paiodo do doia 
anos, sendo palrada a traição; b) Os mandatos das Diretores 
terminarão gemo, a trinta de abril Me anosIn rores, devendo os 
Diretores, entortanto, oram ias •sardeiode ara Amboré. eleição 
e posse de ama sobra" c) ne ~Meia de vaga, o Conselho de 
A~tração far o ama prorneeto, barnalarado o moda do rato 
Diretor Manear aso o dog rememorara d) • aularnição ematual 
dar Direta-ias fir-ead de acordo cem o dkposto insta Unam cago 
eito seja omisso, de acordo com (aliança do Conselho de 
Administrada e) • namarenção doi admarradores carará derem 
parada mensal • de ara participação arar nos hes" ama. fixadas 
pela Assembléia Gera a Mega= no ergo do diretor far-se-á 
mediante agarrara do termo de posse no livro de atu das reunia da 
Diretoria; jO aãodeveros de cada Diretor »manter o Diretor Presidente 
infamado dos umas de tarem da emprega; II) abar manalmnida 
e quando solicitado pelo Diretor Presidente Marra do atividades e 
resultados dai empreendimento. • selar sob sua rasparia" e 

I or =arem conhgaimenio da araria qualquer.  ratratáncia amertral 
los a Diretoria comas recanindore 'ajuizar aramignia 

que possa acarretar alterações no arpimento da condiedia eartraimia 
meramente nos acairelo. de obro • de finandorinact ARTIGO 12) 
A Diretoria razár-s•-á oro a presença de 2 (doi) direto" ao mamo. 
Parágrafo dam: As decidem galo taradas pelo voto dos Diretores, 
cabendo ao Diretor Presidente o voto de desempate. ARTIGO 13) 
Constituirão a sociedade em obrigações tomento os cheques, era" 
aceites e ~tratos de alienação fiducigria, que contiverem a assinatura 
de um dos tas diretores, podendo o Diretor Pendente constituir 
precatares para movimentar contas correntes bancárias em nona da 
empresa. § 1 ° - Os contrata de financiamento de tens ode capital de 
giro, bem cano carros de arrendamento mercantil, do fira, avais e 
outras garantiu, deveria conter. assina" conjunta de doia actores, 
aenidoque o Diretor Presidente poderá.. representado ;aproe:ardor 
eapeotalraaote cornada pela emprega. § r Samoa constinaido a 
sociedade marimbes !mordem d• mapa de sqalpansernto, e peças 
de reposição firmada, por ama re tis Diretora 4  4"- Os °catraios 
para exedogo de obres demão conter a agaloam do Diretor Prudente 
• de outro Diretor, podendo o Diretor Presidente ser repregentado par 
proarador apecialmate constare pek moer - As erraras 
públicas de campeie venda carde instilação de dar reais retre imóveis 
Matinador comerealizaçam rimai*. do ativo imobilizado, devera° 
cear • assinalas do Diretor Presidenta ode outro Diretor, podendo o 
Diretor Presidente ser representado por procurador especialmente  

ocarina° pek roda § 6°.As propagas da anpreea para garça 
de obras e/ou serrim demão cada a assinatura de un doa trk 
Dane" ou de premida can poderes mecha par gera tem nome 
demove; referidas panam § 7° -Arearia" paticarmantatos 
partiram de franciameale de Inas ai de capital qa• ~verem 
cabreias de lano an fere de Mensaa.aaa, drallo cena a 
ageMears corra de dois ar" ao deles o 	Presidente, 
ardo que a acrarbade gorara amorna fiança a ou 	subsidiária 
OU cotizada, desde que Matada pelo Carla dg Administração § 
8°- A sociedade poderá conetair proonada..ama 
para assear ordena de compro 9'. Os reabra rLlaard.a.rteleas"  
mó" megera derramara orara de dota diretora ARTIGO 
14) Cerato ao Diretor ~idear a) repreaedar a sociedade, ativa e 
parvamente, em todas as tslaçõoajarilclals e extrajudiciais e designar 
nomeada' cardo mamário, rareara Narrar a coordenado 
da Diretoria, • morrido geral da rendado, remitadagas atribuirias 
do Coagia de Administração • da Dinitoria; c) convocar reunas da 
Diretoria epregia-lan grogrvidearr &aditara intena enamora 
ara da Sair" e) °arpe prearadarlidiciaie g extrajudiciais 
• mtrair miara aros domada que importem em marrar 
reprearantas da Sociedade para qualquer fim; f) orientar a aça 
irracional da empem e a diversificado de suas atividades, an 
amarraria com o Conselho de Administração; g) exercer a 
rOpreatiarlação externa da empresa junto aos diversos públicos, 
espoarem asnas govennenentais e setores anpresartais; h) dirigir 
e exercer as relações inetinacianie i) cuidar da identidade orla imagem 
capa-ativa da empresa; j) Matar e controla: • ação da Diretoria rd 
acadaação das atividades, interpretando e aplicando as diretrizes e 
objetives estabelecidos pelo Cangalho da Adanistracão; i)enamidur 
para análise do Canela os Mamara, balanceies, Manca e relatório. 
operativos da emparam propores de ammentode capital, as estimativas 
de receita, as dota*a de despela, os planas de investimentos e nova 
projetos; I) submeter a apreciação do Conselho° planejamento anual da 
empem bem como as alterações subsequéntex na) marna o Comia 
de ~atração informado sobre o dado das epermções, fornecendo 
informações com • correção e rapidez necessárias, ARTIGO 15) 
Canal. ao Diretor Suporintendenda de Operações: a) superada a 
execução das Mu e administrar seus contrato; b) arpearam as 
Mak usagaitórios da sociedade; c) aprovar, juntamente cem o Diretor 
Prendada, or.-'-e propalas paia execução de serviços e aras; 
ri) gomar ao Diretor ~ideara anualmente o planejamento das 
atividades de ar Ma, ar orçamentos e planos doe principela projeta, 

nesse 
r

ejralte boa qualidade e prazo. 	Marreto; e) manter o 

os planos, mediado carde de custo e andamento das obras citas Ma; 
f) manter o Diretor Presidente amoe informado de contatas acordai 
com Mocidade; concorreram Muno fornecedores, "Ma de 
ciam • relatos atemos de interesse da empresa; g) aperfeiçoar 
caarantiement• ces sirenas de pe"do, introduzindo melhora de 
qualidade, dado • paro. Avaliar cansuntemente os Indica de 
prodaidede da "raia e abar para Mafflinfá-larr ir) em moam& 
canoagem Adadortedive• Fanado, Mana um cantada Caltare 
sobre og coado,, onamentea de mora • fende atingir o, objetivo 
fadai) em carnação can o Maior Administrativo • Paranosim, 
imanai" atiram" a administração doe reemos bananal dl gat 
geba atributado aos mesmos suas remetida responsabilidades, 
coadenandor de forma • marrar • produtividade e manta o "-
Mar interna Ora pela qualidade das recursos anime da emprega • 
pela manutenção de seus ~"tca; ir) manter-se a par dee fatos 
noves, Maks sohe aplana, cranogramas referentes achai, amaço; 

• projetos e aras atividade. operara" E) apoiar a ação de emprega 
no trabalho de arelteting • vendas de talas as operações, visando a 
tapado de ra7001 reales e a diversificação dos negócio. da 

e=a  g.d cana tara utiraçãode Ma rara ARTIGO 16)0 Com 
Aaliehado, média* propota de ama Presidente poderá ~a 
gernianan a faro& radar os diretores an tarefas especificas que 
casterana de seus reeputivos corria de trabalha. ARTIGO 17) A 
Sociedade tem comor.jnoeaáveio anta og entakeiros Paulo kr 
de Lima Vigia Luiz Felipçn. de Lira Vieira, Flávio de Lia Vicia 
Daniel Pyrgmo da Carta, Marca de Cutilbo Souza e Gustavo Malucai 
Vier, os ror agirão cana indepeadereia no exercido de San funções 
técnica sssinaado, conjunta ou taradamente, todos os trabalhos de 
ordem traia • cargo da sociedade. ARTIGO II) A sociedade poderá 

eras 
' dadora outra mporenveis técnico; enforma da legarão profrasional 

rtigOL-CapRill0 IU • Conselho Fiscal. ARTIGO 19) A Sociedade 
terkanCarelho Faial, que não Nocionará pamanentemenle e, quando 
eco acionamento, será empato de 3 (trés) membros efetivos e 3 (três) 
suplantei, acartas ou não, residentes no pak O Cacaria Fiscal teta 
ta Nades que alei determina • operarem tratado rodeará as 

--mamar dal rtralliga.161. da. lei 6-404/76 Parlando alcit oe 
role" do Coada Fiscal serão convocados pela ordem de votado; 
• ern case ti, i~a* de votoe, ecrã convocado o =tia idoso. Capitulo 
IV -Amar& Geral. ARTIGO 20) Até 30 (trinta) de abril de cada 
▪ reunfroe-á a Anembléia Geral Ordinária dos acionar, a qual 
deliberará, no que couber, sobre • matéria prevista no artigo 132 da lei 
6.404/76. § I' • A Assembléia Geral Extraordinária será convocara 
sarna que os rumes sociais exigirem o pronunciamento dos 
acionistas, com obeerváncia da lei. § r- Todas as deliberas tomara 
em Amarra Geral saio sempre por maioria ~luta de votos, 
exarados os azos em que a lei fira maiorias ~fiada ARTIGO 
!= asolakiasseaão presididas pelo Diretor Presidente OU por outro 

Pallehraça, que convidar um ou doia acicaOm entre os 
pragas para gearia; ficando again cariada a uma sag dirigirá 
os trabalha. Pulara* alar  • O acima ata oder ser arremedado 
par gitralladfa, Marrado o qui • ~rito dispõe o I' do artigo 126 
da lei 6.404/76115.1176. Os proardord demão depositar as mede 
*caiai ca raspectivea inatrumentos d• mandato, com trio dias de 
adiradiocia derramada pita a Adembitia ~primeira convocado. 
Capítula V - Cordeie anal ARTIGO 22) O archa social 
kerma an 31 da durare de cada ano, quandodevalo ger levantado 
o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, na forem da 
legiriaçãoadkáveL ARTIGO 13)A Diretoria encaminhada ~mana 
Gela para a ~adio desta, as demonstrações fanadas, relatório 
da ~tra* e propor para destinado da lucros. ARTIGO 24) 
Do regulado orna no arraio, orlo dedada em primeiro lugar 
cepa". aaridatia macerara existentes, a provisão para o aparo 
sobre a renda e a mutual participação doa administradora* no. 
~dada Do iro agranemar destingr-se.ão 5% (cinco par aro) 
pra o diodo de man lepl, gal atingir 20% (vinte por cento) sobre o 
capital mal e 10% (dez por aro)oamo regem errara objetivando 
repara rinha"; equiparara e veículos, até o limite do apend 
social. Do lucro liquido aparado ra forma dos Mire 1, II e III do 
artigo 202 da lei 6.404/76/15.12.76, adiante pregoara da Diretoria, 
sai destilada a parcela de, no animo 25% (vinte e cinco por cedo), 
para sa distribuida como dividenda aos acionista A Assembléia poderá 
criara. mala, regavas que julgar convenientes. § - O dividendo 
previsto reate artigo, são será obrigatório no exercício local em queos 
órgãoe  da administração infamem a Assembléia Gerai Ordinária ser 
ek incompatível com a situação financeira da companhia. § r - A 
sociedade poderá debrue a distribuição de dividendos com base no 
bano aparadora balanços semstreds e, respeitados os precata da lei, 
de dividendo intennediário, em periodos menores. ARTIGO 27) Os 
dividendos não recamada dentro de cinco anos, a contar da data do 
~iode seu pagamento, odorarão a favor da sociedade. Confere 
oda oolematcritor h. 34-vergo dr ro ideara das aggemblas 

Castlflas Som - Diretor Presidente. Vera (a) Pedro Augusto da Costa 
MG, 30 (trinta) de 	de 2008. (a) Marca de 

- OAB-MG 23.176. Juna Comercial do Estado de Minas Gerais • 
Certa que esta devaneara faz parte integrante do procedo arquivado 
em 06/05/2008 sob o número: 3922441. Não podendo ser usado 
_se=nectur

itária
ointhotocolo: 082350507. (a) Mar inely de Paula Bomfan 
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- Shado, 10 de Malo de 2008 DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS MINAS GERAIS - CADERNO I 

ÉsAb S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, inscrita no CNP.; (MF) 
sob o n° 29.799.921/0001-48 e Inscrição Estadual n' 
186.425581.0020, estabelecida na rua Zezé Carnosos n' 117, Cida-
de Industrial, em CONTAGEM-MG, CEP 32.210-080, de acordo 
com a legislação vigente e paru os efeitos legais, comunica o EX-
TRAVIO de seus livros: Registro de Apuração do ICMS n" 13 e Re-
gistro de Apuração do IPI ir 21, ambas ref. ao  ano de 2006. Este 
comunicado está sendo publicado nos jamais "Diário Oficial do Es-
tado de Minas Gerais" e "Diário do Comércio", de circulação diária. 
Contagem, 30 de abril de 2008. 
ESAB S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Jorre Masaeto Hirte 
Contador - CPF 563.942.928-34 

3crn 09 829.810 -X 

CONSTRUTEL TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A 
CNN/ME N• 18.743.724/0001-90 • NIRE FF31300017834 

Ata de Assembléia Geral Ordinária e Extrauedinária Data, Hora e Lo-
cal: II de Abril de 2008 In 08:00 hora., na lede da Sociedade, localiza-
da na Rua dos Timbu-as, e 2.928. ICe soda Bairro Bano Preso. Belo 
Horizonte. MG, CEP 30140-062. Presença: Presente a lotalidak dos 
acionistas, conforme amainamo armei* do Liam de Prema de 
Acionistas di Companhia. Convocação: Dimanar 1,111 razão da pra. 
seno da totalidade dos acionisits, retome .digre o panando 4' do 
are. 124. de Lei ti' 6.404/76. Publicades Prévias: (a) AV110 de Acionis-
tas - Dispensada • publicação do Aviso aos Senhoras Acionistas, car-
tonar disposto no gr 133,1 4'. da Lei n' 6.404/76; (b) Editel da Coo-
vocação - Fonnalidade dispensada na forma do 14' do art. 124, da Lei 
ar°  6.404/76; (c) Publicações do art. 133 da Lei n• 6.404/76 - realizadas 
no dia 27 de Março de 2.008, no "Jornal Minas Gerais" e no "Jornal 

rent 09 829.797 •X 
Diário do Curtienai". Meca: Presidente: Gabriel Nascimento de Lacer-
da; Setzetrário: Edmundo do Nascimento Pires. Ordem do dia e delito. 
regos somara badala a Assembléia c feitas a leitura c a discussão 
da Ordem LIO Dia, os acionar deliberaria por unanimidade de voas. 
o amofine: Ordinarianente: (a) Aprovardiu das Coutas da Companhia 
Após • aspadas ladra, diactusgo e votado. foram aprovalue ime-
gradam, sem reserva, as estilos da Diretoria e as Dennastraçoes F1-
IIMMXII91. relativas ao exercido zocial alarmado 011 31 de dezembro de 
2007. (b) Destinaçâo de LIM.105 e Prejuízos Foi apurado o Lucro Líqui-
do de RS 65.242,23 (emana e cinco mil duzentos e quarenta e dois re-
ais e vinte e Iria =enevoa) no exercido fardo CM 31 ak der-migo de 
2007, sendo aprovada asas contabilização na coisa de "Limos / Prejuí-
zos Acumulados". Extraonlinariamentet (a) Fixação da verba destinada 
Is Administração da Companhia Para a Diretoria foi aprovada a fixação 
de rima verba global para o exercício de 2.008 de até RS 1.200.000.00 

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS EX- 
TRATIVA 	 INAS GERAIS • ASSEMBLEIA 

DE CONVOCAÇÃO. Pelo pie-
los os InCIIIIMI5 110 CO1INC1110 
'adures nas Indústrias Extrativas 
ClICUI1101•1•11 C•111 pira, gozo de seu, 

111,1éill Geral Extruoidinii ia, em 
dia 28 de maio de 2008, à Roa 

nne/MG. Caso Ido haja In:andu 
11:00115 do 111051110 dia c local, stster ordena do dia: • Ir Autorizas- ao á O 

O r Pauta dc Reivindicações c rala. 
" 	 trabalhadores inorganizador 01,1t • 

LSI 	 tona da ETIESIG para assinar 
o t 5,1 O 	 Kl ajuizar DissIdio ColetiVO, ç,t, 

O O riliJSAg 	 Tru- 
ão Vegetal. Carvocjarnenur, Re- i z CO e- , de Mioas Gerais a FF1EMG. 

4i • 	 nsahilidades c despesas UON 1-)e• 
1511 Cl .s do Art. 65" do Estatuo. 511),-- 

Dinuoria Executiva, em ra- 
ti 
1 	• 0 •' 	idana.s eleições municipais. sa- 

ltos relacionados à temática dos ,Z 	; 	• , da-  maio de 2000. 10:1‘.111i111 das 
I- 'O 	 . 	Is  CIMStilm DellbenaliVt1 ala 013 2 .R cri a o - sio - 
12  g 	ã 
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AM 
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km 09 829.815 -X 

COM.. .." 	 c. risoUllÇÃO DE PETRCH,FX) E 
GÁS S/A. CNP1: 	00.271.847/0001-00. NIRE ia" 3130002338.9. 
Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada CIII 15 de Ol11111,10 
de 2007. Datai. Hora e local: Aos quinze dias de outubro de 2007. às 
10 (dez) horas, na sok da Companhia, lha Rua JO Campo. 11" a0-A, 
bairro Vate do Sereno, ern Nova Litna/MG, Estado de MillUN Gerais. 
Convocação: Dispensada a 1:011VOCN-in aios termos do Art. 124, 1  4" 
da Lei ir' 6.404(76. Presenças: Acionistas representandir a totalidade 
dO Capital Social. Mesa: Eleito pela unanimidade dos acionistas, Pre-
sidente: Sr. Celso Carvalho Magalhães: Secretário Sr. livre Selsaiici 
Cavalllieri. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre o irsgatr de açÕes com 
teMIÇãO dr vapttar socrat: (tirAleCretr 0--eursel do as (ido E...4...hao 
da Composta., usi) Dal:Coso obre c-talos assumo sie onerasse oa 
Companhia Deliberodles tomadas por unaiiimidade: I) Os MCitIllistas. 
por inumanidade, aprovaram o resgate de 264.232 (duzentas e ses-
senta e quatro mil, duzentos c cima e duas) ações °Ninarias nt1111111a• 
uvas da aciouista Sergep - Serviços Especializados Lida, pelo valor 
de RS 11,35 (onze reais e trinta c cindi centavos) plal aça °. cai ira a 
conseqüente extinção dessa. ações. O resgate será feito ia coma de 
capital, com a devida redução do capital social, na forma do art. 44 
da Lei 11' 6.404/76. Em canscalléncia da deliberação aprovada acima 
si pagamento do valor do resgate das "UI ordinárias da Sei gep 
Serviços especializados Ltda. correzpondente ao valor de R$ 
2.999.033,20 (dois milhões novecentos e noventa c nove Mil. 	r 
11*5 reais e vinte analsoms), é efetuado integralmente. teme ato, em 
dinheiro. A Sergep - Serviços Earecializakis Lula, presente à As• 
bellMidill ratifica a deliberação sobre o resgar de azoes, concordan-
do, expresaaniente, mo o rasgam. o preço e si (onna de pugranento. 
noa° pela qual dá à Cornpaulua a mais ampla, gend. inevogável e ir-
retratável qUilikÇik3. 2) Fax à deliberação anterior, o caros do art. 6' 
do Estando Social do Companhia pasta a ter a seguinte redação: 
"Art. 6'- O Capital Social da Cotnpanhia, totalmente subscrito e iate-
¡utilizado é de Rã 18.978.451,44 (dezoito milhões, novecentos e se-
tenra e oito mil, manou:entoa e chatins-ma e una reais e quarenta e 
quatro sx-nravos, divididos can 1.671336 Orai milhão. seiscentas C 
Nele:1111 e uma mil, quinhentos e trinta e seis) ações ordinárias, todas 
00111i114111V05, 5C111 valse nominal." EILYIrJálke1110. Lavratura, Aprova. 
çao e Assinatura da Ata Nada MÁS haveraki a ser ousado, foi a lio> 
xale ata lavrada, lida, conferida, e assinada. Mesa: Presida-ate: Sr. 
Celso Carvallo Magalhães; Seriedno Sr. Exore Selvatici 
Cenifaxi que a presente é cSpia fiel da ata 111•Tudu 	livro poSprist. 
Sr. Celso Carvalho Magalhães, Presidente; Sr. ElOtt Selvatici Ca-

Secretaria Sergep Serviços Especializados Ltda. CNI'l 02. 
009.033/0001-28; &ore Selvatici Cavallieri, 	526.817.267-00. 

lOcan 09 829./139 -X 

CLAMPER INDÚSTRIA E COMERCIO S.A. 
CNP) 06429.89510001-92. NIRE 313.0001.837-7 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO • ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁ-
RIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam convocados os Si'. acionistas a 
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária c Extrandinitia a ser se-
atirada :Is 9 lona, do dia 20 de maio de 2000, int sede social da 
Conquadlia, MI Cidade de Lagoa Santa Estado de Miaras Gerais, na 
Rodovia LMG 800, lati 01,,,' 128, Disuiro Industrial Gear:ao Apo 
revido de Oliveini, para deliberarem solve a seguinte Ordem do Dia. 
(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e vsnar as 
detnonstrações financeiras; (h) deliberar solar :1 dl:Min:W:30 do lueni 
liquido do ases:leio e a distribuição ale di videl dos (c) deliberar sobre 
o pagamento de juros sobre capital poSprio asas acionistas: (dl Eleição 
dais melámos do C0115C1110 de Administração c fixação da verba Me-
t-eme Ws leitorados dos administradores; (e) Deliberar 501,1C 

do capital social da companhia e tornada Ur empréstimo peran-
te o Banzo dc Desenvolvimento Edinítinico e Social - BNDES, em 
condições que estão as dispor dos ano:naus. na sede social: (I) Alte-
ração Consolidação do Estouro Social, 13C10110filtIllte. 09 de 111:Ii0 
dr 2008. Alan Riculdoen Lobo • Presidente do Conselho de 
Adminisrak. 

Som 09 830.490-X 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS -MG 
- Estrato de COIll/010: Partes - Serviço ftnurômaa,mo de Água e Esgoto e 
a empresa Construtora  RSV Lula. Objeto: Luc:içá° de maquina retro-
escavadeira para prestação de serviços diversos. Preço: RS 18.620,00 
(dezoito mil, seissontoz e vinte reais). Dotação Orçamentaria: 
17512020121723390.39.01. Pas.sos-MG, 06 de maio de 2008. Uhiratan 
Bánardes Costa • Diretor do SAAE 

2cin 09 829.808 -X 
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09 829.814 -X 

IRES NAS INDUSTRIAS EX. 
t5 GERAIS. ASSEMBLÉIA 

. i CONVOCAÇÃO • Pelo pur-
as membros do Conselho Deli-

. ores nas Indústrias Extrativas 

' • . 	

:, que se enxotarem ein pleno 
. e tuna Assembléia Geral Ordi• 

	

5  ,50 	5 	
o 9. 9:00  (nove) letras do dia 

	

u:, ... : 0 	, , 	ita Urucina,36, Floresui, Belo 

	

E 	5 	--, . gral, realizar-se-á ein 2' cola- 1  
no dia e local, para delibera-
P7c.cati tio de CUIIIIII do e xe,. 
tentaria e Plano Operacional 

	

.% 	Cá do Comelho Deliberativo. 
di 	k. 08 de maio de 2008. loa. 
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DMAE-S - Departamento Munia& de ta Eagoto e Sanearam de 
Ponta Nove/MG -ERRATA CONTRA 'PROCESSO 
-•PUGÃO PRESENCIAL Ir 010/2008 • PUBLICADO NA ED 
DE 15/0512(55- Onde leme PROCESSO tf' 0411/2038 • 
PRESENCIAL 010/20198, PASSA A LER CONTRATO- PROCESSO ' 
er 046/2008 - PREGÃO PRESENCIAL 009/2008 MAM 	' 
INALTERADAS AS DEMAIS INFORMAÇÕES 	O CON•. 
FLITAI2F.-1.1 COM O sINSTRUMENTO A 	Pane Non 
(MG), 27.215/2038._ Lua Flávio Cartoce/Dator Geai e Eli& lanes 
Marqua/Pregoeira 

MINAS GERAIS - CADERNO I 
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&dei* &à Permeia a 02/2001. de 21 de nierrço de 20011, fim bo-

a' inoldipdo o Caiem Parlioo de Pema pe. ~eme des= 
vagos • maneked escales mo Quadro Penswoore de Peanciar do 
Aramam dr 	e apoio (SAAE) do Município & Sarda Fera 

• &adens 	amas rpm pema • fazer penelareponar dera 
portaria. Artigo :0 Seer de Administrado deverá Iara a. provi-

. Maca emecárine mu, &Mo neneniário. convocar e earmik atoe 
de armee* em einformidek cem a Diretoria sk, SAAE.*deado 

1 

706244. Canora Municipal 	, . - 
Interessado: Walter José ddt-Ar rlimeida 

••;706275 - Camaro Municipal deTumiriduga. 
Imereasado: Luiz Denis Alas Taipa: 

706281 • Camara Munieipirlyle Guiricerna. 
Interessold: Orlando Delfim dos Santos 	_ 

706286- amara Municipal& Salinas. 
Interessado: Julimar de Oliveira RIM.. 	• 

706300- Camara Mundripal de Delfim Moreira. 	• 
Interessado: Paulo Afonso Ribeiro. 
Advogado: Dr. Guilherme Silveira Dinis Machado. 
67408. • - 	• 

. 706375- Câmara Municipal 'de Santa Maria dOSuaçuf. . • 
Interessado: Lauro Garcia Damamente 
Súmula dos Acórdãos: Determinado-o arquivamento 	auto. • 

706130- PROCESSO ADMINISTRATIVO Maur* era comprimas-. 
to à decisão da Primeira anuo do dia 28/06/05, acerca da au-
sência de informações dos dados relativos a "Outras Despesas de 
Pessoa?' nos relatórios do SIACE/IRF da data-base de 
31/12/03. com  reincidência sia dota-base de.3I/12/04, Camara 
Municipal de Diamantina. 
Interessado: Dijalma da Conceição Peneira Coelho.. " 	• 
Sumula do Acórdão: Deumninado o arquivamento doe autos. • 

680423- APOSENTADORIA& Argui Lisboa, Cheque 7505-1, Esc-a-
rmário, Classe E-08, Grau G, com direito aos vencimentos do 
cargo em comissão de Agente de Fiscalização, Classe 0-24, 
IPSEMG. 
Advogado: Dr. Willian dos Santos OABMG 63087. 	• 
Súmula do Amérilão: Derenninado o &imo do Ato daAposca- 

, , 	tadoria. Vencido o Conselheiro Eduardo Carone Costa. 
• 642108- PRESTAÇA0 DE CONTAS,:Prefeitura Municipal de Miado- 

riiesemicio de 2000. 	 . • 
Interessado: Ealinir.Geraldcl Silva 	 . 	. 

• Sainula do Acórdaó: Derenninado o arquivamento dosemos. , Vista ao Ministério Pública. 	 , 
660278 • PRESTAÇAO DE CONTAS, Prefeitura Municipal& Córre- 

go Fundo, exercício de 2001.. • 	• 
Interessado: Geraldo Gilberto Vas. 

• Sainula do Acórdão: Determinado o urquivamentoyloa autos • 
PUBLICAÇÃO DE REGISTRO 166/2008 

.0 Esmo. Sr. Conselheira Wanderley Asila determinou o regalo dos 
:atua' de Aposentadoria abaixo relacionados, oservada a OS ir •" 
01/2004. 	• 
'SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
'120036, de Edison Pereira da Silva. MAS? 130887. . 

121382, de Dulce Pimenta Gonçalves, MASP 55494. 
122507, de MÁ Liberam, MASP 40855. 
125351, de Manoel Félix de Souza, MAS? 48248... 
126223, de adir Cinto da 	MASP 53338. 
134298, de Heitor Moreira Dinis, MAS? 53484. 
331847, de Francisau & Paula e SE',., MASP 16571. • 

" 333215, de Adir José Pedro, MASP 226644-3. 
335315. de Leni Maria de Jesus Araújo, MASP 58527. 
338801, de José Maria Alves Aragão, MASP 132294. • 
374979, de José da Conmição, MASP 66159. 
378598, de José Lacerda Alviin, MASP 76522. ' 
379907, de Dernosthenes Run, MAS? 105976. 
385170, de Ladislau Ferreira Batista, MASP 55453. 
391311, de Eli& Alves Marcelino, MAS? 41876. 
448071, de Geraldo Haviam Rodrigues, MASP 39358. • 
648641. de Geraldo da Conceição. MAS? 133294-9. 
65.1559, de Gercyra de Souza Costa, MAS?' 902077.7. 
SeCRETARIA DA JUSTIÇA: - 	• 	. 

• 120337, de José Alves Pano, MASP 352348. • . 
334715, de Antônio Basilio Filho, MAS? 24341-6. 
334820, de iram Guimarães, MASP 44357.8. 
335876, de JONé El ias de Oliveira Filho, MAS? 354072. 
375858, de lbraim Mota, MASP 44351, 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM: 
494143, de Ivo Resende. matricula 1828-7. 
602480. tle Pedro de Almeida, matrícula 1889-9. 
716126, de Hennenegildo Pereira Guanarães, MASP 1029303-3.. ' • - 

SEGUNDACÂMARA 

SECRETARIA DE EDUCAÇ.ÃO: 
70I58, de Durcy Barros Rodrigues, MASP.106672-9. • 	3. 	' • 

• 717806, de Zi lá Maria da Silva Guimarães, MASP 250545-1. 	.• 	- • 
720838, de-Maria José Lucas Santos, MAS? 335172-3. : 
723204, de Maria Geai AvihiMisson, MAS? 231533-1. .- 
728679, de Ivone de Souza 	MASP 2,15129-8. (/' cargo) 
SECRETARIA DE, SAUDE: . 	 . 
416816, de Maria Angela Mendes Guirnanles, MAS? 67288-1. 
717994, de Rita Gonçalves Castro, MAS? 61802-5. 
721426, de Aparecida Júlio Fennuales, MASP 913246-5. • 
748422, de Sireli Joaquim de Resende Chaves, MASP 368620-1, 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE OBRAS PUBLICAS: 
602107. de BICOU) Fiedler Bremer, nouicula 5500350-0. 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM: • ' 
348162, de Qlévia Kobuyaschi, matrícula 4498. 
473560. de Vifiériu Vieira Campas Amara. matrícula 2966-1. 
SECRETARIA DE FAZENDA: 
327153, de Ido Batista de Oliveira, MASP 131462. 
331445, de Jayne Viotti. MAS? 108925. 
635185, de Francisca de adio Fumado Cadmia, MAS? 339580-3.. 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:  
335511, de Edilson Procópio de Andrade, mnia-lculd 3869-5: 	. 

-335552, de NEM Marques, matrícula 1789-1 
335610, de Florisproa Rodrigues Junqueira, matrícula 2205. 	,. 

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS: 
337690, de José Finnino da Silva, 17747-7. 	• • 
345882, de José Moreira da silva, e 16840-1: "- 
456723, de Anjos Custódio, n' 22456.1. 	• 
491105, de Miguel-Martins Canloso, e' 57083-8. 
653270, de Joaquim Caetano Corréa, n' 25774-9. 
675301, de Anicésio Rumos da Silva, Ir 33953-1.. 
695446, de Anselmo Neto de Macedo, n' 22915-3. • 
723587, de Pedro Daniel, ir 27744-2. 
739793, de Manoel Rodrigues da Conta, n• 47002-1. 
739797, de Edson Augusto Costa. e 47986-5. ' 

A Exora Sm. Conselheira Adriene Andrade determinou o registro dos 
atos de A Posetundoria abaixo relacionados, observada a Súmula 105. 
SECRETARIA DE EDUCAÇAO: 
740989, de Cremem:dr Maria Pereira .Gusmão Veneno, MASP • 
248552-2. (I" drago) 
741575, de Sara de Oliveira Torres, MAM" 228819-9. (I' cargo) 	- • 
741902, de Vera Maria Carvalhd Monteiro de Andrade, .-
MASP127029-7. 
741908, de Maria de Lourdes Paes. MASP 277047-7.- 	• • 
741942, de Nilina das Dôres Teixeira Mota, MAS? 277073-3. 

• 
74196, de arriardes Maçudo Arames MASP 213528. 	 • • 
742018, de Doral ice Soares Bastos Augusta, MAS? 59093-5. 

Particulares 
timsEs.  -Depenaram Muni& de Água, &goto CSenearneolo 
Ponte NovalMG •••• pica- ao-WOrMOS -Prega suam - Extraio de 
Adjudicação e Homolop-der - Reagem o Premem A=o 
vencedor o itern 01 , conforme deado

4d 
 da Pregoeira eal 

Ponte  Nove (MG), 27/050008. Luiz Riria Campai/Direior Gerai .,- 

DMAES Ocenriamento Miada' de Água, E. 	e Saneamento de 
Ponte Nove/MG - laceare051/2008 -Pregão 012/2008 • Extrato de 
Adjudicir,tici. Homologado e Revogar* - Homologo o Processo e 
Adjudico ao vencedor os nau 01, .08 e de 10 • 16,18 a 47,e Revogo 
os Deu 09 e 17 conforta decisão da Pregoeira em 1605/2008, Pente 
Nove (MG). 27(2008.1uiz Flávio Campea/Disetor Geral.. , 	. 

eferezenieei 
veicula 'da 	. as Menina para os 	autarquia no e 

SANTA CASA DE A4',/ 	 ,/,' / / ,' AI PRADOS 
• T.P 001/2038 - Prodee ,./.:',..d firmado en--  
are • Santa Cada e, p:', CM 	 ,II / /Pons Equipa- 
mentos Médico 1...tryr 	 1 / i na mil reme).
-Objeto: meia* d 	 2 /,tal.:0 referido 
alarde será elq 
822/2007 firmado 
Prazo de vigencie 	 '/' ' .4 	hW 
Maria Moura, la. ..4n i 

COMPANIII/: 41,/ .1  
GERAIS .,A51 ' 	,4 
EXTRAORD 	I t 

de Água e Esgoto (SAAE) do Municipio de Senador Finara Eus& 
de Minas  Gerais,  ao uno de suas arribundea legais, mola: Anigo I • 
À vista do recua& apresentado pela Cotnisdade Conca& MAM, 

EDITAL DE CoNlltra.fai., 	r r/NDAÇÃO DE SINDICATO 

S 	, convoca modos os Técnicos em Centalsilidade 
dores do do município de %%sim. (MG), para Amnablée,Gaal Ema 
dintel de &ova* & fundação, el~. do &ama murada  pesam  
e aprovado, do muno da referida caidade,n per realizada la 39130 
do  41. 17  de junho de, SKIL a Av.Rul Retoca, 230 sala 109. cena. 
Varei* (MG)., 	. 

SAAE SENADOR FIRMINO/M.  G - Ponária o' 04/2008. Dieptie Sobre 
Homologação de Concirno Público,  O Direta do Serviço Autónomo 

A Vim& corseio - fientindo Mailx/e..rjedoeConliami %paha 

• 25-an 2T 838.74 4 

3ern 27 138713 •X 

COMÉRCIO. R INDOSTRIA CARIS* S.A. 
C.N.P.3.No.21.456.942/0081.99.741RC -31300034801 de 03.03.1947 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
Aos 29(vinte e nove) das do mescle abril de ROR (dois rid/ e oito) às 19 
(dezenine)tora na SedeSaciaLàPrapaRard Soares,75,Centru lemas/ 
MO, eillammern Onda anso~ 97. Asneada Ge& Odiaria 
doa AdonimadeCeeedraie Indántrin Cariai SA-ladocompaccido 
eirillikiletalepltialiMeadeagiesCalliclireiba volts reptematardonmade 
dois Ie.çoe, coaforme asaram no livro de presença de Acionistas. 

da Mem:PreákredielnandoCanté Filia Sedreario:Datrau 
António 	e Man- Olmo*: Anais de Editaisdecons~e 
Arimmbinanspelo"MenaGerás"Med-Iode 27413/3108,pdana42~, 
de ~Magia 90 e edição de 29103/X08, página 137 e "Gazeta 
Norte Mineira" edição de 27~ , , , • página 05, edição de 28/03/S108, 
página 09eaferliode25103/£08,0pria09.AIRmar acanuda Danaria 
aseine,direurire mer &edema:troço:a linanceirasdooraddo findo no 

C)Dertinedodoerenshadosda exercido prometo pela 	• 	;D) 
31/120007; B)Aprovaracc~expresdanoneariado . Soca 

Alando do Art.?. do Estando Social E) Reeleição doa meditada da 
Likeera F) Outros assuntos de inerme da Sociedade. Deliam*, 
TheeadamPelarpaioriacku mexam risabstenates lepis.a Aseenbléia 
datem »Aprovar o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e 
DesormeraggodoaReaultdos relativa ao exercíciancenado an 31/12/ 
2307.docenianialespublicadosno"GaretaNuneAtreia"no dia 29,11V 
23011, agia 11,"Afinas Geals"noda2A03/3308.págine 84. Referidos 
documentou fixam &aceda a disposição do: Adumas ema deavisus 
públicos e publicada na remoa data ejuntamente cora a com** da 
pi.eimaleAsentax2)APluvar a Fulman d,Admin~odedestma00 
do Lucro Liquidado cardai no alarde RS 413.460.66(qualrusentus e 
Em. Mil  gpsatrocentoa e ~mala eall e sessenta e seis antaus) sendo 
Rema lzp1 co valordelt$20.673,03 (vide mil sacememma e da . 
maisetrescainoshReervaldelmo RS 306387,63 (Misiaus esed nul 
trezentos e odenta e Sete Mie gesse& e trits centavos); Dividendos RS 
20,01(vide reaidpodote 

 
dei 	te &dando RS 215.400913Mmta 

mismileepausaamaisk3)Feila a =adida Diencerbano perfodo 
tkialiatellansiaMetirdeatadlta 	apeie: arearia:Ocreilde 
daMitCaitliDiannaPieildenta. 	' vida irdueriadoniciladae 
naidentea Rue Matallecharlo,101,Onmere Inadria440aciarenede 
desalaga'. M-594.397, Maio peta SSP/MG. CPE 040.146.966.2& 
BeleandoCeibéRito.Direlor Onrente.casadoan reginede comado 
~abem braddiatioázaen contatalidde,doreciliadocesiderse a 
Ia. toãoXIM 1325, Balo Mio dia Podes em lanalre/MO, decime& 
de idealidade et M-6.062.105.mitido pela SSP/MG,CPF.003.191.396-
XI Ilealque XtleCeitd, DiestorComacial, bailei:ousado& regime 
de coriumbão and de bens, Tarda em Contabilidade, decidindo e 
=idear a Raleei Serrto,418,Cantro,emlanuári5/MG, documento& 
identidade re.M-1.0141151,emitido pelaSSP/MG,CPF.003.1962576•04: 
DalmoAnalnio 	 '' , - • Ronceiro, bruileirucasadoerri 
remnedecom 	 advogarki,domialradue renda& • 
Au Leio XIII, 1355 	 HW& calanuirialMOduanatao 
de identidade r.M tzPA tida pela SSP/MG, CPF. 098.437.016- 
15:ManaLriaa 	 lataireira. liasileiracaradaem 

reCel.cla
Seerfot 41 'ai.S. " : ' - de 	ccaenilria dornicadae medem& 

.'14,3659763,.. .a. .-244  , c ''.. 	
(3,  domado de Identidade 

CPE727.540M6-01.0s Ditares 
UM &danes. • to.:X ier que dó estão impedidos decruara.  . 
admin~a 	• ,...4  . • usefelosdelm panme veda ainda 
~Ou 	peitaconuo mono:  	co.nando.  " 	• .. J" 

de 	

ou pureza faimenuade 

tra nanar de dereaada - 
ou ramacconcala - 

, fé palica•ou amimada . 
Foi lixada 	 Ma 	de RS 5.460,00 (cinco mil 

Mc"isall°1 	
&Diretores a partir 

FIM sem ser eleito uma vaque= - 
demarade, 

da gameneare.o Md sai instalado 

- 
corniap engenharia e construções s.a: 

,UNPJ 17250986/0001-50 ; NIRE 31300036278
• 	

, 
Ma da Azanniblia Geral Extraordinária 

• • 	• 	radias& ma 20 de maio de 20011. • 	. 
I. Local e data da Ammtddie. ria sede social à Rodovia MG-10, Km 
24,3, Raani Anima VeÇaniao, MO; .o.20 (vinte) dia do Me de 
maio 692008 (dois mil e oifo),ás 10 (dez) boga 2."Quonmnpneentes 

.adonieras representes& meia de 2/3 (dois laços) do capital soca,. 
~Rani ~a bina& no listo de preacoça de &age& 3. 

Ci 	
dama M di Gado arma 	Sotas, Presidenta, Piaria do 

Inzeinrce418eastária 4. Careta* aeforMe aviara paliados ex, 
"Mim Gear e "Meio do Canareke. da ital, dias 10 (dez), 13 
Oread 14 (qara) do coma mas 5. DeIibemçÕue O. sentam 
adota& por unnandede, apde rem& e '.'.''do lado de ia 
da A00/AGEde 30.042001, arqueada& hada Corne-cid do Eado 
de Mim Gerab(JUCD4G) sob or 3922441.06.052008,raolveram 
retificar are do Mo do EMndo SooI,l illágaree da referida ata, 
rinoccnigia.m. .11  aad_a9G0  das algos 11 ra 	0.13; o número do 

ide andam* o artigo 1 A para nele esplicitar as 
fraides-~r Adminictrathe• Floema, ardo de conformidade 
com mamo que fiai bardo peneiraste* desta ata. Os Manes 
Moam por talageridade,latilleinal os &mais termos da dali& 
atada AGO/AGEde 30012006 argaivada na JUCEMG sebo oariero 
3922441/06.052008aane eitarla,•que alo Marn ' 	ela can 
as ~ula .~ sapa& Encernmento. Nada mais ha 	*Maços 

.tra~ fiam StapieneM pua &aba data ata, que vai amaina& . 
• 05 20 de maio de 2008. (as) Marcas& 
retilL~s  Sonrcel"  a:

.
P11114g8mç Flávio de Lima Vieira • Secrearim Caindo 

PtieIjaçÕas . Uma& S.A. (as) LM Felippe de Lara Vieira; por 
da Djala Baru. de EPL Participada" Enganaria 

(a) Pedro Augusto da Cata; SS Administrado e Participações 
Ltda. (as.) Marcos de Gata° Soas e Cláudio de Cadilho SOM, Carlos 
Là:Pereira -Autttlx hadepandeute. Cafona cem oorigimibunnalto 
as Ila41-vers0,do Uva n'6de atas das Alembilias 	Vai:usinam 
MG, 20 de annio de 2008(e) Marcos de Castilho Som • Presidente. 
Vieto:(a)PedroAratutodaCqsta- OAB-MG23.176..lu0/a Criminal 
do Esadode MIM Gerais -Certifico ri registro sob° amen 3930859. 
Protocolo: 082584877. Dela 26ro5(2008. Convm Engenharia, 
~Sei SIA (a) Marinely de Paula &mia - Seu-etária Ge& 

. 	. 
dl  convap.engenharIa e construções s.a. 

Anexu.  à ata da.  Aseembldii dual-Extraordinária de 20.05.2008 - 
Retifica:iode parte do Estalido Social, aprovado pela AGO/AGE de 
30.042008, arquivado re Iara Caneca do Estado de Minas Gerals 
em 06.05.2008 &ore 3.922.441.R:rifado dos entali etapa") 
e 1.3, e inchado do artigo 15.A conleodo as Fundes do Diretor 
Administrativo e Pimento, ase peiem a cantar do texto do referido 
EetatoSocial da amerceada sega& forra "ARTIGO 11) Onde 
á Diratorigh) aproar as placai gerais de abala b) deliberas sobre 
a aquisição de eusipmeotos e Imóvel; ode cace bens palmeai& 
neceleitice i atenção da catar ou dimanado da operação; c) 
arteMettle. e publicar o reisado mal, o balanço patrimonial e ae 

• denarealadee &ecoam et &toe da lati d) voam a atada e 
~ação de agencias, aealtóries regional ou departiamice da 
&pua; e) linier adumadas de cupi& t) aprovar ce emanaram. 
e nome adirrialeeatine, o ~lameolo de pmed, opimo& arpe 
e adir& o cgr& de peei& & nede • Montaria Miareis, e eda 
*malquer ~era maruim g) marear a venik de equipameana 
ou ieetaiades • atia bala por motim de perda acidental justificada, 
obedeeollociaou careerilocia da 	Mandar mernalmente 
os relatórios sobre o acdamento das obras • eerviços, aprumado. 
pela Diretora incumbidos 'de suri suprimido • detemainar u 
providanclas neassairia." "'ARTIGO 13) Granarão a sociedade . 
em obrigadas somente os chapei, anketia, aceites e &trata de 
alienação fiduciária, que caraveran a &inanira de um dos trila 
diretora, {adendo o Diretor Preside& Mei& praz-adores ara 

. 	PUBLICAÇÃO DE REGISTRO 1650008--.: " I 
O Esmo. Sr. Conselheiro Amônia, Carlos Andrade determinou o regia 

• tro dos atos de Aposentadoria e títulos de Retorna abaixo relacionados 
observada a Súmula 105. 	 . 	 . 	, 

• 
• 

• 

744172, de Marilene Rocha Passos, MASP 198463-2. 
744183, de Maria de Fátima Resende Silveira, MAS? 252547-5r 
744269, de Maria do Rogério Mendes de Avila. MASP 251539-3. 	• 
744346, de Maria da Consolação Souza Machado, MAS? 184067-7. 	• 

744367, de Levy Lopes de Aeuiljo, MAS? 176788-8. 	 . 
744493, de Áurea Goros Rosa de Paiva, MASP 2013800.  745173, de Luzia Alves Vilela Teixeira, MASP 213796-6. 	 . 
745442, de Dirce Regina de Almeida Soares, MASP 148816-2. 	. 
745459, de Lhana Terezinha Bueno deCarvalho, MASP 144063-5. 
745511, de Edna Druger Pereira Coutinho, MASP 59322-0 .  
745571, de Maria &MIUÁ Rilievu Rocha, MASP-220823-9. 
745974, de Inês Aparecida PiCrOili, MASP 247719-8. 	. 	. 
745992. de Regina Célia da Cenha Deslandes, MAS? 115561-3. . ' 

. EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO-0 DIRETOR fr0Aan • 
VIÇO AITT~40 DE AGUA E ESGOTO (MAS) DE e  
MG, INFORMA QUE RATIFICOU, NOS TERMOS DO ARISCO 
26. CAPUZ COMBINADO COMO ARTIGO 24, INCISO VIII, 
BAS DA LEI 	8666.93, A DISPENSA DE LICITAÇÃO N': 
028/2008 VISANDO A.CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PETRO-
BRÁS DISTRIBUIDORA S/A, PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE 13 
TONELADAS DE EMULSÃO ASFÁLT1C.A EL 1C - CASTÉ -MG 

• -19/05(2.008 BENEDITO EUFRÁSIO.DEÇASTRO„- DIRETOR • 
ADMINISTRATIVO FIHANCRIRO. • e- 	 ' 

' 	ácm ri 	838.895 - X 
O DAE - DEPARTAMENTO iSE ÁGUA ERSGOTOS DE CAltAN- 

	 •„ 	 GOLA /MG. torna público ue realizou amua de Propostas de Pre- " 

DMAPS - Deplume& MimiCiped de te, Esgoto e Sersemere de 
Ponte Nova/MG Extrato de,Publicado 	TeRDO de• -~ame Eco- 
nómico Financeiro, Processo I47/2007, Praào 011~, Peter 
DMAES.e Auto Posto Partaiovense Ida Valor do R.eajner.:OLE0 
DIESEL R$1,90 por litro.Com  bane no artigo 65, laca II, alínea "d", 
da Lei Fedad 8666/93. Luiz Flávio Cem* ••• Diretor Geral do 
DMAES P011192 Nova (MC). 27/95(2038. 

. • 	7,:m 27 838.924 -- X 

o SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA a ESGOTO DE TRAI PON-
TAS-MG, Ata& Do ~piro, Sr. Mara Antonio De Olivas 

• ao, Toma Público Que Fall Realizar Pregão famidat Pene Asa& 
*De Mana Asfalta Cbuq(Coomao Baniam° Usa* A Quente , 

. Conforme Demito No Edital 013/2001, Pie 049/011 Publicado No Site - 
Do Sare . 0 Enoerrarneneo Será Dia 12 De Junho De 2.0013, A 900 
Horas& Sala Do Sac. 0 Edital Estará Du~vel Com.A-Comisslo 
13e 	' Apoio Ou Ata* - Da " ~e. a Dei Ideia 

.Www.Saamso.Mg.GovEr.Qualqua Infor~ Adicionei Ou Solici-
tação Pelos Tele&ei 35.3265-3565.01. 3265-4803.Tres Pariu - Mg. 
14 De Maiio De 2008 Marco Antonio De Oliveira Junho- Pedra 

• . 	• 	 • 

• SMS/FMS DE ESTIAI 'abre 1/1.  
• ' PAC 216/2008. Objeta Ase 

volume (SPGV) em
•  

	sio r 
10/06/2(58 lo 09:00 ha. dis 

' 	Edital completo no sise: 
' S/A e ainda na Seção de r 
• 55, Centro-Bana/MG. n 
• rel. (31) 3539-2125. Sup egr: 

•14:03 hona A comia* declarou amadora • firmai 72 Partia Leda; . 
os itera tf 01-o, 15, com o valer Mal &alma& RB S.$ eie,te 
• (Onze 	mil, oitenta e derroneakedeacentaved: •*" 	• . 	. 

' 	2cm 271138.502 -X 	• 
RE-AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRENCIA N. 0310008 
PROCESSO W. 65/2008. A CENATUR. Empresa Municipal de Tu-' 
ritmo de II 	G comusan aoc intereaelos estar& abrindo ao- 
amo para • Ou 	de Caceado de implantado, manutenção e ex. 
ploração 'publicitar:a no placesindicadvad do logradouro publicai& 
Município de BARBACENA. A abertura da liando lerá no 41. 03 de • 
jurai de 2008, he 14 horas, es. lede da CENATUR'- Praça-O:iode Pra: 9  
dos, shC. - Centro. O edital apearem encontra-.e à disposição dos 
tateada de Segunda a Sexta-feira. no areio de 1100 tu 100011> " 
ma, no caderno, anima 	' 	&vidas pode& ser sane 	- 
das atreva do telefone '023 
licitacoescereurreyahoo.combr, 	 . 

- NATUR Barbeara 26 de maio de 
ri - Prasidenne da Coalhai° de 

SMS/FMS da Betim-MG. Aio 
Saúde, Gear do SUS, no. PE 
munido de &aio& 
ciaram Dizei Blomádica Ind 
Reis SMS/ Guiado SUS/Dedo 

14. dia. 
14:00 
to Brasil' 
11~0, 

titindoeorade. 

742046, de Marli Mendes da Silva. MAS? 114243-9. ( l• cargo) 	Caolho de ..1 
742058, de Doinetilde Maria Pereira, MASP 142601.4. 	 todo deMiartáKJfillia.;48 
742178, de Leci Maria Magalhães Almeida, MASP 276974-3. • -• • . (I" 	:na do anir i •  ' . , 
cargo) 	. 	 , ' 	Estatuto S!,,,, 
742179, de Maria El iseth Rivelli Cardoso, MASP 277015-4. 	. • (r 	Extraordir, 
cargo) 	 . 	da CASE l' 
742221, de Aelce Faletti Baena:rum MAS? 123463-2. (2" cargo) 	des. BeIrl,'i 
742228,41e Inibe' Terrinha Nunes, MASP 95085-7. 	 ' 	.ção de ,I'T'',1! 	 ,..' 743681, de Maria das Gruças do'Salto Grunde, MASP 213428-6. 	umid dé.)/:1 	, 1, ,, 4, : 743840, de Pedra Sehastuma Rodrigues de Oliveira, MASP 225783-0. 	Birra Fo.,2" i 	., ..f ,i e . 1:., 743926, de José Octávio Couto. MASP 196003-8. 
743927, de Estela Estanislau SiEni, MAS? 182751-8. 

/;!//,'. 

701f. ii.'/:472"1,:;13AD027D43$16:1E MINAS 
t 	PDEMBLÉIA GERAL 

-114.: ~e. Presidente do 

p-07,4 4Wees &ais& na for- ,•• 
141,2Maria e Si& do Ea• 

• gI II
4.40 12,• alínea "K" do • 

Gerei 

	

; 	il.nembonuA~44, na xede 

	

qi" Je 	a"iberairine  Emirolas4tatoclaur-.7'.  

e•  

ricaraornerese 8 ordem de dauslicação doo ~lida& Aram 3' - Os 
GálledideM 911•11d0 ocauccadou ue..  pose, que aio arsonastarcan • 
doceanução exigida peio 	a' 031/2001, de 01 da abril de 20012, 
mio mateidendos deardandficada Amigo r Revogado. a Mamai-
ptio em contrário eeta marla cem em vigor., data de sua publica-
do. Segador FM& 23 de mio de 204. Soei de Paia Pires. 
sor do SAAE/SF1 	• 

5can 27 838.709 -X 

a paidodusacioninaspelaAsmobl&Gaal, cata& An.161daLei 10303 
de 2031 e &atua estabelecido o Sr. Luiz Henuique Itabana C.arité, 
brasileirmoheiro, administaka dernicilindo e • 	•Av. Leão XIII, 

. 	132, Beim Ate dos Podara Januáris/MG. Domande° de Identidade 
rf.25.863 Mário peloORAMO,CPF.031.162376-89.curro puxador 
juniores Bancos e lostituides Faeurceiras podendo, juntamente com um 
Diretor, movimentar u asas de depósitos Marius, emitir e endossar 
uh:~ e requisittilabSeadecheossa Aos ~go conferidos iodos 
os poderes entona eadelecido Mos Estatutos Sociais, inclusive Art ?I-
ronia emulie &mãe Media= ardieearade(2(dois)Dinons a Saivisre• 
podai realizar os &entes 	A)Recelapassarrecito e dar quitação: 
B)14dvirnenlar as amizade depósito. bancários enwire endossambequo e 
anilar tad= de cheques; C) Emitir, aceitar, endossar duplicas e notas 
pumisa5riaD)Curciterieenqualmerdcomer&E)Cuneamoramiles 
de crédiro man quamerinstiturdo financeira FiEstabelexer procuradoras. 
4)Aptwaro aumento do Capital Social de R53.002.403,62( aes milhões 
e dois reit e quatrocentos reaidpura R53.369/600,00(tits milhões trezerms 
e sessenta e nove mil e seiscentos reais) mediante o aproveitamento dos 
seganicavakine:Raem Lega R520.673,03(vine nul ressume seenta 

tres reau e ta cearam); Lares Acumulada R5346536,97 (taxemos 
• c queixa e eis mil quinam e vinte seis anise noventa e sidecadavue) 
• ern consomEncia é elevado o vala nominal de RS 695.00 (seiscentos e 

ementa caiem mais) por km de LOOD (burn m11) ações para RS 780.00 
(seteceniuse oitenta ran )por lotede 1000 (Mi mil) mla, primanscrdo 
iruheradoo amem das a.~. Eia face do aenento du Capita o At 5' do 

• Estame Social pesa a vigorarmo aseguinte redação: Ast. . Capital 
Social, Mime= subscrita *legalizado éde RS 3369.612203 (ta milrilm 
trezentos esmalta c nuse mil e asma ra).idiridido ao 4-3S(quatni 
mil tomam e vinte) lande 1.030 (hum tai)a**, rendo 3.600000 (três 

• nadas e scanausiniliaçCasonfináriasourninalivase733.00Hscreorialin 
e vime mil).çOespre(eermaisnuminavas". 5)A Assonadia raifroo An. 
3 do Estatuto Social, um selaram &adi- x"A çoêled-A.- manem Matriz, 

• Filiaisoonlasawnindedot: Mutuaria& àfkusiRaul Simes,75,Cauro, 
lanuária/MG, Cep.394EM303MIRE 31 	 van14101 CNN. 21.456.942/ 
0001-59, Inserido Estadual 352.064287.00-07, Inscrição Municipal 

• 4165990, Oddiao de Atividade andetica 10.1111-9031 (fabricação. 
mula* boneugmaração e metera de aguardar dc cana), inicio de 
atividade& 038130947: 1111.1 Mede à Pape Raul Soares. 19. Cairo, 
linuária/MG, Cep39480•LCO, MIRE 31901615106 C419. 21.456.942/ 
001E-30, Inscrido Estadual 352.064.287.01-80, asado Manicipsl  

• 4365993.05digode Advida& Ecosatican'A711-3/02 (5 	1, 
início de advidadean 010581973; Mal &ida !Roa Mau Machado, 146, 
Cena, Janela/MG, Cep.39480-000, N1RE 31901615116 CNN. 

• 21 456947A88)4-03. Inscrição Estadual 352.064287.02-60, Inscrição 
Municipal 4364690, Código de Atividade Económica n'.4711-3102 
(Supennaado), iniciado atividade& 0110M/1977; Filial sediada* Praça 
RaSoares.79Centro,lanuári.J7.G,Ç.ep39180030,NIRE31931615124 
CNP]. 21.456.942/M05-82, Insaido Estadual 352.064287.04-22. 
atrição Municipal 4165990, Oldigo de Atividade Easanica n'.4693-1/ 
00(CosolnioAnceistadensacadonaempial,enpacannenede Miaus 
alimentícios para andes varejo,mainial de ~d), isnkio de wavidade 
an 01,09/1986". Nada mal Imendoatrear, o Prende= aunariam que os 
abelha falem aispensocpelo Maio neaskio a lavrara desta M.a 
qual, reiniciada a sedo, foi lida e aprovada por adie sendo, no seguida. 
asneada pelos 	AschantonncOmuldackr Vale Carla Balando 
058.0/ Alias, 	ValeCanba Dano António Pinheiro e Asas, Joana 
TrArc Pimenta Canbe,Marlere4:nhauw 	lanar)* MCI* Gaivão 
Rade Cássia do Vale Caribé, 	Caribe Schwan,Cranilda Caribe de 
Camila Laia ilaidíja Imolam 	e•Mr.Cornado c Indústria Carita 
SIA. Apresente/reei:feia field° 	11 remirado nas folhas de adricem 
4Ia42do live:ande Atasda~~GeraL Dahno Antônio Pinheiro e 
Áreu • Diretor Financeiro, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. 
Certifico° 	subo Sm: 3928826, dee& 19/05/3308. Puxado: 
0818941981 	Indústria Ceia S.A. e. (a) Maracay de Paula 
Bom& -Secretária Cend. 

Dein 27 858.808 -X 

movimente catas corra& kaoclrint em nome da empresa. § I' - 
Os 000tratos de financiamto de bens ode capital de giro, betu COMO 
catatua de ariendamento =anil, de fiança, avaise outra garantias," 
deverão catar a assinatura caia& de dois diretores, sendo que o 
Diretor Presidente poderá ser representado por procurador 
eumetanneme consdadao pela emposa é 	domeme constnuirao a 

' sociedade em obrigada as Man de compra de equipamentos e 
, mas de reposição finados par Uns doe trge Diretores. 3° • Os 
matos para execodo de aras &Mo conter a aseinatura do Diretor 
Presidente e de outro Diretor, podendo o Diretor Presidente ser 
repesado pe panada apecialmants casta& pela empresa 
• e - A. raiam paliara de carpa evade ou de autarrição de deus 
tais ao& nava destiiadoM pana:Usado ou integrantes 1:12, 
ativo imobilizado devido Mann • Mairmata do Diretor Presidente e 
de ato Data, podendo o Diretor Prudente eu repreacreado por 
procurador eapealmade coadituldo pela empresa 5" • As propoatas 
da empaca para esteado de obras &o eaviçoi deverão conter, 
anrinabga de una doe tres Diretora ou de promeador com poderes 

• especiais, para aasinar, ela nome de empas, referidas propostas. 1 
6".• 	As acaras publicas as acantoe particulares de fireociamento 
de bens ou de captai que contiveram aduadas de fiança em fava de 
outras engrenas deve* conter •asimaramajunta de dois diretores, 
Iam deles o Diretor Praidente, sendo que a sociedade somente 

• concederá fiança à empresa aubediária ou coligada, des& que 
autoriza& pelo Cense& de Almadra* fr - A aociedade podai 
oonatilair &amadores com podara osimeaus para assina ordens de 
~aça 9.8" Os real& de venda de bens móveis em geral, deverão 
conter a usinaram de dois diretora" "ArUgo 15•A) Exercer, 
administrado financeira da sociedade; dirigir a Gerência de 
Ccotroladoria emaná& por rosnado doe mace geais da empresa, 
orçarnsob geral, rolaria gemam ou &ene de informações de 
sua área, catre& de despelas do emita° central o escritórios 
regionais, acesos humanos e ainda 1)- dirigir a apuração e 
racionamento doe serviços da maneie (bnanceira, teeouraria e 
controle Macela manter sob sua guarda e responabilidele os valores 
mobiliários da acciedade; 2) superintender as relações da empresa 
com sem credora e administrar ossada bancários; 3) com base na 

• anila dos relatórios, balanceies e balanço. oferecer à Diretoria 
recomendada dobre a gestão ecoldinico-finarce iro da sociedade; 

-4) mantende a elaboração do orçamento de caixa e controlar ou 
execução; 5) repese& • empresa. no mercado financeiro, estudar 
as *manas de faunciamento e dirigir ma contando e controlar 
an pagenene; 6) centralize o recebimento das faturas emitidas pela 
sociedade, controlar o saldo devedor de cada carena propondo 
oportunamente medidas preventivas ou corretiva* a serem torradas 
quanto a esta 7) supervisionar a Secretaria Geral responsável pelo 
apoio às Assembléias, Conselho e Reuni& de Diretoria, assim corno 
pela dommergação societária, guarde de maltrato e atendimento de 
acionista 8) supervizionar a CoMatelidade, inclusive de empresas 
emaladas, a aedo de mas a pagar, o controle patrimonial ea 
servias de processamento de dados, e auxiliar o Diretor Presidente In 
supervisão da Auditoria inclusive das empresas controladas; 9) 
coordenar ai relatórios de informadas gerenciais e de controle 
econernico-financeiro da &preme 10) preparar análise **nico-
tina.*** de médio e longo pea  e o orçamento anula canotidado 
da ~em: II) preparar adia.. cepectficas • montagear de postos 
para as de financiam* 12) caracolar o ativo trabiluado . 
aubsiaténeiae ativas realizavam; 13) em conjunto com o Direta 
Suporiotendecen de Operada, Md o plano de conte doa caas; 14) 
reeponder pelo panejamento fiecat &e& diariande área geradoras 
do 	15)eutetinair o Dator Prudente am ruo imadimeritos": 
R 	eme temam o aromo do dMio Migo do Earaluto Social, que 

025 e do cano dele carecu. Cadete can o arida noir& ás 
fla. 41-verso do livro.' 6 de aias &a Ansemblées Gerais- Vespasiano, 
MG, 20 de maio de 2008. (a) Mama de Castilho Som - Presidente. 
Vi/es (a) Pedro Atapeto da Costa- OAB-MG 23.176. harta Comercial 
do Estado dê Minas Geral - Certifico que ate documento faz parte 
integrantedo proceno arquivado em 26950008 eobo *era 3930,559. 
Nio podendo ou usado separadamente. Protocolo: 082584877. (a) 
Marinely de Paula Bomfma - Secretária Geral, 

30em 27 838.711 •X 	- 
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convap engenharia e construções s.a. 

Li 

CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 

CONCORRÊNCIA: 01/09 - PROCESSO INTERNO: 33/2069 

6.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.6.1 - COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA, DE ACORDO COM OS SEGUINTES 
ÍNDICES CONTÁBEIS: 

(COM BASE NOS DADOS DO BALANÇO DE 31/12/2007, EM MILHARES DE REAIS) 

Fórmulas: 

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE- MC igual ou superior a 1,0 

igual ou superior a 1,0 

igual ou inferior a 0,50 

ILC = 	 Ativo Circulante 

 

Passivo Circulante 

2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 

MG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

3) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL IET 

IET = 	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

Ativo Total 

 

Cálculos: 

1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 

ILC = 	 28.129 = 	5,28 
5.325 

2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 

ILG = 	28.129 	+ 	36.792 	= 64.921 = 3,84 
5.325 	+ 	11.557 16.882 

3) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - IET 

IET = 	5.325 	+ 	11.557 	= 16.882 = 0,15 
110.631 110.631 

Nota: 
Para efeito de cálculo dos índices acima, do valor de R$ 70.768 mil, correspondente ao total do exigível a 
longo prazo foi excluída a parcela de R$ 59.211 mil referente às obrigações incluídas no REFIS, 
resultando no valor de R$ 11.557 mil acima registrado, conforme determina o artigo 14 da Lei n.° 9.984, 
de 10/04/2000. 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
Rua Cláudio Manoel, 639- Funcionários - Telefax: (31) 3269-8400 

CEP: 30140-100 - Belo Horizonte - MG 

Numero certidão: 22 

*CERTIDÃO* 

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2009. 

DÉBORAH ARDUINI FERNANDES CORRÊA 
CRCMG Mat:.0447 

Judir 
o tstado 

CorregedDrio krOrdMitád 

de Fíatdad,c ao 
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CERTIFICAMOS, em virtude de despacho exarado pelo Presidente, em 
requerimento firmado pela parte interessada, para fins de concorrência pública, que 
dos arquivos deste Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, consta o 
registro de ARNAUD MENDES, filho (a) de ANTENOR VALENTIM MENDES e 
MARIA FIUZA MENDES, nascido (a) em 09 de Junho de 1946, natural de RIO 
CASCA - MG , na Categoria de CONTADOR sob n° MG-021666/0, deferido em 
22/03/1974. CERTIFICAMOS que, o (a) profissional encontra-se habilitado(a) a 
executar Auditoria e Perícia Contábil, conf. Dec.Lei. 9295 de 27.05.46, em seu artigo 
25 que diz: São considerados trabalhos técnicos de contabilidade: a)Organização e 
Execução de serviços de contabilidade em geral; b)Escrituração dos livros de 
contabilidade obrigatórios, bem como de todos os necessários no conjunto da 
organização contábil e levantamento dos respectivos balanços e demonstrações; 
c)Perícias Judiciais ou extrajudiciais, revisão de balanços e de contas em geral, 
verificação de haveres, revisão permanente ou periódica de escritas, regulações 
judiciais ou extrajudiciais de avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos 
Fiscais das Sociedades Anônimas e quaisquer outras atribuições de natureza 
técnica conferidas por lei, aos profissionais de contabilidade, e art.26-que diz: Salvo 
direitos adquiridos ex vi do disposto no art.2° do Decreto 21.033 de 08.02.32, as 
atribuições definidas na alínea "c" do artigo anterior são privativas dos 
CONTADORES diplomados. CERTIFICAMOS mais, que as perícias judiciais e 
extrajudiciais englobam cálculos judiciais e liquidações de sentença nas áreas cível, 
comercial, tributária e trabalhista, dentre outras, e que, nos termos das resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade, especialmente as de nos. 560/83 e 858/99, o 
Contabilista pode praticar todos os atos privativos da classe, nelas enumerados. 
CERTIFICAMOS ainda que, o (a) profissional encontra-se em dia com as anuidades 
até 2009. CERTIFICAMOS ainda mais que, nada consta em tramitação na Gerência 
de Fiscalização deste órgão com referência a processos e penalidades, até a 
presente data. Estando portanto, em pleno gozo dos seus direitos profissionais. E, 
por ser verdade o que acima está dito, lavra-se a presente Certidão, autenticada 
com o selo do Conselho. 
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Certidão Negativa de Falência ou Concordata e Certidão Distribuidor il 



São Paulo, 13 de fevereiro de 2009. 

WomJ44, 4, 
Célia Regina David Gomes 

Diretora Técnica de Serviço da SPI 3.15.3 

PEDIDO N°: 

        

  

II 
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0480374 13/02/2009 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

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

CERTIDÃO N°: 1504809 	 FOLHA: 1/1 

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, no período de 10 
(dez) anos anteriores a 12/02/2009, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em 
nome de:  

STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 43.218.957/0001-11, conforme indicação 
constante do pedido de  

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

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

As custas no valor de R$ 14,00 foram recolhidas na forma da Lei. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DIRETORIA TÉCNICA DE APOIO DA SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA 
SPI - 3 

SANDRA REGINA PEREIRA, Diretora Técnica de 

Departamento da SPI-3 — Diretoria Técnica de Apoio Técnico da 

Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça, 

CERTIFICA atendendo a solicitação 	de 

STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

que na na Capital, a Divisão Técnica de Distribuição, Protocolo e Informações Cíveis, foi integrada pelos 

seguintes Cartórios de Distribuição Cível: I° DISTRIBUIDOR E 2° PART1DOR, ao qual competia 

distribuir ações cíveis processadas perante os Juízos de Direito das Varas Cíveis, Acidentes do 

Trabalho e Registros Públicos, inclusive Falências, Concordatas e Recuperações Judiciais e 

Extrajudiciais; 2° DISTRIBUIDOR E 3° PARTIDOR, competente 	para 	distribuir 	ações 
processadas perante os Juízos de Direito das Varas de Família e Sucessões, inclusive 

Interdições e Tutelas; 3° DISTRIBUIDOR E 6° PART.I.DOR, competente para distribuir ações 

processadas perante os Juízos de 	Direito das Varas das Fazendas Estaduais e Municipais, ora 

denominadas Fazendas Públicas. CERTIFICA AINDA que, face a unificação dos Cartórios de 

Distribuição Cível, as certidões passaram a ser expedidas unicamente, pelo Serviço Técnico 

Informações Cíveis, em impressos próprios, nos termos da Portaria 2098, de 26/6/1984, da 
Presidência do Tribunal de Justiça. CERTIFICA FINALMENTE que, o Serviço Técnico de 

Informações Cíveis passou a denominar-se Diretoria de Serviço de Inlbrmações Cíveis e Certidões - 

SPI. 3.15.3, nos termos da Portaria 7411, de 20/8/2007, localizada no 2° andar do Fórum João Mendes 

Júnior, sito à Praça Dr. João Mendes, s/n°. NADA MAIS. O referido é verdade e dá 

São Pa ,\o, 13 

Eu, 	 (LIGIA 	MARIA 	PINHEIRO), 	Escrevente, 	digitei.- - 
Eu,2 	(RITA DE CÁSSIA FARO), Escrevente-Chefe, 

ADRA REGINA PEREIRA), Diretora da .Diretoria Técm 
Secretaria da Primeira Instância, subscrevi. 

Custas recolhidas na forma da Lei. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

CLAUDIA REGINA BUSOLI BRACCIO, Diretora Técnica de Departamento 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, CERTIFICA, em virtude de solicitação 

formulada por: STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, protocolizada sob o n° CG. 

3808/2009, para fins de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, a existência na Comarca de São Paulo das 

seguintes Unidades: 

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

DELEGADO ENDEREÇO 

10 - Paulo Roberto de Carvalho Rego R. XV de Novembro n° 244 — 9° andar 

2° - Gentil Domingues dos Santos R. Senador Paulo Egidio n° 72— conjunto 110 

3° - José Maria Siviero Praça Padre Manuel da Nóbrega n° 20 

4° - José Augusto Leite de Medeiros R. Doutor Miguel Couto n° 44 

5° - Roberto Max Ferreira R. XV de Novembro n° 244— 8° andar 

6° - Radislau Lamotta R. Benjamin Constant n° 152 

7° - José Antonio Michaluat R. XV de Novembro n° 251 — 5° andar 

8° - Geraldo José Filiagi Cunha R. XV de Novembro n° 251 — 4° andar 

9°- Alfredo Cristiano Carvalho Homem R. Boa Vista n° 314— 2° andar - conjunto A 

10° - Eduardo Kuhlmann Junqueira Franco R. XV de Novembro n° 244 — 6° andar 

TABELIÃES DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 

DELEGADO ENDEREÇO 

1° - José Carlos Alves Av. Brigadeiro Luiz Antonio n° 371 — sobreloja 

2° - Antonio Augusto Smith Junqueira R. Boa Vista n°314 — 1° andar 

3°. Cláudio Marçal Freire Largo São Francisco n° 34— 1° ao 3° andar 

4° - Thomaz Clóvis Marchetti Av. Brigadeiro Luiz Antonio n° 319 

5° - Rubem Garcia R. da Glória n° 162 

6° - José Mário Bimbato R. Francisca Miquelina n°325 

7° - Carlos Alberto Nicolau R. da Glória n° 152— 1°/2° andares 

8° - José Roberto Ferreira Gouvêa R. XV de Novembro n° 331 
9° - Benedicto Silveira Filho Praça João Mendes n° 52 — 2° sobreloja 

10° - José Otávio dos Santos Pinto Praça João Mendes n°42 — sobreloja 

CERTIFICA, FINALMENTE, que o Distribuidor dos Feitos da Fazenda Nacional pertence à Justiça 

Federal e está localizado na Avenida Paulista n° 1.682, nesta Capital.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 16 (dezesseis) de fevereiro de 2009 

Eu 	 UDIA REGINA BUSOLI - 
Técnica de bepar 	 orrededoria Ge al da justiça do Estado de São Paulo 

Desta ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo: R$ 14,00— Custas recolhidas por intermédio de •uia 
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CERTIFICA, ainda que e3-iii-se nesta Comarca o Cartório do Distribuidor 
Judiciai, sendo Distribuidor Josiime de(...iliveira 

O referido é verdade. Dá fie. 

Vespasiano, 2(7 de févz ii o de 2009. 
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MARIA BE RTRIZ LUA, Dicri vã Tjdiial da za VaraCivel 
da Comarca {1 . Vespasiirio /MG., em pleno exercício de seu 
cargo, por ordem do MIf juíz(JÁ de Direito Diretor(a) do 
Foro, na fo.rma L2i, 

CERTIFICA;  para fins de concorrê:ui:ia ptw! tea e atendendo a requerimento da. 
parte interessada que, esta Comarca é servida Ni: 04 (quatro) Vara,- e respectivas secretarias, 
sendo duas em que se. processam todas as açõe: Cíveis, Família, Fazendas Públicas. Federal, 
Estadual e Municipal. Falências e Concordams, P_::,istros Pad i cos, Suc.c,e,es e Ausência tana em 
que se processam as ações Criminais e da Lifancia e da juventude e c‘.'ra onde se processam as 
açÕes referentes ao Juizado Especial Civel e Criminal. 

CERTIFICA MAIS, que a.Coiii roa sr'idapeios e g u irite,  Cartórios Extra-
judiciais;  conforme relação abaixo: 

01 - Cartório do 1" Oficio de Notas de Vesoasi ano - Tabelião: Maria Helenade 
Viveiros Coimbra - Av. Prefeito Sebastião Feriiindes, 570, ii 0i Ceptro - Vespasiano; 

02 - Cartório do 2' Oficio de Not-n,  de Vesowimo - Tabelião: lui7. Carlos 
Alvarenga. - Pç. Juscelino Kubitscheck, 105,1j, 01, Centro - Vespasiano; 

03 - Cartório do Registra Ci\-.1ide Vesp,isiano - Tabelião: José N colau de 
Oliveira Lima - Rua. Alberto Lázaro, 90, Centro- Vespasinno; 

04 - Cartório de Registro de Tirdos e Doe\ mentos e Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas de Vespasiano — Tabeliã Interina: Rosa da Costa Oliveira- Av. Ilides Chagas, 680, sala 
02, Názia - Vespagiano; 

05 - Cartório do Registro de In-viveis de Vespasiimo - Tabelião: Manoel Alves 
de Arruda - Rua N. Sra. de Lourdes, 279,1j. l03, Centro - 

06 - Cartório do Registro de i'rote:itas de Vc,ipaiano - Tabeliã: Eduardo 
Delgado de Paula— Praça JP:".„ 105, sala 10 (ShoppingJK), Centro - li'espasiano; 

07 - Cartório do Registro Civil e Notas de Sai) José da. Lapa - Tabel o: 

	

Maximiliano César Lisboa Rua Idalina Aires, 	Centro - São José da Lapa 
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STEMAG - 	3 0 3 
I$O 9001 
11901111SiAC Nivel A 
BUREAU VERITAS 
Certification 

782B 

Engenharia e Construções Ltda. 	 

ANEXO V — DECLARAÇÃO DE AUSENCIA DE IMPEDIMENTOS 

DECLARAÇÃO 

A Empresa Stemag Engenharia e Construcões Ltda, CNPJ n° 
43.218.957/0001-11 declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de delarar ocorrências posteriores. 

, 
São Paulo, 04 de março de 2009. 

, 

0- 
Stemag E genharia e Construções Ltda. 

WAL EMAR MASCHIETTO 
Sócio-Diretor 

r.  Praça Santo Agostinho, 40. Bairro Paraíso - Cep 01533-070 - S. Paulo - SP - Tel.: (11) 3346-8100 - Fax: (11) 3346-8123 - E-mail: contato@stemag.com.br  
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convap engenharia e construções s.a. 

ANEXO V — DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

A empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., CNPJ 17.250.986/0001-
50, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

Vespasiano, 4 de março de 2009. 

CONVAP ENGEN LA E ONSTRUÇÕES S.A. 
Marcus de Casti ho Souza 

Diretor Presidente 
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o ANEXO VI— DECLARAÇÃO DO INCISO V, ART. 27, LEI 8.666/93 

DECLARAÇÃO 

_ 

A Empresa Stemag Engenharia e Construcões Ltda., CNPJ n° 
43.218.957/0001-11 declara, sob as penas da lei, que na mesma não há 
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 
anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo __ na condição de aprendiz, na forma da Lei. 

São Paulo, 04 de março de 2009. 

Stemag ngenharia e Construções Ltda. 
WALDEMAR MASCHIETTO 

Sócio-Diretor 

..... Praça Santo Agostinho, 40- Bairro Paraíso - Cep 01533-070 - S. Paulo - SP • Tel.: (11) 3346-8100 - Fax: (11) 3346-8123 - E-mail: contato@stemag.com.br  
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ANEXO Vi— DECLARAÇÃO DO INCISO V, ART. 27, Lei 8.666/93 

A empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., CNPJ 17.250.986/0001-
50, declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por 
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. 

Vespasiano, 4 de março de 2009. 

CONVAP ENGEN 	ONSTRUÇÕES S.A. 
Marcas de Castilho Souza 

Diretor Presidente 

Rodovia MG 10- Km 24,3 • Bairro Angicos • PABX: (31) 3629-4919 • Fax: (31) 3621-1798 • Vespasiano - MG • CEP 33.200-000 
convap.bh@convap.com.br  
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ANEXO VII— DECLARAÇÃO ( DECRETO ESTADUAL 44.903/2008) 

Em conformodade com o disposto no Decreto n° 44.603/2008 de 24 de 
setembro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental 
para a utilização de produos e subprodutos de madeira de origem nativa em 
obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minaas Gerais: 

Eu, WALDEMAR MASCHIETTO, RG 2.654.87-3, legalmente nomeado 
representante da empresa Stemag Engenharia e Construcões Ltda., 
CNPJ 43.218.957/0001-11, 	para fins de qualificação técnica no 
procedimento licitatório de n° 33/2009 na modalidade CONCORRÊNCIA 
01/09 que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSO AO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, declaro, 
sob as penas da lei, que para a execução da referida licitação somente 

—1 serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, 
decorrentes da exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal 
aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional 
do meio Ambiente — SISNAMA, com autorização de transporte concedida 
pelo Instituto Estadual de Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, tendo ciência de 
que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do 
contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 
88 da Lei Federal n° 8.666/93, e no art 72, 8°, inciso V da Lei Federal n° ,L)   9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal comtempladas na 
referida Lei. 

_ 	São Paulo, 04 de março de 2009. 

r  
Stemag Engenharia e Construções Ltda. 

WALIC,EMAR MASCHIETTO 
Sócio-Diretor 

 

Praça Santo Agostinho, 40. Bairro Paraíso- Cep 01533-070 - S. Paulo. SP - Tel.: (11) 3346-8100- Fax: (11) 3346-8123 - E-mail: contatogStemag.com.br  
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DECRETO ESTADUAL 44,903/2008 

Em conformidade com o disposto no Decreto n° 44.903/2008 de 24 de setembro de 
2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e 
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo 
Estado de Minas Gerais: 

Eu, Marcus de Castilho Souza, RG M-146.312-SSPMG, legalmente nomeado 
representante da empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., CNPJ 
17.250.986/0001-50, para fins de qualificação técnica no processo licitatório de n° 33/2009 na 
modalidade CONCORRÊNCIA de n° 01/09 que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, declaro, sob as penas da lei, que para a 
execução da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de 
procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal 
aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
- SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF 
ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo 
ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato 
poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal n° 
8.666/93, e no art. 72, § 8°, inciso V da Lei Federal n° 9.605/98, sem prejuízo das implicações 
de ordem criminal contempladas na referida lei. 

Vespasiano, 4 de março de 2009. 

CONVAP ENGEN ARIA Eelj4STRUÇÕES S.A. 
Mar 	de Castilho Souza 

Diretor Presidente 

Rodovia MG 10- Km 24,3 • Bairro Angicos • PABX: (31) 3629-4919 • Fax: (31) 3621-1798 • Vespasiano - MG • CEP 33.200-000 
convap.bh@convap.com.br  
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LCCODEMIG 
Companhia de DesenvoMmento Econômico de Minas Gerais 

 

   

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA DE PREÇO 

CONCORRÊNCIA: PROCESSO INTERNO 33/2009 CONCORRÊNCIA 01/09 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL 
Recebemos da empresa STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA , a garantia da 
proposta de preço, objeto da licitação acima referenciada, no valor de R$ 663.599,28 
(Seiscentos e Sessenta e Treis Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), 
referente a 1% do valor da Proposta de Preço, representada pel Carta de Fiança n° 574107 
do Banco Pottencial , cujo original fica em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

Belo Horizonte, 26 de Fevereiro de 2009 

COMPANHIA DE DESENVOLVIME »TO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

	

Companhia 	Ivimento Económico 

	

de 	rai - CODEMIG 

Ana Lúiia Gondim da Costa 
Getencia de inanças e Contabilidade - GEFIC 

   

1 
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

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

NOVO TELEFONE 
3207-8900 



BANCO 

POttENCIAL 
Controle Interno: 009BBDO8C2913 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, 
oodem ser verificados no endereco www,pottencial.com.br/autentiddade.  

Belo Horizonte, 25 de Fevereiro de 2009 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

Ref.: CARTA DE FIANCA N°.: 574107- R$663.599.28 

Pela presente, o BANCO POTTENCIAL S.A., inscrito no CNPJ sob o n°.: 00.253.448/0001-17 com sede 
em Belo Horizonte/MG na Av. Afonso Pena, n°. 4.100 - 12°. andar, por seus representantes legais, declara 
que responsabiliza-se como FIADOR da empresa STEMAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ n°. 43.218.957/0001-11, com sede em SÃO PAULO/SP, à PRAÇA SANTO AGOSTINHO, N°40, até 
o limite de R$663.599,28 (seiscentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e 
oito centavos), destinado à garantia de participação na Concorrência n° 01/09 - Processo Interno n° 
33/2009, objetivando contratação de empresa de engenharia para execução das obras de acesso ao Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

A presente fiança é válida pelo prazo de 158 (cento e cinqüenta e oito) dias, contados a partir desta data, 
vencendo-se no dia 02/08/2009, ficando certo que V.sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o 

vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do BANCO 
POTTENCIAL S.A., por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a 
prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente FIANÇA, de modo que, se assim não 
ocorrer; ficará o FIADOR desonerado da obrigação assumida por força deste documento. 

O FIADOR ,recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro 
de 48 (quarenta e oito) horas. 

BANCO POTTENCIAL S.A. 

Antônio Eugênio Cieto 
Gerente 

G.nas<aae dor *Melo porb Soma tanglemwa Cageal 

Lauro Baptista Machado Júnior 
Diretor 

Coreflowle D5l •ffillod•peGe Uma ~Me" Dial 

Documento assinado por meio deitai, cceforrne MP 2200-2 de 24/082001, que institui a Infra-Estruttra de Chovas Públicas Brasileira - ICP Brasil, em Ugcr 
ccnsoante E.C. n° 32 de 11/09/2001 —Art 2°. 
Art 1* • Fica insfituida a Intra-Estrultra de Chem Públicas Brasileira - ICP Brasil, para geral& a autenticidade, integridade e utilidade jurielca de docunentos 
em forma detrairias, das abliceodes de suporte e das aplicaodes habilitadas que utilizem certificados rig dei s, bem como a realização de transagges eletrOnIcas 
segtras. 

Av. Afonso Pena, 4100 — 12 andar— B. Cruzeiro — Belo Horizonte — MG 
Cep: 30130-009 — www.pottencial.com.br  
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA DE PREÇO 

CONCORRÊNCIA: PROCESSO INTERNO 33/2009 CONCORRÊNCIA 01/09 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL 
Recebemos da empresa CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A, a garantia da 
proposta de preço, objeto da licitação acima referenciada, no valor de R$ 663.599,28 
(Seiscentos e Sessenta e Treis Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), 
referente a 1% do valor da Proposta de Preço, representada pela apólice n° 574278 do 
Banco Pottencial, cujo original fica em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

Belo Horizonte, 27 de Fevereiro de 2009 

411 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

1 
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 327)-3060 - www.codemig.com.br  

NOVO TELEFONE 
3207-8900 



ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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	1 	

A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

RUA DOS AIMORÉS, 1697 - BAIRRO DE LOURDES - BELO HORIZONTE - MG 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF.: CONCORRÊNCIA N° 01/09 
PROCESSO INTERNO: 33/2009 

LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS -BELO HORIZONTE (MG). 

ENTREGA DOS ENVELOPES: ÀS 10:00 HORAS DE 04/03/2009 

CONSÓRCIO CGI/ RUAL - CODEMIG 
AV. ANTÔNIO RAMIRO DA SILVA, 250 - JD. DO LAGO 

CEP 05397-000 - SÃO PAULO - SP 
FONE/FAX: (11) 3789-0500 

CONSORCIO CGURUAL - CODEMIG 
Av. Antônio Ramiro da Silva, 250 - Jd. do Lago - São Paulo - SP - CEP 05397-000 - tel (11) 3789-0500 

LUDtfilb -04-Mar -2009-08:56-00366- 
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