
CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

... 
MODALIDADE DE LICITA ÃO: .. 	44 	

TI ril ri  

OBJETO: Contratação, em regime de empreitada por preço global, da execução das obras e 
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e 
sistemas access' • para a implantação do Centro , "strativo 

do Estado de Minas Gerais. . 

,ct..- ,J,00 
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-.EXECUÇÃO DÁS 02084" E SERVIÇOS DE ENGO,FIARIAp jï: 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INST.  AUÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E SISTEMS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO 
DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

o i'OEWREAIRA GUEDES 

DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

aamayórapmeinii 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP -CONVAP -FERREIRA GUEDES 

CONSTRUCAP convelp 

Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 
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CODEMIG 
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Convap Engenharia e Construções S/A 

CNPJ n° 17.250.986/0001-50 

Convap Engenha i* e Construções S.A. 
CNPJ/A4F.17.250.06/000140  

Marcos de Castilho Sono 
Engenheiro Civil 

Presidenta 

convap engenharia e construcões 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
execução das obras de construção do Ginasio Jornalista Felipe Henriot Drumond - MINEIRINHO 
para a ADENG - Administração de Estádios de Minas Gerais 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Belo Horizonte - MG 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Marcus de Castilho Souza - CREA/MG n° 0400000008078 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 	 (X)DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT n° 004.723/02. • 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

TER EXECUTADO EM 1(UM) CONTRATO, ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
E/OU PROTENDIDO COM ALTURA MINIMA DE 35 M E VÃO LIVRE DE 80M, INCLUSIVE 
VIGAS PRE MOLDADAS OU MOLDADAS IN LOCO E COM AS SEGUINTES PERCELAS 
SIGNIFICATIVAS 

CONCRETO ESTRUTURAL 
FORMAS 

AÇO 

PROTENÇÃO 

CONTRATOS OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, 
ESQUADRIAS E VIDROS, COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE 
SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO COM AS SEGUINTES PARCELAS 
SIGNIFICATIVAS 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM o 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA 

PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 

COIMBRAMENTO METALICO 

CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 

C 8 2 7 

Rodovia MG-10 — Km 24,3— Bairro Angicos — PABX (31) 3629. 4919— Fax (31) 3621.1798 — Vespasiano — MG — CEP 33200-000 
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ATESTADO EXPEDIDA EM:  3'(9  05-5' 	04 
FLS. 

ASS.: 01 

O AR 200 

Eng. Ric 	fonso Raso  
Diretor de Infra-Estruture 

masp i045219-1  

ESTADO DE MINAS GERAIS 	L 08'8 

 

SECRETARIA DE .ESTADO DE ESPORTES E JU 
ADEMG — ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO TADO DE MIN/~AG 

VINCM..1D0 À CERTIDÃO 

NO:  (90S .1,3G) lffl  

  

  

   

• 

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora Alcindo ieira - CONVAP S.A., 
CNPJ 17.250.986/0001-50, com sede em Vespasiano/MG, na Rod. MG-10, Km 24,3, 
realizou para a ADEMG - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, no período de março de 1977 a março de 1980, obras de construção 
do Ginásio Jornalista Felipe Henriot Drumond - MINEIRINFIO, com as seguintes 
características: 

Ginásio coberto em concreto armado com diâmetro de 144 metros, vão livre de 110 
metros, altura de 35,80 metros, área construída de 80.000 metros quadrados, capacidade 
para 25.000 pessoas, 61 apartamentos com capacidade total para 250 hóspedes, local 
para restaurante para 1.000 pessoas, 4 vestiários, 20 cabinas de rádio, 12 cabinas de 
televisão, 4 elevadores, 30 instalações sanitárias, 1 anfiteatro, 1 piscina térmica, 10 
conjuntos de bilheterias, 12 bares, arena com 3.200 metros quadrados de área e serviço 
médico completo, de acordo com contrato assinado em 10 de dezembro• de 1973, no 
valor de CR$ 30.000.000,00. 

Responsáveis Técnicos: . 
Eng° Civil Bernardino Pinto Carneiro — CREA n.°• 1697/D 4a Região 
Eng°. Civil Marcus de Castilho Souza - CREA n.° 8078/D 4a Região 
Eng° Civil Luiz Felippe de Lima Vieira - CREA n.° 1918/D 4a Região 
Eng° Civil Flávio de Lima Vieira — CREA n.° 2749/D 4a  Região 
Eng° Civil Daniel i'yramo da Costa — CREA n.° 7901/D 4a Região 

2. Serviços que, entre outros, se destacaram na obra: 

D 
Koirschek, 105,1, 
•reiefox:3621.5104 

Conferido 
o origina 
Em test° 

for 
u 

de 

vação manual 	32.500m3  

vação Mecânica 	59.000 m3  

erro compactado 	27. 

s tipo "Franki" 0 520m, com capacidade de carga 
O ton. 	  

25.040 m 

1.648 1113  

8.500 in,) 

e) Escavação em tubulão a céu aberto, 0 1,60m com 
capacidade de carga de 900 ton / tubulão.... 

f) Escavação de 3.962 metros de tubulão a ar comprimido, 
com diâmetro de 1,60m e profundidade média de 24 m, 
em material de la, 2a  e 3a  categorias, com capacidade de 
carga de 935 ton /tubulão 	  

AV. ANTÓNIO ABRAHÃO CARAN inni .-PAMPI II I-16 - /1 	- açt Çi-inC/17nKITC 	crwc. nÂne, .•ev, 	/3. II "VI • "/Nél 
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' ASS.: 

CREA-MG 
VINCULADO, A CERTIDÃO 

No:  (PS 13°1 1&-4  

EXPEDIDA EM:  30 /_0  / 
FLS. 

(OFICIO DE NOTAS 
Nd;  Jusceiino Kubitschek, - 105/01 
Spaáono • MG Têlefax: 3621.5104 

30 AGO. 2007 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E JUVENTUDE 
ADEMG — ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0829 

g) Armadura de aço CA-50 e CA-60 	4.500 t 

h) Armadura de aço protendido (aço RN 150) 	280 t 

Formas para fundações, estrutura e cobertura 	320.000 m 

j) Cimbramento tubular 	1.100.000 m3  

k) Concreto armado aparente 	50.000 m3  

1) Alvenaria de espessura 0,15m e 0,25m 	32.000 m2  

m) Revestimento em massa Oulista 	52.000 m2  

n) Revestimento com azulejos 	12.000 m2  

o) Pisos cerâmicos, de madeira e "paviflex" 	4.000 m2  

p) Fornecimento e montagem de uma subestação de 2.600 
KVA 	  1 un. 

Global 

800m2  

	 Belo Horizonte, 11 de agosto de 2007 
Raso 

Eng. Ricardt Afonso grume 
e n D d ireto- 	,045219-1  unsn. 

q) Instalação de rede hidráulica, esgoto e águas pluviais de 
todo o conjunto 	  

r) Piso flutuante da arena, nas dimensões de 20x40m 

Jos•-  us ir, • Natal 
Diretor Ge da ADEMG 

o 

çs 
AV Arerrirvin ARRAT.likflr.ARAN 111111 - PAMPO O HA -117ç.nnn _san n 1-11-11.117CINTF - hAtTI - WIAIÇ•qAcan..1ieln_ FAY. qdoo.19nn 
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OFÍCIO DE NOTAS_ 

. 
'Juscelino Kubilscnex, 05101 

05 lano • MG - telefax: 362i-5104 

anc  30 AGO 2007 

da conforme 

ode 

ida 

est°  

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

\--m—  AV. ÁLVARES CABRAL. 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDIMENTO: 0800 312732 

Ü. 0830 

CERTIDAO : 005.139/07 

FOLHA: 0001/0003 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIF/CA, PARA FINS DE LICITACAO JUNTO A CODEMIG CONFORME CONCORRENCIA 05/2007 PROCESSO INTERNO 265/07, QUE O ENGENHEIRO CIVIL, "MARCOS DE CASTILHO SOUZA ", 

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
NR.8078/D-CREA-MG, EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, 
AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR, 
PASSANDO A INTEGRAR DESSA FORMA SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME 
ARTIGO 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 "ADEMG - ADMINISTRACAO DE 
ESTADIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA 

INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 
02 (HUM A DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG 

	 
CERTIFICAMOS AINDA, QUE A PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA  — 

	CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO A RAZAO SOCIAL CONVAP ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES S/A, SUCESSORA DE CONSTRUTORA ALCINDO VIEIRA - CONVAP-S/A 

	 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS. 

CóD. 100120 

MARC ILIÀfiA MONTEIRO ALM 
Auxiliar Administrativo 
REG:'CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 
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? OF CIO DE NOTAS 
No Juscelino Kubitschek, 105101 
•sposiono • MG •Telefoxi3621 -5104  

CóD. 100120 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDIMENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 005 .13 9/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/000i, 0531 

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.: ALINEAS: 
ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS: 
ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS: 

CONTRATADA : CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

REGISTRO: 004752 
NRO DA ART: 1-3014368000 DATA ANOTACAO : 30/10/2002 DATA BAIXA : 31/03/1980 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSA° DE OBRA/SERVICO 

CONTRATANTE 	: ADEMG ADM DE ESTADIOS DO ESTADO DE MG 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV ABRAHAO CARAN 1001 
PROPRIETARIO 	: O MESMO 
CIDADE 	: BELO HORIZONTE - MG 
ATIVIDADE (S) TECNICA(S): 
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL 
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO 	/ HIDRO/SANITARIO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA / SERVICO 
CONTRATO/HONORARIOS 
TIPO DE CONTRATO 

34880 CONST PARA FINS DE ESPORTES 
0,00 

CR$ 	30.000.000,00 
CR$ 	0,00 
EMPREITADA 

DESCRICAO COMPLEMENTAR: VALOR DO CONTRATO REFERIDO A 10/12/1973 

Marcilid e vinPMonteiro Alm 
Auxilia Administrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDIMENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 005.139/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/004 0S32 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUICOES: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 	ART 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 	ART 
LEI: 	DECRETO: 	RESOL.: 218 ART 
EMPRESA/INSTITUICAO : CONVAP ENGENHARIA 
REGISTRO 
	

4752 
NRO DA ART 	: 2-3001246900 
DATA ANOTACAO 	: 30/10/2002 
QUANTIFICACAO 
	

44,00 HORA/SEMANA 
HONORARIOS/PREMIO 	: CR$ 	0,00 
DATA DE INICIO 	: 07/11/1971 
DATA DE FIM 	: 26/06/1989 
MOTIVO DA BAIXA 	: ENCERRADA (DESEMPENHO) 

COD-ANOTACAO 	: 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO POR OBRAS 

BELO HORIZONTE -1ZIP DE 0400't0  DE 

 

  

E 

028 C/EXCL.: 	ALINHAS: 
029 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
007 C/EXCL.: ALINHAS: 
CONSTRUCOES S/A 

Marcili 	vin 	nteiro Alm 
Auxiliar Administrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100120 
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Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-00 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1, 0833 

ESTE ATESTADO ATENDE PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 3-LOTE 2 
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CONSTRUO 
CNPJ n° 6 

CCPSorpG EN 
.584.223/0 1-38 

RIA E COMERCIO S/A 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 	 C 0834 
REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N2  05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução as obras pelo regime de empreitata global de construção do empreendimento 
denominado Santana Parking Shopping 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Avenida Conselheiro Moreira de Barros 2780 - São Paulo - SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Roberto Ribeiro Capobianco CREA/SP n° 0600931321 

010 	
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 	 (X)DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N2  SZN-01964 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

Concreto estrutural com FCK > 35 Mpa, com adição de silica / micro-sílica 

ONSTRIKAP-V5 ENGENHARIA P MOO VÁ 
CNPJ/NIF N' 	584.22370001.38 

T 	SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
CREA N.° 145.600/O RO N.°6.815.967-X • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11)301.7-8000 - FAX: (11) 3258-1047 	.1 
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01.01 
01.01.01 
01.01.01.01 
01.01.01.02 

Park hoppina 
Administradora e Incoiporadora Ltda 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
C 0835 

A Park Shopping Administradora e Incorporadora Ltda, estabelecida na Av. 
Angélica 2466 — 21° Andar — Conj. 214, em São Paulo/SP, inscrita no C.N.P.J. sob n° 
07.335.674/0001-96, declara para devidos fins que a empresa CONSTRUCAP-CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar — São 

Paulo — SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°61,584.223/0001-38 e registrada no CREA-SP 

sob o n° 0003732 executou as obras pelo regime de empreitada global de construção do 
empreendimento denominado "SANTANA PARQUE SHOPPING" •situado à Av. 
Conselheiro Moreira de Barros, n° 2780 — Bairro Mandaqui / Santana, na cidade de São 

111 Paulo, sob Contrato n.° SPS-012/2006-CTO, tendo sido Responsável Técnico pela 
execução das obras o Eng.° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321. 

Este atestado refere-se à execução das obras de fundações profundas, 
superficiais e estrutura de concreto armado. 

ações 

Quadro de quantidades: 

• 

sc•nç:ao 

 PROFUNDAS 
Estaca Hélice Contínua 
Perfuração diâmetro 25cm. 
Perfuração diâmetro 70cm. 

01.01.01.03 Concreto Usinado fck=20MPa, inclusive 
controle tecnológico, fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeannento 
(se necessário), adensamento e 
aditivos. 

96,00 
192,00 

m3 78,60 

01.01.01.04Aço Ca-50, Inclusive perdas, 
espaçadores, protetores de ponta, 
arame recozido e luvas de emendas 
uando es ecificados. 

kg 	1.811,40 

CAOA PEL.C, 	N~  "401F-1  
ESTE DOCUMENTO É PARTE 
EXPE 	 INTEPRANTP.2i6kgrIDÃO 
E SOMENTE SE 	" 	PANMADA Dik REFERIU 
CERTIDÃO. 

sÃo PAULO  ( ‘'/4" / 	P2r;)-- 

ft I  
Enga. Elisab•;•01: .-.1, s 	veira Rodrig es 

CREASP n° 0600732598 
C4)fe Seccional NORTE - GRE 5 

n' 	ISTRO L- BALEM/MO 

	

.. 	

Rua Si I 	ardi 	- Belenzinho S.Paulo-SP 
(11) 6695-9133 

A 	i -Esn cdpu ap: 	Is 

	

'. 	parte 	"colkoong!,01. L, 5i 

O 	l'i 	1.,. 
e 
o 	CREA-SP. 	 udia Poliacov Sim 5  

N,-  • ÇOI,ONTE COM 55.ÉLO VÁ 1.1 

Av. Angélica 2466 — 21° Andar — Conj. 214— São Paulo SP 
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Park, hopplita, , 
Administradora e Incorporadora Ltda , 

Item Un, Quantklade .Dero 
01.01.02 Estaca Raiz 
01.01.02.01 Perfuração diam41cm 	. m 192,00 
01.01.02.02 Perfuração diam25cm.. m 144,00 
01.01.02.03Argamassa com fck mínimo de 20MPa, 

consumo de cimento de 600kg/m3, 
devendo atender a classe de 
agressividade do ambiente, inclusive 
controle tecnológico, fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento, 
adensamento e aditivos. 

m3 32,55 

01.01.02.04 Aço Ca-50, Inclusive perdas, 
espaçadores, protetores de ponta, 
arame recozido. 

kg 4.246,16 

01.02 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS. 
01.02.01 Abertura manual de valas, inclusive 

escoramentos, se necessário. m3 488,35 
01.02.02 Apiloamento mecânico de fundo de 

valas. m2 153,78 
01.02.03 Lastro de concreto magro, e = 5cm, 

inclusive lançamento e adensamento, 
fck> 9MPa. 

m3 6,52 

01.02.04 Forma de madeira ou metálica, 
inclusive escoramento, desforma, 
tensores e acessórios. 

m2 371,92 

01.02.05 Aço Ca-50, Inclusive perdas, 
espaçadores, protetores de ponta, 
arame recozido e luvas de emendas 
quando especificadosTaxa média para 
Fundação = 65Kg/m3 

kg 11.000,60 

01.02.06 

• 

Concreto Usinado fck=25MPa, inclusive 
controle tecnológico, fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento 
(se necessário), adensamento, juntas 
de concretagem, juntas de dilatação, 
cura e aditivos 

— 
169,24 

rj 
uT 

01.02.07 Reaterro compactado de vala. m3 312, C 
01.02.08 Bota-fora de material excedente m3 175, 
OZ:: SUPERESTRUTURA.. , 
02.01 CONCRETO ARMADO: Estrutura de 

Concreto 
02.01.01 Forma em chapa de madeira 

compensada plastificada, conforme 
projeto executivo de forma fornecido 
pelo Contratado, inclusive 
escoramento, reescoramento, 
travamento e desforma.. 

m2 

\/ 

/' 

, 

../ fr..664,81 

02.01.02 

• 

Aço Ca-50 / Ca-60, inclusive controle 
tecnológico, perdas, espaçadores, 
protetores de pontas, arame recozido e 
luvas de emenda quando especificado. 

kg 85.735,19 
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Concreto Usinado fck = 30 MPa, 
inclusive controle 
tecnológico,fornecimento, transporte, 
lançamento, bombeamento (se 
necessário), adensamento, juntas de 
concretagem, juntas de dilatação, cura 
e aditivos. 

02.01.03 

m3 776,89 

Concreto Usinado fck = 50 MPa com 
adição de micro-silica, inclusive 
controle tecnológico,fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento 
(se necessário), adensamento, cura e 
aditivos. 

02.01.04 

rr13  25,86 
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Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0839 

LOTE 3 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

C 0840 

ATESTADOS EM NOME DOS PROFISSIONAIS 

ENG2  CIVIL SAMUEL JOSÉ DUQUE LEITE 
ENG2  ELETRICISTA CARLOS ALBERTO BERTASOLI 
ENG2  MECÂNICO SILVANO JOSÉ MACATROZZO 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 



• 

• 



São Paulo, 20 set bro de .007. 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0 8 4 
A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS- CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 
LOTE 3 

O CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES, constituído pelas empresas 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
61.584.223/0001-38, CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob 
o n° 17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o ng 61.099.826/0001-44, para atendimento ao item 6.1.4 alínea "b", 
informamos que os profissionais detentores dos atestados de responsabilidade 
técnica, engenheiros civis Roberto Ribeiro Capobianco e Marcus de Castilho Souza, 
apresentam os mesmos atestados para a comprovação deste item, no item 6.1.4 
alínea "c", uma vez que estes atestados comprovam tanto a experiência dos 
responsáveis técnicos, como das empresas. 

Susana Cabarcos Pawletta 
RG N° 6.816.967-X 

Re 	entante do Consórcio 

Rua Bela Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução das obras civis e gerenciamento do novo espaço Natura para Indutria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 - Cajamar - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Silvano José Macatrozzo - CREA/SP N2  0601917653 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

u842 

(X) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N SZN 000666 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 
CONTRATO DE EMPREITRADA POR PREÇO GLOBAL, OU EPC, OU TURN KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
PREDIAL E ACABAMENTOS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGENS DOS EQUIPAMENTOS, 
COMPREENDENDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO, 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, ESQUADRIAS E VIDROS, 
COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM 0 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 
AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS 

VIDROS LAMINADOS E/OU TEMPERADOS 
PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
PINTURA E/OU REVESTIMENTO MELAMINICO E/OU GRANITO 
CIMBRAMENTO METALICO 
• CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE PARQUES OU JARDINS 
ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO 
SISTEMA STRUTURAL GALZING E/OU PELE DE VIDRO 
SISTEMA DE ES e • A VACUS ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

CONST UCAP-CCr ENGEN 
CNP 
	

'2  61.584. 3/0001-38 
ARIA E COMERCIO S/A 

CONSTRUCAKCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO 5/A. 
CNPVW1F N° 61 584,22310001.38 

TEC.N.°/CIVIL SUSANA CABA RC OS PAVVLETTA 
CREA N. 146.60010 RO N.°6.816.967-X - SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 10  ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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VPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
cervo técnico do profissional certificado. 

CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

c 10112. 

O 0843 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO - 
Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

CERTIDÃO N°: 

Referente à(s) ART(s) 8210200507921913 e 8210200507462978. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo corn os artigos 4°, 5° e 6° da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acerv6 Técnico do profissional abaixo mencionado: 

SILVANO,JOSÉ MACATROZZO.  

Engenheiro  

- • •, . 	. 
do artiigó 1.2, da Reó6lução.218-;tle 29 dá junho de 1073. 	- 	, .., . 

- _', ,-,-,-:. 	- 	:,.--,- 	 -..- 	• 	, - 	5.:',.•!. 	•• 
Co-Responsável Técnico por ;Execução na área da Engenharia MáCánicá -;:

--; 
,Execução 

dos serviços na área dà'eriger‘ih'a*Ifá'rn-'04ári-iCa,referenlê as instalgUiát'kle-'án.",:,':... , r, 
condicionado ventilação .'-e"Xá.u.'"§là-6,' ,41êVid'Oes‘,"'d.ás cbmbile1ivel, ar comprimido 

. 	'-.--'r-,'-;--':.,"-- -, .,, 	 :•:`,.,.:,,,-9 	::.,,,,,,,-,'''"W'',.¡;-.'',"'"'-:-: :'...,:-:̀'.r,, '4',-,-,..::;:kf.'41:;:::,-,-.- . 	. 

	

-.•.--. 	 - ; ,..,-.á,7,,  -.•,7,5,- g.'.,-?,. 	, 	. 	. ,.... 	., 

.,, ,r0.1..í. 	„ Especificadas conforrne.,AtOstádo-anexomimitada-as atribuições acima'. -: 	,---.-,-,.:' 

	

, 	, , 	.s. 	, „, 	di 	.. 	, . , 	 , 	, 
• -- 	. 	- • ,'• ' 	...4 v ::.,...,,,..-.,,,•: oi,,,,•%...:..- 	,• 	 . 

Cidade 

Valor 

Período  08/07/1998 a 

Contratada 	Construcap-CCPS Engerihariáé Comercio SIA 

CREASP N° 	0003732. 	 ' 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão ó(s) 'documento().,.,-2 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade 	xa,tidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

s) n 	.de 1 

o  CREA-SP. 

— _• 

Profissional 

Titulo(s) 

likREASP N° 

Atribuições 

Atividade(s) Te- 
izicu(s) RealkaditàJ- 

• :dehi,drante„.„9pritSk êit 	
• - 

; 
- 

Quantifica0o 	• 

vapor condensado, redál 
 ....?, _ ,-, • 	,,,s, - 

l 

, 
Local da obreserviço RodoyiasAnhanguera:Kni , 

• Cájarriar 

R$;•6.0.,742'..823,23 (N.  

31 /93/00-',.»,, ,  

Contratante 	Industria e Ódtnérciti'de.COIfefidOsSâtura Ltda. 

São Paulo, quarta-feira, 7 de dezembro-de 2005 

	 .. o .. 
ylene TeixeiraNcmura 
nforme Portaria 042/2004 

O Acervo Técnico é toda a experiéncia adquirida ao lorio,  a vida do profissional, 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qua qu r limitação temporal 
à sua validade 	 10°  REGISTRO civil, - BELENZINHO 

" A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 

Conferido: Flavia Cristi 	ampos 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
ant•J 

r Ç-_, 	
.-• 	 pe!c) 

.ticão 

Atestamos para os devidos fins, que a em presacoR-rn:CA-Cs;P 	N -C:::;iTPZ-."-2!"'er'' .  
da Certidta). 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela.Cintra, no 24 1Pti7idar7S- 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou p 	.DUSTRIA E 
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as O 	 E 
GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 
Cajamar/SP - Distrito • Industrial de .  Polvilho, em terreno urbano de 

4111 	
784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 
e quarenta .e dois. mil, oitocentos e vinte•e três reais e vinte e três 	ntavos), 
no período de —̀.08/07/1998 à 31/03/2001, com área cons da de 
77.114,85m2. 	 Flavia Crist* a 	Campos 

Agente AdmTi trativo Reg. 1940 
Seccio 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA •No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 
Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

Os servicos de construcão e de aerenciamento do complexo Industrial,  
são compostos dos seauintes prédios:  

• PICIaNG 	 Um prédio de quatro pavimentos para o 
recebimento e expedição de produtos com uma área total de 18.297m2; 

AV - ANEXOS DO ALMOXARIFADO VERTICAL 	 Um prédio 
com a utilização de almoxarifado vertical 100% automatizado, área total de 3.617m2; 

FÁBRICAS 	- 	 Quatro prédios de cinc 
pavimentos para fabricação de produtos hidroalcoólicos, produtos tensoativos e, pro tos de 
maquilagens e cremes, área de total 22.204m2; 

CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 	Dois prédios de dois pavimen0 para 
treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2; 

P8LD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 	 Conju 
cinco prédios de cinco pavimentos interligados por passarelas metálicas; 
laboratórios para desenvolvimento de novos produtos, escritórios, sanit 
elevadores e recepção; área total de 11.024m2; • 

Indúrtri• • Comérclo de Cownitko• 14.b.• Ltdae. - Rodovia Anhanpuera, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fane (i 

100  REGISTRO CIVIL - 13RI,ENZINE0 

" A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO" 
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O presente documento e wztrte integrante ista 

ciihtermiia pelo 
— ,
i

, C  e  
SERVIÇOS 	 Prédio destinado a serçfedgàele kitiejk

ffiT) -  do complexo, composto por refeitório, lanchonete, creche, CREI5aMé0 ráth 	i- t2b  . 
departamento de recursos humanos, com uma área total Ette9913711id0 acor'tperittrado da referi- 

da Certidio. 	, 
200.5" MANUTENÇÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 	Compcypp429,5,  92bras, /um 

para escritórios, oficinas para manutenção geral da Fábrica e Almoxarifado e, outro para 
Central de Água Gelada, Casa das Caldeiras e subestação, área tottpW.974 	com,dois ,  pavimentos; 	 , :  

PORTARIA PRINCIPAL 	 Um prédio de recepção 	ntes e 
funcionários com um pavimento numa área total de 293m2; 	Flavia isti de Campos 

Agente Ad inistrat 	1- Reg. 1940 

PORTARIA DE CARGAS 	 Um prédio de SbOp9tO 1 e 
materiais e produtos com um pavimento numa área total de 249m2; 

ETE 	 Um prédio para estação de tratamento de 
esgoto, efluente e água, com uma área total de 1.383m2  em dois pavimentos; 

TANCAGEM 	 Área de 1.400m2  destinada a 
estocagem de matéria-prima, combustíveis e gases; 

RESERVATÓRIO ELEVADO 	 Torre de 70m de altura, com 
capacidade de 1.250.000 litros para reservatório de água; 

ÁREA EXTERNA 	 Área de 248.000m2  composta da 
execução de pavimentação, paisagismo e todas as interligações de instalações hidráulicas 
(esgoto a vácuo, esgoto industrial, incêndio, água potável, água tratada, água pluvial, óleo 
diesel, GLP, vapor e condensado) e Instalações elétricas (sistemas CF1V, detectores / 
incêndio, back-bone, supervisão predial, som, controle de intertravamento de disjuntores, 
controle de acesso; aterramento, média tensão e baixa tensão). 

1. CIVIL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS:  

PICKING 

Corpo principal do edifício em estrutura de concreto pré-moldada (pilares, vigas e lajes 
Iveolares) e as laterais (anexo A e K) em concreto moldado " in loco". 

Fechamento vertical do prédio em painéis de concreto moldado "in loco"e vidro laminado. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e. terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estruturas (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas trelicadas. 
Área da cobertura: 7.250,00m2. 
Estrutura metálica treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura. 

Peso da estrutura metálica: 80,19 ton..,  

O pavimento térreo (nível 729,00), recebeu piso de concreto armado, acabamento vítreo, para 
uma sobrecarga útil de 5 ton/m2  e carga móvel de 2,6 tf (eixo dianteiro da empilhadeira). 

Indaftria • Comércio da Comiétkos Nadem Ltd.. - Rodovia Anhonguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (l1)4446 2061 

10°  REGISTRO CIV11., - BELENZINII0 
" A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 
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Áfi tIu;ré.. 

C:1 

846 natura 

Foram instaladas 30 docas móveis (CARGOTEC) e 30 portas metálica$r@ti A.0....AworpEtyrte integrante 'ia 
Certidão de Acervo Tecnico expedida pelo 

No pavimento superior, foi executada uma capa de concreto arr~,~aptnineelaU44eik--E-Q— e  
lajes alveolares, onde após frezamento recebeu piso epóxi Stonbleng,G41QNHARDo acompanhadc dra referi. 

da Certidão. 	.1_ 	i 2 7o-¥31 Sistema de ventilação e exaustão nos vestiários e pavimento térreo e, ar ,condkiorlado dei .--.. conforto nos laboratórios, escritórios e área do PICKING (nível 735,00).5" P"''' — — 

1.2 - AV E SEUS ANEXOS 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  

Estrutura pré-moldada de concreto 	  
Estrutura moldada in loco 	 2. 
Cobertura metálica 

• 817m3  de concreto armado 

• 6.683m2 

137un com 686m3  de concreto lançado 

406m3  de concreto armado • 

• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	5.342m2  
• Elevador monta carga 	 lun 
• Elevador de passageiro 	un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 

Havia Cris 
Agente Adm 

Secci 

m2 

CaMpos 
Reg. 1940 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Racks em 

fechamento lateral e superior em 
• Fundação em tubulão 	 
• Estrutura moldada in loco  

estrutura metálica de chapa dobrada com 
painel SABROE formando uma caixa fechada 

35un com 167m3  de concreto lançado 
	 397m3  de concreto armado 

• Cobertura metálica 	 436m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	156m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 215m2  

1.3 - FÁBRICAS 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento dos vestiários e sala de máquinas (nível 723 e 726,00) em painéis de concreto 
armado moldado "in loco". 

O fechamento lateral do almoxarifado, produção e envase em painéis SABROE de 10 cm de 
espessura, fixados em pilares e terças metálicas. 

Divisórias internas em alvenaria de blocos de concreto revestidas com chapisco, emboço, 
massa corrida e tinta acrílica. 

` 1. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciai 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalment 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por duas 
águas, apoiadas nas extremidades e no meio em vigas metálicas. As vigas da extremidade são 
vigas soldadas (CVS) com vão de 7,50m e as vigas do meio são treliçadas duplas com vão de 
15,00m. 
Peso da estrutura metálica: 

• Fábrica 1: 62,49 ton; 
• Fábrica 2: 55,10 ton; 
• Fábricas 3A: 47,41 ton. 
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Piso em concreto armado, acabamento vítreo com as seguintes 
• Almoxarifado - 5,0 ton/m2  
• Demais áreas - 2,0 ton/m2  
• Carga móvel - 7,0 tf (eixo dianteiro empilhadeira) 

çiztN> 

O presente documento 	te intewanic 

5012-larádtjate AC:Cf V O Técnico icx9ettita pelo 

CREA-SP 	'S 2'  N/   e 
somente será váiido scompanhátto da refeiii 
da Certidão. 

• 

Nos pisos da área de produção, envase e embalagem foram apl ¡Gados Ma08xi7-2- 1 Z,GCS' 

   

Nos eixos NB - 10/51 foram montados passarelas de visitação e 
interligação das FÁBRICAS, PICKING e RECEPÇÃO em estrutura metálica com f 	ento 
lateral externo em vidro laminado serigrafado. 

Nos eixos K/L - 2/45 foram montados pórticos com plataforma para equipamentos, 
e túnel para eletromonovias. 	 Flavia Cri 

Agente Admin 
Secciona 

	 382un Com 1.513m3  de concreto lançado 
• 1.261.300kg de aço 

• 11.678m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

laser 	 11.129m2  
• Elevador de passageiro 	 2un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 8.749m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	25un 
• Fechamento lateral em painel tipo SABROE 	 11.534m2  

1.4 - CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÕES  

Edificios com estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares, vigas e lajes de piso e cobertura. 

A cobertura do prédio de treinamentos, foi executada em estrutura metálica de uma água, 
enterçamento metálico e telha de alumínio pré-pintado. 

O espelho d'água na cobertura do prédio de convenções, foi impermeabilizado com manta 
asfáltica 3 mm, com argamassa de proteção mecânica e pintura. 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e, equipado com pontos individuais de 
dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos e 
cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 

Sistema de ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 90un com 260m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 1.701m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 719m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.60 s.m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 77 
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• 3.280m3  de concreto armado 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 

Estrutura metálica 
Estrutura moldada In loco 	  
Cobertura metálica 
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1.5 - P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
O piese:ire.:),:irrrienrcf 	. 

Edifícios em estrutura de concreto armado aparente moldado "ihIáWP, 	 ed.Zate pilares e lajes de piso e cobertura. 	 CREA-SP 	r  	e  
somente será vdd .z...:cimparih.?.de da referi. 

A interligação entre os edifícios é feita através de passarelas mdâlkãieertri fecOmento lateral 
de vidro laminado e cobertura com telha de alumínio pré-pintado e ffflo,talsp._;±„, 

Os prédios de laboratório e escritório possuem fachadas de pele de viNée 

As lajes de cobertura do prédio da 
asfáltica e proteção mecânica. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  
• Estrutura moldada In loco 	  
• Cobertura metálica 
• Piso industrial 

laser 

e vidros temperados 	 5.186m2 

1.6 - SERVICOS 

Estrutura para cobertura em arco, com tesouras de comprimento 27,80m e vão entre pilares 
de 17,50m, pilares metálicos em perfil tubular, e enterçarnentos em perfis metálicos. 
Dimensões da cobertura: 356m x 27,80m, área de 9.896,80m2. Peso da estrutura 217,85 ton. 

Cobertura em telha metálica em alumínio pré-pintada na parte superior e com verniz na 
inferior, e=0,50mm, no vão central e painéis de policarbonato nos balanços. 

Piso de concreto armado com acabamento vítreo para sobrecarga de 1,0 ton/m2. 
Fechamento em alvenaria de blocos de concreto e vidro laminado apoiados diretamente sobre 
o piso de concreto. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 96un com 348m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica  	 345.831kg de aço 
• Cobertura metálica 	 6.164m2 
• Cobertura em policarbonato 	 3.760m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 
• laser 	 9.408m2 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.915m2  

1.7 - MANUTENCÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 

1.7.1 - Manutencão 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento das fachadas leste e oeste em elementos vazados NEO-REX. 
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• Elevador passageiro 
• Caixilho de alumínio 

em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 
	 2.865m2  
panorâmico 	 3un 

• recepção e sanitários foram impermeabilizadas 
Flávia 

Agente Ad, 
Secc. 159un com 779m3  de concreto lan o 

4.606m3  de concreto armado 
1.517m2  
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Cobertura dos vestiários e escritório com treliças metálicas 'errfil2êMitiâNeVIEDA.titSn"—
terçamento metálico com acabamento epóxi poliéster e telha mealiãlãziriadtfF"i°  

CREA..-,r,  sob n 	 e 
Piso do pavimento térreo em concreto armado, acabamento vítrnecynpareáulkiansubrearrta 

da Certidão. 
) 

sã°Pu 	
12 

No pavimento superior, o escritório recebeu piso elevado constituídopor&prda-s—rerrioWels, os 
vestiários receberam piso epóxi e a área descoberta foi impermeabiliz dcortLmapta sfáltica 
3 mm de espessura e uma camada de argamassa para proteção m 	• . •"--'~: 	91' 
montado um pergolado de vigas metálicas, com acabamento epóxi, com vão de 13 Ney entre 
pilares, e dimensões de 52,50m por 17,20m. Peso da estrutura metálica: 68,40 ton 

Edifício em estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi. 	

Agente Adrnini trativo 1 Reg. 1Q40 
Seccio, ! Norte 

1.7.2 - Almoxarifado da Manutenção  Flavia Cria na a . Ca 

Fechamento lateral com telha sanduíche em aço pré-pintado, preenchidas com manta de lã de 
rocha. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estrutura (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. Dimensões da cobertura: 36,00m x 20,00m, ou 720m2. 
Estrutura metálicas treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura e do fechamento 
lateral. 
Peso da estrutura metálica: 61,33 ton. 

1.7.3 - Central de Utilidades 

Edifício em estrutura de concreto aparente moldado "in loco" constando de paredes externas, 
pilares e lajes de cobertura. 

• 
No pavimento térreo foram executadas bases para caldeiras, geradores e canaletas para 
tubulações de utilidades. Piso de concreto armado acabamento vítreo para sobrecarga de 1 
ton/m2  na área de circulação e subestação. 

A central de água gelada, instalada na laje de cobertura foram executados bases para chillers, 
bombas e diques de contenção, que foram impermeabilizadas com manta asfáltica e proteção 
mecânica com argamassa. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 74un com 142m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 644m3  de concreto armado 
• Estrutura metálica 	 8.340kg de aço 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.773m2  
• Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo sanduíche 	675m2  

1.8 - PORTARIA PRINCIPAL  

   

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes e lajes de 

%10 

2,0 ton/m2. 

cobertura. 
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Estrutura metálica de cobertura em uma água, executado com perfil de chapa dobrada pintada 
com epóxi e telha de alumínio pré-pintado. 	 J p.sn : 

Ceitidàc, C: 

CREA-SP süt; .SZ  N.- 66 C 
vorne•nte•svráw,c wuernper2-,QE113(ja refe r i- 

concreto armado 

• 9 Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado W.PágCe°, — 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em sapata 	  
• Estrutura moldada in loco 	  
• Cobertura metálica 

1.9- PORTARIA DE CARGAS 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco". 

Laje de cobertura impermeabilizada com manta asfáltica 3 
argamassa. 

• 

Estrutura metálica de cobertura em arco, executado com perfil "I" calandrado com curvatura 
de 18,6 m de raio, com vão de 24,00m e telha de alumínio pré-pintado. Peso da estrutura 
metálica: 5,77 ton. 
Telha metálica trapezoidal pré pintada e=0,50mm. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 15un com 35m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 62m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 197m2 

1.10 - ETE - ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Prédio para tratamento de esgoto e efluentes industriais,com as características abaixo: 
• Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto 
• Paredes: Concreto armado aparente 
• Laje: Pré-moldada, Cassol 
• Tanque Bioreator (Tratamento Biológico) - Capacidade: 1.200.000 Its 
• Tanque Retenção de Espuma - Capacidade: 100.000 Its 
• Tanque Equalização - Capacidade: 390.000 Its 
• Tanque Agua Tratada - Capacidade: 750.000 Its 
• Tanque Elevatório - Capacidade: 10.000 Its 
• Impermeabilização dos tanques - Poliuréia (Stonhard) 
• Impermeabilização da cobertura - Manta asfáltica 3mm com argamassa de proteçãoi 
• Estrutura metálica de cobertura e mezanino 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Movimento de terra 	 Escavação 10.595m3  
• Fundação em estaca pré-moldada em concreto 	 84un , c= 888m 
• Estrutura metálica 	 23.179kg de aço 

1.11 - TANC.:AGEM  

Esta área compõe-se de um páteo para descarga de matéria prima e c 
os respectivos tanques e diques de contenção. 

Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	2un4 
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Estrutura moldada in loco 	 802m3  de concreto armado 
Cobertura metálica 	 322rri2 

bustíveis e gases comM% 
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notura so= 	CREA-SP. 
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O presente documento 	,e integrante da 

eto4zcertictáwo eme Acervo Técnico .xpedia n e i o 

apa4,eie -- 	‘e O edifício para depósito de inflamáveis foi executado em cor13  
"in loco" (paredes e laje). 	 somente St.trá válid: ac e;nocnharto da referi- 

da C 	 ..1 
Estrutura de cobertura metálica, em duas águas 	

9,  . 
, vão de Om Peso da esgrutura metálica 

i 2 2,c01 ertiriCo. 

1,30ton. 	 São r U0 
Telha metálica trapezoidal pré-pintada (perkron), e=0,50mm. 	

.., .......... 7 ........ ........... 

' eáiãr'..  t.'ã'. 

Piso de concreto armado, acabamento vassourado na área do páteo de manobra 	, rga de 
matéria prima e combustíveis. 	 Flavia Cr tina 	C.rnpos 

Agente Admi istrativo 0 	eg. 1940 
Resumo quantitativo dos principais itens: 	 Se ccio 

• Fundação em tubulão 	 24un com 136m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 219m3  de concreto armado 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	1.615m2  

1.12 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Reservatório elevado de água com 69,0m de altura em concreto armado, executado pelo 
processo de formas deslizantes, conforme características abaixo: 

• Diâmetro interno: 6,0m 
• Espessura das paredes: 0,25m 
• Número de compartimentos: 5un com capacidade de 250.000 Its/cada 
• Casa de Bombas: Nível Térreo 
• Capacidade Total : 1.250.000 Its 
• Impermeabilização: manta asfáltica 5mm (dupla) tipo Torodin e proteção da laje com 

Denvertex 100. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 Com 113m3  de concreto lançado 
• Plataformas e escadas de acesso em estrutura metálica 	 54.444kg 

.1.13 - ÁREA EXTERNA 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Galeria em concreto armado moldado in -loco, canaletes aberta e 

fechada, tubulações envelopadas, túnel liner, túnel de concreto. O "back-bone" para a 
tubulação de telemática foi construído de maneira independente da rede elétrica 

• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,50m e c=1.385m 
• Canaleta em concreto armado 	 " seção 2,40x2,40m e c=150m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,00x2,00m e c=445m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,80m e c=115m 
• Travessia por método não destrutível 	 Túnel Liner - d=2,00m e c=34m 
• Pipe-Rack em estrutura metálica 	 117.328kg 
• Rampa em estrutura metálica 	 12.400kg 
• Pavimentação asfáltica 	 40.000m2 
• Sarjeta em paralelo 	 6.352m2 
• Execução de pátios em piso de concreto com acabamento vassourado 	6.961m2  
• Espelhos d'água: 

o Edifício de Convenções: 	 1.903,02m2  
o P&D: 	 1.300,00m2 
o Portaria Principal: 	 13,80 2  Illet, • tj. t9 

10° REGI 	 TO STRO - n:Nr-gi\iro 
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sese 	é 1.14 - PONTE DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENc& ent documento parte integrante da  
Certidâo de Acervo Técnico expedida neLo 

Estrutura mista (metálica-concreto) para ponte, com comprin~9415tértIde• 	• 	e 247&44443tia_e. 

somenfe sera válido acompanhado, da referi. 
da Certidão. 

São Panlo 	I 2.  

Estrutura metálica treliçada para duas passarelas, cada uma delas com comp 
30,00m, com largura de 4,75m, apoiada nas extremidades. 

nto de 

1.16- PASSARELA DA ETE 

Havia Cris na de..'ctnpos 
Agente Admin ,trativo I- eg. 1940 

Secck ai Norte 
• 

  

Estrutura metálica treliçada para passarela, com comprimento total de 46,50m, apoiada em 
pilares de concreto com vão entre apoios de 27,0 m. 

.1.17 - PASSARELA DO EDIFÍCIO PICKING 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi, comprimento total de 36,56m, vão entre 
apoios de 29,64m. 

1.18 - PASSARELAS DO EDIFÍCIO MD  

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxl : 
• Ligação entre recepção/hall dos elevadores, comprimento de 35,75 m 
• Ligação entre recepção/estacionamento comprimento de 27,52 m 
• Ligação entre blocos, sanitários e recepção: 

- 	4 passarelas com comprimento de 15,00 m 
- 	8 passarelas com comprimento de 5,00 m 

nas extremidades. 

1.15 - PASSARELA ENTRE FÁBRICAS 
2.0(.);:j 

• 
1.19 - PASSARELAS METÁLICAS (QUANTIDADES)  

Fornecimento e execução de passarelas metálicas em aço ASTM A36, utilização de ASTM A325, 
eletrodos AWS E70XX, perfis em chapa dobrada A-.570-GRAU C e ferros redondos SAE 1020, 
nos elementos abaixo descritos: 

1.19.1 

1.19.2 

1.19.3 

1.19.4 

1.19.5 

1.19.6 

1.19.7 

1.19.8 

1.19.9 

total 

Ponte de ligação Praça à ETE 

Passarela de ligação ETE ao Clube 

Ponte de acesso ao Centro de Convenções 

Passarela de ligação Recepção ao Hall dos Elevadores 

Passarela de ligação estacionamento à Recepção 

Passarelas de ligação entre os blocos do P&D 

Passarela de ligação entre o edifício Picking e AV 

Passarela de fuga de emergência no edifício Picking 

Passarela de ligação Fábricas/Picking 

37.506,00 Kg 

9.796,00 KG 

20.158,00 Kg 

40.301,00 Kg 

13.142,00 Kg 

29.862,80 Kg 

1.743,00 Kg 

2.105,00 Kg 

14.857,00 Kg 
MIRA 169.470,80

0
K
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2. PLANILHA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 

ITEM 	 SERVIÇOS 

SERVIÇOS INICIAIS 
Locação da obra 

pies:ente documento parte infegrante da 
Cerdo de Acervo Téopico expedida pelo 

CREN-SP sob rf 	 e 

.19~-kaRn§jrnp anhads da referi-

da Ceriidão. 

Havia Cri 
Agènte Adrni 

Secc m2 

ina 
strativo 1 
n 4nráe 

arnpos 
eg. 1940 

2 	 TRABALHOS EM TERRA 
2.1 	Escavação mecânica/manual para valas de fundação 	m3 	19.235,73 
2.2 	Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 para m3 	24.374,02 
k 	 uma altura de escavação até 6m 

III 

2.3  Reaterro com material da 1 a categoria, proveniente do corte 	m3 	16.726,77 
Reaterro compactado com areia 	 m3  2.4  75,80 

2.5 	Aterro compactado mecânico 	 - 	m3 	6.601,51 
2.6 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 5km, rn3 	29.762,26 

incluso espalhamento 
2.7 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 12km, m3 	3.785,38 

incluso espalhamento 
2.8 	Apiloamento do fundo de valas 	 m2 	3.015,04 

FUNDAÇÕES 

3.1 	Fundações Profundas 
3.1.1 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 60cm 	m 
3.1.2 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 70cm 	m 
3.1.3 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 80cm 	m 
3.1.4 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 90cm 	m 
3.1.5 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 100cm 	m 
3.1.6 	Escavação manual de tubulões com fuste d=70cm 	m 
3.1.7 	Escavação manual de tubulões com fuste d=80cm 	m 
3.1.8 	Escavação manual de tubulões com fuste d=90cm 	m 
3.1.9 	Escavação manual de tubulões com fuste d=100cm 	m 
3.1.10 	Escavação manual de tubulões com fuste d=110cm 	m 
3.1.11 	Armação em aço CA-50 para tubulões 	 kg 

010 	
3.1.12 
3.1.13 	

Concreto fck=15 a 20 MPa: para tubulões 	 m3  
Preparo de cabeça dos tubulões 	 . „  un 

3.1.14 	Brocas d=25cm, incluso escavação, armação, concreto e m 
preparo da cabeça 

3.1.15 	Brocas d=30cm, incluso • escavação, armação, concreto e m 
preparo da cabeça 

3.1.16 	Tirantes para 20TON, com 9m livre e 6m ancorados 
3.1.17 	Estaca pré-moldada de concreto D=50cm, carga à 

compressão máxima de 97,5TF- fck=35 MPa. 
3.1.18 	Estaca pré-moldada de concreto D=60cm, carga à m 

compressão máxima de 135TF- fck=35 MPa. 
3.1.19 	Preparo de cabeça das estacas 	 un 
3.1.20 	Estaca raiz d=310mm carga de trabalho Q=100tf e m 

comprimento 12m 

131,28 
5.557,38 
1.268,61 

915,17 
320,04 
45,16 
30,00 

259,31 
4.733,21 

5,00 
74.761,78 

4.227,55 
1.083,00 

82,50 

32,00 

156,00 
303,70 

583,70 

80,00 
146,8 
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I  3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.5 

, 3.2.6 
3.2.7 
3.2.8 

Fundações Superficiais 
Lastro de concreto magro fck=9 Mpa. 
Lastro de areia 
Forma de madeira em compensado resinado 
Concreto usinado fck= 20 MPa. 
Concreto usinado fck= 25 MPa. 
Concreto usinado fck= 30 MPa. 
Armação em aço CA-50 	 kg 
Argamassa grout para reforço de fundação, chumbar inserts 
metálicos, reforço estrutural em aberturas para passagens de 
instalações em peças estruturais 	 m3  

Flavia Cri 
Agente Admi 

Seccie 
m2 	106.535,0 
m2 	17,22 
m2 	14.971,39 m2 	10.191,46 

5,90 
148,38 
563,27 

1.346,97 
177,84 
219,66 

m3 	871,07 
m3 	9.710,93 
m3 	4.102,32 

10.280,75 
kg 	1.650.351,86 
kg 	5.441,84 
rn3 	172.738,25 
m2 	166,59 

130,39 

4 	 ESTRUTURA 
4.1 	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
4.1.1 	Forma de madeira compensada plastificada 

III 	

, 4.1.2 
4.1.3 	

Forma de madeira em compensado resinado 
Forma de madeira em tábua 

4.1.4 . 	Forma circular de madeira compensada plastificada 
4.1.5 	Forma circular de papelão para pilares d=30cm 
4.1.6 	Forma circular de papelão para pilares d=40cm 
4.1.7 	Forma circular de papelão para pilares d=50cm 
4.1.8 	Forma circular de papelão para pilares d=60cm 
4.1.9 	Forma circular de papelão para pilares d=80cm 
4.1.10 	Forma circular de papelão para pilares d=100cm 
4.1.11 	Concreto usinado fck= 20 Mpa. 
4.1.12 	Concreto usinado fck= 25 Mpa. 
4.1.13 	Concreto usinado fck= 30 Mpa. 
4.1.14 	Aditivo superplastificante para o concreto 
4.1.15 	Armação em aço CA-50 
4.1.16 	Armação em tela soldada 
4.1.17 	Cimbramento metálico 
4.1.18 	Juntas de construção (preenchimento com isopor) 
4.1.19 	Juntas de dilatação das paredes e vigas (preenchimento com 

junta JEENE) 
4.1.20 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.1.21 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm 
4.1.22 	Laje treliça TR8 c/ cerâmica 
4.1.23 	Laje moldada in loco com forma metálica tipo STEEL DECK 

010 

	

	
- CE75 h=140mm, em chapa de aço galvanizado, incluso 

arremates 
4.1.24 	Laje de concreto pré-moldado tipo alveolar h=20, 25 e 30cm 
4.1.25 	Enchimento com argila expandida 
4.1.26 	Reservatório Elevado de Água, com 70m de altura e 6m de 

diâmetro externo, em concreto armado, executado em fôrma 
deslizante incluso projeto, concreto, aço 	forma e 
impermeabilização (05 células de 250.000 litros = total de 
1.250.000 litros) — volume de concreto para a torre 

4.1.27 	Tratamento de concreto aparente incluso aplicação de 
silicone 

4.2 	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 
4.2.1 	Montagem e produção de vigas e pilares pré-moldados 
4.2.2 	Montagem e produção das lajes alveolares com capa 25 Mpa 

(e=32cm+5cm) 
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4.3.1 	Estrutura metálica com acabamento em pintura epoxi 
4.3.2 	Estrutura metálica incluso piso em chapa xadrez 

4.3 	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
	 Agente Administ 

kg 	2.25 
kg 
	Seco 

5 	 COBERTURA 
5.1 	Cobertura metálica Medabill - estrutura de cobertura m2 	19.379,20 

• 
composta por treliças metálicas semi-espaciais (sistema 
Medajoist) e terçamento metálico, totalmente parafusada, 
pintura epoxi, com telha de cobertura metálica zipada 
e=5,5mm , incluso cumeeira 

5.2 	Telha metálica ondulada em aço pré-pintada 	 m2 	10.613,37 
5.3 	Telha metálica ondulada calandrada em aço pré-pintada 	m2 	2.225,07 
5.4 	Telha metálica trapezoidal em aço pré-pintada 	 m2 	9.364,56 
5.5 	Tomada de ar metálica em aço pré-pintada 	 m2 	342,00 
5.6 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com m 	4.284,16 

esmalte sintético fosco, corte de 15 à 50cm 
5.7 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com m 	2.206,10 

esmalte sintético fosco, corte de 51 à 100cm 
5.8 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com m 	 475,84 

esmalte sintético fosco, corte de 101 à 150cm 
5.9 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com m 	 60,00 

esmalte sintético fosco, corte de 151 à 200cm 
5.10 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com m 	203,15 

esmalte sintético fosco, corte até 100cm 
5.11 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com m 	111,00 

esmalte sintético fosco, corte até 101 à 200cm 
5.12 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com m 	570,00 

esmalte sintético fosco, corte até 201 à•300cm 
5.13 	Cobertura em policarbonato , apoiados em perfis de alumínio m2 	_ 5.110,19 

com pintura eletrostática branca, incluso acessórios para 
010 	 montagem e fixação 	, 

5.14 	Domos em material acrílico d=60 cm/60 x 60cm 	 un 	 4,00 

6 	 ALVENARIAS 
6.1 	Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm 	 m2  
6.2 	Bloco de concreto estrutural de 14x19x39cm 	 m2  
6.3 	Bloco de concreto celular autoclavado estrutural 60x40x14cm m2  
6.4 	Bloco de concreto celular e=9cm 	 m2 

6.5 	Bloco de concreto estrutural e=30cm 	 m2 

6.6 	Encunhamento L=19 cm 	 m 
6.7 	Encunhamento L=14 cm 	 m 
6.8 	Encunhamento L=30 cm 	 m 
6.9 	Marcação de alvenaria 	 m 
6.10 	Elemento vazado de concreto 	 m2  

19.532,23 
2.005,33 

96,00 
271,90 
282,54 

3.544,77 
533,3 
66,80 

542,40 
672,53 

	

4.2.3 	Montagem e produção das lajes alveolares 
(e=32cm) 

	

4.2.4 	Armação em aço CA-50 

	

4.2.5 	Armação em tela de aço CA-60 

	

4.2.6 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 

	

, 4.2.7 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm para apoio 

	

4.2.8 	Fornecimento e colocação de insert tipo DYVVIDAG - AÇO 
ST.85/105 de 32mm 



• 

. ua  

MrWriePerotilre444g' 
pira confere coro empei, 

S  Paul°. 2 • 



m2  

m2 

m2 

m2 

p  

• iY03 	l5N` 

, 856 

da Certidão. 

Sáo Pauro, 
m2 

Flavia Cria 
Agente Admirti 

Secc 

Z aC20.5- 

9,99 

na,. 3 mpos 
trativo 1 - eg. 1940 

of te  m2 

gEOU! 
\v's 

notura 

7 
	

LASTRO E SUB-PISOS 

7.1 	Lastro 
7.1.1 	Preparo do terreno 
7.1.2 	Lastro de concreto não estrutural, fck 9Mpa e=10cm 

7.2 	Sub-pisos 
7.2.1 	Abertura de caixa até 40cm 
7.2.2 	Base de concreto rolado h=12cm 
7.2.3 	•Base em BGTC - brita graduada tratada com cimento na 

faixa de 80 a 100kg/m3  - até e=17,5cm 
' 7.2.4 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 

com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 8cm 

7.2.5 	Piso • em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - E= 9cm 

7.2.6 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 11cm 

7.2.7 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e junta - e= 12cm 

7.2.8 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso tela 
soldada e junta - e= 15cm 

7.2.9 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 16cm 

7.2.10 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e juntas - e=18cm 

7.2.11 	Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com m2  
acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e=5cm 

7.2.12 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com acabamento m2  
vítreo , tela soldada e juntas - e=8cm 	• 

7.2.13 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=05cm 

7.2.14 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=13cm 

7.2.15 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=15cm 

7.2.16 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=18cm 
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70,00 

10.240,20 

14.068,11 

1.093,75 

2.612,76 

998,83 

7.693,28 

108,00 

290,24 

724,50 

2.944,40 

1.097,9 

13 
5.477,39 

802,94 
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8 	 REVESTIMENTO DE PISOS E RODAPÉS 	 O preserne documento to parte mregicmt .., 

8.1 	Revestimento de Pisos 	 Certidão dr_ Acero Técnico expedida pela 
-‘‘. .‘ 8.1.1 	Acabamento para piso de concreto sobre laje moldada in-cRéii2-2P  ` ''' '' - 9.146,1 I 	e 

	

spmeme se,:r va:' o 	 ., loco (L&M, CURE+SEAL HARD), com agente de cura 	 a;.ornpannud da reeri  
8.1.2 	Revestimento de piso cerâmico, assentado com argamassada  hf'I' d  '''• 	148,41 

colante 	especial 	aditivada 	flexível, 	pré-fabricada 	e 	São Pa:r1, ,....2,_ 1 .A....2-._ 
rejuntarnento com rejuntabrás 

f 8.1.3 	Revestimento de piso cerâmico anti-ácido, assentado com  
argamassa colante especial adttivada flexível, pré-fabricada 
e rejunte antiácido 

8.1.4 	Revestimento em carpete em placas aplicados com adesivo m2  
colante sobre piso elevado constituído por placas removíveis, 	Flava Cr' 	ampos 
estruturadas em caixas de aço e apoiadas em pedestais 	Agente Admi, 	eg. 1940 

+ 	 metálicos, com alturas variáveis de 15 a 40cm 	 Secci 
8.1.5 	Revestimento em carpete 'em rolo aplicado com adesivo m2 	6 •, 

colante sobre contra-piso de concreto 
'8.1.6 	Revestimento de piso em fórmica em placas aplicados com m2  

1 	 adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

8.1.7 	Revestimento de piso vinílico em placas aplicados com m2 	1.947,05 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

8.1.8 	Revestimento de piso vinílico aplicados com adesivo colante m2 	3.302,69 
sobre contra-piso de concreto 

8.1.9 	Revestimento de piso com epoxi raspado pelo sistema da m2 	26.083,88 
Stonharci, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

8.1.10 	Revestimento de piso com epoxi autonivelante pelo sistema m2 	1.483,75 
da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

8.1.11 	Revestimento de piso em assoalho de madeira em tábuas m2 	474,24 
macho e fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de 
coloração uniforme, incluso tratamento de proteção e de 
preservação 

8.1.12 	Revestimento de deck de madeira em tábuas macho e m2 	225,00 
fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de coloração 
uniforme, incluso tratamento de proteção e de preservação, 
apoiados sobre vigas de madeira aparelhada 

III 	

8.1.13 	Revestimento de piso em placas de mármore Carrara em m2  
placas de até 1,20 x 1,20 m e=3cm, assentado com adesivo 	

282,93 

colante, incluso rejunte 
8.1.14 	Revestimento de piso em granito branco polar em placas de m2  

40x40cm e=2cm, assentado com adesivo colante, incluso 
rejunte 

8.1.15 	Revestimento de piso em pedrisco branco n°1, espessura m2  
média de 3cm, sobre contra piso 

8.1.16 	Piso em placa de vidro laminado incolor e=25mm 	 m2 	 46,60 
8.1.17 	Revestimento •de piso vidrotil,-  assentado com adesivo m2"----, 	999,97 

colante, incluso rejunte 
8.1.18 	Revestimento de piso , em ciincreto armado e=5cm, m2 	206,7 

acabamento vítreo sobre chapa metálica 
8.1.19 	Revestimento de piso cimentado com acabamento m2  .'\ 30,20 

desempenado, incluso juntas. 
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8.2 	Revestimento de Rodapés 
8.2.1 	Rodapé em madeira h=5cm 

8.2.2 	Rodapé em vinílico 
8.2.3 	Rodapé em epoxi 
8.2.4 	Rodapé em cimentado 
8.2.5 	Rodapé para piso elevado ou arre 

(cantoneira de alumínio 2x2cm) 
8.2.6 	Rodapé em vidrotil 
8.2.7 	Rodapé em cerâmica anti-ácida 
8.2.8 	Rodapé em mármore Carrara, h=10cm 
8.2.9 	Rodapé de mármore Carrara, h= 51cm 

9 	 REVESTIMENTO DE PAREDE 
9.1 	Chapisco 1:3 
9.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
9.3 	Revestimento de parede em cerâmica, assentada com 

argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejuntamento com rejuntabrás 

9.4 	Revestimento de parede em cerâmica anti-ácido, assentado 
com argamassa colante especial aditivada flexível, pré-
fabricada e rejunte antiácido 

9.5 	Revestimento de parede com chapa de aço inox escovado, m2  
plana lisa e=1,5mm 

9.6 	Revestimento de parede em vidrotil, assentado com adesivo 
colante, incluso rejunte 

9.7 	Revestimento de parede com madeira em compensado, 
incluso estrutura de fixação e acabamento 

9.8 	Revestimento de parede com chapa em aço corten 
estruturado, incluso estrutura metálica de fixação 

9.9 	Revestimento em gesso sobre bloco de concreto celular 
9.10 	Revestimento em epó)d sobre emboço 

10 	 DIVISÓRIAS 
10.1 	Divisórias em laminado decorativo de alta pressão estrutural 

(10mm), cor branco neve, com acessórios (PERSTORP ou 
similar), incluso portas, para sanitários 

10.2 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=8cm, 
requadrado por perfil metálico 

10.3 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=10cm, 
requadrado por perfil metálico 

10.4 	Divisória padrão DIVISA revestida em laminado melamínico 
com rodapé em alumínio tipo hospitalar e painéis removíveis 
de 3m de altura sobrepostos com perfil de arremate. 

10.5 	Divisória móvel tipo Hufcor, revestida em tecido 
10.6 	Divisória de vidro temperado duplo e=6mm com persiana m2  

interna 
10.7 	Divisória em vidro serigrafado de 5mm, e=10mm, incluso m2  

portas e ferragens 
'10.8 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: espelho 10mm 
10.9 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: mármore Carrara e= 
3cm 
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10.10 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, m2 	 10,56 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm 	c) pre;enly doed(Penro é parte inegrante da 

	

10.11 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry wãtrUMsy de Acervo Técnialjyred;da pelo 

e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm K.RE-A-s2 s('5  ''' ..S..":"--- 6 e  
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm pawente será ii;::c: ,.: a:::ielpanhaj,) da referi 

Divisória especial: 1 face: vidro transparente e=10mm h= SIWPO,1 	 O I e 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m, outra face: vidro espelhado e=10mm 	Flavia Cri. 
h= 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, e=10cm para Agente Admin 
pintura látex h= 1,75m 	 Secc 

	

10.13 	Divisória em placa de mármore Carrara e= 3cm 

	

10.14 	Divisória em placa de mármore branco Tasso e=3cm 

CANTONEIRAS . 
Cantoneira de alumínio embutida para massa 
Cantoneira de alumínio embutida para azulejos 
Cantoneira de chapa metálica de aço para piso 
Cantoneira de chapa metálica de aço para degraus 

966,60 
145,20 
243,00 
622,80 

pintura látex h= 1,75m da CerOdU. 
10.12 

Étratívo 
nal Norte 

Campos 
Reg. 1940 

m2 

m2 	 2,88 

• 

12 	 REVESTIMENTO DE FORRO 
12.1 	Chapisco 1:3 
12.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
12.3 	Forro em painéis de lã de vidro, modulação 625x625mm, 

e=25mm , com acabamento em véu de vidro branco, 
apoiados em perfis de aço "T" - tipo FORROVID PRISMA 

12.4 	Forro, painéis de chapa de gesso acartonado, modulação 
625x625mm e=12,5mm, apoiados sobre perfis "T' de aço 
pintado - tipo LAY-IN 

12.5 	Forro em placas de gesso acartonado monolítico, tabicado, 
com pendurais, mola de regulagem e travamento face 
superior, incluso juntas rejuntadas 

12.6 	Fechamento vertical em gesso acartonado monolítico 
12.7 	Forro acústico em placas de fibra mineral, modulação 

625x625mm e=16mm , apoiados sobre perfis "T" invertido - 
tipo ARMSTRONG DA HUNTER DOUGLAS 

12.8 	Forro em chapa de aço pré-pintado na cor branca K 100 
marca Kroma em bandejas de 618mm x 618mm 

12.9 	Forro em placas de PVC, modulação 625x625mm, incluso 
estrutura auxiliar, peso de 4kg/m2  e proteção em lã de vidro 
ensacada 

12.10 	Forro especial, composto por painéis de PVC, espessura de 
35mm, perfis em aço pintado , incluso estrutura auxiliar e 
modulação com perfil centralizado 

12.11 	Forro acústico fonorefletor, composto de dupla estrutura, 
duplo painel de gesso acartonado de 12mm com lã de rocha 
entre painéis 

13 	 PINTURA 
13.1 	Esmalte sintético sobre esquadria de madeira 	 m2 
13.2 	Esmalte sintético sobre esquadria metálica 	 M2  
13.3 	Esmalte sintético sobre corrimão e bate-rodas metálicos 

486,0 
7.516,23 

.5)N_  846,00 

m2 	 68,18 
m2 	 68,18 
m2 
	

9.652,88 

m2 	 251,00 

m2 	 21.829,43 

m2 
	

855,12 
m2 	 7.259,62 

m2 	 282,52 

m2 	 6.819,77 - 

m2 	 81,55 

m2 	 394,85 hoi 
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13.4 	Látex acrílico sobre parede revestida de emboço 
13.5 	Látex acrílico sobre forro de gesso 
13.6 	Látex acrílico sobre divisória de gesso 
13.7 	Aplicação de massa acrílica em parede sobre emboço 
13.8 	Aplicação de massa acrílica sobre forro de gesso 
13.9 	Aplicação de massa acrílica sobre divisória de gesso 
13.10 	Pintura com neutrol sobre concreto 
13.11 	Caiação sobre alvenaria de bloco 
13.12 	Tratamento e aplicação de silicone sobre concreto aparente 
13.13 	Pintura de faixa no piso L=25cm em borracha clorada 
13.14 	Verniz sobre assoalho de madeira 
13.15 	Pintura com Stain sobre deck de madeira 
13.16 	Pintura epoxi sobre esquadrias em chapas galvanizadas 

14 	 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 

410 	
14.1 	Impermeabilização com cimento polimérico - alvenaria de 

embasamento , fundação e escadas externas 
14.2 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, m2  

AA aderida com asfalto oxidado à quente+ banho de asfalto 
oxidado e proteção mecânica - calhas de concreto 

14.3 	Impermeabilização com asfalto oxidado estruturado com véu 
de fibras de vidro ou véu de poliéster e proteção mecânica - 
áreas molhadas 

14.4 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
AA aderida com asfalto oxidado + manta asfáltica, SBS, 
3mm, tipo III, AA aderida com asfalto oxidado e proteção 
mecânica - lajes de cobertura 

14.5 	Impermeabilização pelo sistema de cristalização - poço de m2  
elevador e monta carga 

14.6 	Impermeabilização com argamassa impermeável - pisos 
14.7 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 

PP ou AP aderida com asfalto e proteção mecânica - lajes 
14.8 	Impermeabilização com manta asfáltica Torodim Alumínio - m2  

placas de cobertura do eixo 15 
14.9 	Impermeabilização com poliuréia - laje, paredes e pisos dos 

tanques da ETE 
14.10 	Impermeabilização com manta ardosiada e=3mm, aplicada 

com maçarico, e proteção mecânica - laje de cobertura 
• 14.11 	Impermeabilização com fibra de vidro e revestimento m2  

anticoffosivo - tanques de concreto e caixas de drenagem 
de diques 	' 

14.12 	Isolamento com painel em lã de rocha e=1" 
14.13 	Isolamento térmico com painel em lã de vidro e=25mm 	m2 

14.14 	Isolamento térmiéo com enchimento de pedrisco branco n° 1 rn3  
para proteção das lajes. 

15 	 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 
15.1 	Barra para Deficiente Físico em Aço lnox 	 cj 
15.2 	Banheira com hidromassagem mod. LuXura, Jacuzi LX un 

1.500-151x51 
15.3 	Lavatório "INTER BAGNO" ref. 1202 com tampo em vidro cj 

temperado 20mm e apoios em tubos de aço inox D=30cm e 
H=90cm 
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15.4 Fornecimento e instalação de espelho-espião tipo ONY-pre111311n documento é :5@ig8tegfanLe ;:a 
WAY, duplo, acústico com 12mm de espessura e bordarridâ o de Acervo Tonico xpedida pelo 
lapidadas 

somente sara val.do  acompanhado da referi 
da Certidão. 

Esquadrias em alumínio anodizado natural de perfis 	 2. , São PaUo extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5, com pintura 
eletrostática em pó, espessura de 60micra, incluso Flavia contramarco, vedação e proteção a base de silicone 
Caixilho de alumínio tipo fachada contínua para receber vidro m 
Caixilho de alumínio para receber vidro 

Aent.s: Asci 
reCcilà.%6  t 

Caixilho de alumínio tipo veneziana 	 m2 	151, 
Porta de alumínio tipo veneziana, incluso ferragens 	n.12 	639,83 
Guarda corpo em alumínio natural para receber vidro m 	639,07 
h=1,05m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,00x3,00m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 4,25x3,90m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,80x4,20m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 7,60x8,70m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador manual, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 2,28x3,20m 
Portão de alumínio basculante, em chapa de alumínio n.° 20 un 
com funcionamento motorizado por um acionador elétrico, 
incluso pintura eletrostática branca e ferragens - 3,10x4,50m 
Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
3,35X3,37m 
Porta de co-rrer em perfil "U" de alumínio , com pintura un 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
1,50X3,37m 
Porta de enrolar em alumínio PB-1 8,00 x 4,00m, construída un 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x.30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 
Porta de enrolar em alumínio PB-2 5,85 x 2,50m, construída un 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 
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• 
17.4 

17.5 

17.6 

17.15 

17.14 

17.13 

17.12 

17.11 

17.10 

17.8 

17.9 

17.7 

17.3 

17.2 

16.16 	Grelha de alumínio anodizado natural, incluso cantoneira de m2  
fixação 

17 	 ESQUADRIAS DE MADEIRA 
17.1 e 

Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir impfraentanerá válido ecoo-4)44,00 cia referi- 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico GarrÇertidio• 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,90x2,10m são  p„io,  
Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,10x2,10nn 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,50x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,60x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,10x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,75x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,485x2,35m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,65x2,35m 
Porta de madeira lisa de •embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,16x2,35m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,80x2,10m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,15m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,00x2,15m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,25x2,15m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm Incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,00x2,70m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14e ferragens - 2 
folhas de abrir com veneziana de ventilação - 2,20x2,15m 

3,36 
O p.resente doeurnerje é page integram, 
Cerlidào de Acervo Técnico êxpedida pelo 
CREA-SP sob 
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17.16 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida erntichude Ace, écrcc)61)pcl,da peR 

laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batenttEA-sP sob " 	Z  f\1 	C 	e 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragenssoinente será v);.s.,Jrr.pailhado CE, retem- 
folha de abrir- 1,10x3,00m 	 da Certidio. 

17.17 Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em uut-4„,,. 	 00 2COS • laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 	 , 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 1,10x2,85m 

17.18 Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 5,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 

- 2,10x3,00m 

	

17.19 	Porta de 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 

compensado de madeira, semi-oca, revestida em 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,38x2,15m 

	

k17.20 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,50x3,00m 

	

17.21 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir acústicas - 2,00x2,10m 

	

17.22 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m 

	

17.23 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,70x2,10m 

	

17.24 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14'e ferragens - 1 
folha de abrir -1,25x3,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,50m 

	

17.26 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -0,90x2,50m 

17.27 
	

Porta de compensado de madeira, semi-oca, -revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,40x2,50m 

Secc un uaIN.re 

un 3,00 

un 4,00 

un 24,00 

un 4,00 

un 19,00 

un 2,00 

'un 5,00 

un 1,00 

Agente Ad: 	 - Reg. 1940 folhas de abrir 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens 2 	

Fiavia 	e Campos - 
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17.28 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente prese,te doeurn:,r,:t: e t..trte integrante da metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - Zertidãc de Acervo T•t,..:..n.co c ro,d,i,Fit pelo folhas de abrir -1,60x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 	CREA-SP ,cl, rt, 	(2N — kr ,C 6 	e  

	

17.29 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida  
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batentea Certidão. 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens •- 2 

i 	 folhas de abrir -1,30x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 	são Pau'e ....2,,. / 2,_ , .w...5- 

	

, 17.30 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida emutttit-,,, 	6-00 
I 	 laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
, metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 

folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira foca h=1,35m  
Campos 

	

. 17.31 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 	 I- Reg. 1940 AgenF:ea'Aida, 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 	 Se 	te 1 411 	folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

, .17.32 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - .incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.33 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 i 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira foca h=1,00m 

	

' 17.34 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 1 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.35 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,80x2,10m e bandeira fixa h=0,30m 

	

17.36 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,20x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.37 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 

41° 	folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=0,70m 

	

17.38 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida emun 	 2,00 
, 

laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,60x2,10m e bandeira fixa h=0,63m 

	

17.39 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60x2,10m e bandeira fixa h=1,17m 

	

17.40 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 10,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso ,batente  
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 

= 
ferragens - 1 folha pivotante - 1,15x2,15m e bandeira fixa 
h1,17m  
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17.41 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente, presene dacumenrc e .«te integrant 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 	

;,e :r 
trdão de Acerve Thenico 	dediva pelo 

ferragens - 2 folhas pivotantes - 2,30x2,15m e bandeira fix .,.REA _ sp 	 Z- - .6 - C  e 
h=1,17m 

' 	
‘:.omente será vde ecrernpanhado da referi- 

18 	 ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO 	 da Certid5o. 
,1 8.1 	Guarda-corpo de ferro tubular d=2"  '4.. 
18.2 

	

	
.. 776 	u:)os 

Guarda-roda de ferro tubular d=4",incluso fixação com ?irlo Pauro, 
chumbador tipo paraboit 

, 
18.3 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=2" 	 '293— ' 
18.4 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=18cm 	 m 	 ,50 
18.5 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,80x0,80m 	 un 	Fiar/ a C:i • 	de Campos 

,18.6 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,60x0,60m 	 un Agente dmirilltutiv, • I - Reg. 194 
18.7 'c: e z  • orte Alçapão em chapa dupla de ferro - 1,30x1,30m 	 un 
[18.8 	Grelha metálica galvanizada a fogo, incluso cantoneiras 	m2 
18.9 	Gradil metálico em tubo galvanizado, incluso ferragens 	m2  
18.10 	Escada marinheiro em ferro galvanizado a fogo L=40cm 	m 
18.11 	Caixilho em chapa de aço calandrada d=1,65m, inclusive un 

barra de guarda-corpo intermediária em tubo de aço 
d=57mm 

18.12 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,95m 	 un 	 27,00 
18.13 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,20m 	 un 	 4,00 
18.14 	Caixilho de ferro basculante , para receber vidro 	 m2 	 73,84 
18.15 	Caixilho de ferro, com requadro tubular e fechamento em tela m2 	 62,00 

metálica 
18.16 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana e com tela m2 	 15,43 

galvanizada fixa 
18.17 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana 	 m2 	125,26 
18.18 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 4,00 

4,00x3,00m 
18.19 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 

2,20x2,15m 
18.20 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 4,00 

1,20x3,00m 
18.21 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 2,00 

2,28x3,00m 
18.22 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 

2,14x3,90m 
18.23 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrara -. completa - un 	 1,00 

3,10x3,50m 
18.24 	Porta de ferro veneziana de abrir - 2 folhas - completa - un 	 6,00 

2,20x2,60m  
18.25 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 

0,60x1,40m 
18.26 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 

0,80x2,10m 
18.27 	Porta de ferro veneziana de correr, com tela metálica - un 

completa - 3,50x2,50m 
18.28 	Porta de ferro veneziana de abrir, com tela metálica - 2 un 

folhas - completa - 2,00x3,09m 
18.29 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada i - 2 folhas 	un 

completa - 2,25x2,60m 
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18.30 

18.31 

18.32 

18.33 

18.34 

18.35 

18.36 
18.37 
18.38 

• 18.39 

18.40 

18.41 

18.42 

18.43 

18.44 

18.45 

• 

Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,10x2,15m, com barra anti-pânico 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	1 
completa - 0,80x2,10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,70x2,15m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,75x2,10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,905x2,10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,20x2,45m 
Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 
Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,20x2,.10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,60x2,.10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,00x2,15m, com barra anti-pânico 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 3,00x5,30m 
Porta de ferro de correr em 
2,20x3,90m 
Porta de ferro 
3,20x3,90m 
Porta de ferro 
2,00x2,00m 
Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.46 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.47 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 2,10 x 2,325m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.48 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,20m cj 	 39,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.49 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,15m un 	 17,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.50 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - , 1,60 x 2,10m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90 ), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

de correr em chapa dobrada - completa 	un 

de correr em chapa dobrada - completa 	un 

chapa dobrada - completa 	un 

- 2 folhas 	un 

- 1,15x2,75m 
- 2,30x2,75m 
- 1 folha - 
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: 18.51 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90 x 2,10m un 	 1,00 
L 	 executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 

I 	 fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, para egmente ser 3""G ar"c""idla ca 'e' er ' 

	

18.52 	Porta corta-fogo, modelo industrial com 2 folhas de abrfr5E''ÚÃP c' ' 

P-90 ), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

it,presente :10alltreni0 e r.,“te integram, .., 

acessórios - 3,00x4,00m 	 São Paulo .,...._±......4-  --- '03S  I  
horas de resistência a fogo, completa com todos d'â Certidáo, 

Certidão d 	ervo : Aba;n 	Têçechcou c_xp fred2acpelo 

	

. 	12 	7. 

	

2,120
.. 	e 

, 	, 

'18.53 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 	 2,00 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR  
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios -4,00x3,20m 

	

18.54 	Porta corta-fogo, modelo industrial , eixo vertical (de abrir) un 	 00 
em 1 folha, fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, 	Flavia 	e Campos 

para 04 horas de resistência a fogo, completa com todos os 	Agente A 	 - Reg. 1940 
acessórios - 1,10x2,15m 	 te 

18.55 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios - 4,00x3,00m 

18.56 	Porta de ferro tipo saque e correr em chapa dobrada - un 
completa - 3,50x3,50m 

18.57 	Porta tipo escotilha, em chapa dobrada metálica #16, un 	 3,00 
batente em aço inox - 0,60x2,11m 

18.58 	Baguete metálico para portas das Docas eixo 22 	 m2 	691,76 
18.59 	Batente de aço para PP1-1, dimensões 2,05x2,10m 	un 	 8,00 
18.60 	Brise metálico em estrutura tubular, com tela para m2 	949,64 

sombreamento 
18.61 	Tubo metálico com V.P - diâmetro 60 cm (incluso pintura m 	 8,00 

esmalte e apoio de neoprene) 
18.62 	Fechamento em tela metálica h=2,10m com portas 	m2 	 84,00 
18.63 	Perfil metálicoU" de acabamento 	 kg 	13.287,00 
18.64 	Portão de correr em tela galvanizada - 2,50x3,50m 	un 	 4,00 
18.65 	Portão de ferro de correr em veneziana -4,98x3,50 m 	un 	 4,00 
18.66 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", un 	 1,00 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 2,20x2,40m 
18.67 	Portão removível em tela galvanizada, malha qUadrada 2x2", un 	 1,00 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 4,04x2,40m 
18.68 	Portão de abrir com 1 folha, em tela galvanizada, malha un 	 1,00 

quadrada 2x2", estruturada com tubo galvanizado d=2" - 
0,80x2,20m 

18.69 	Portão de ferro de correr - 5,25x1,80m 	 un 
18.70 	Portão metálico 1,20x2,00m, incluso puxador d=2" 	un 
18.71 	Portão em chapa dupla, com 1 folha tipo pivotante de un 

4,00x1 ,20m e outra parte fixa de 2,00x1 ,20m 
18.72 	Portão em chapa dupla, com 1 folha de abrir 2,07x2,10m e un 

com outra folha de abrir 5,80x6,70m, estruturado incluso 
ferragens 	 -----,--j, 

18.73 	Guarda-corpo metálico 	 m 	-..__\ 	2.572,00 
) 19 	 ESQUADRIAS ESPECIAIS 

19.1 	Porta em PVC Industrial flexível , incluso batente e mola - un 
3,00x4,00m 

Indéotrio • Comércio da CoométicmilUtura Ltd*. - Rodovia Aohooguer• kr.,  30,5  - Cala.ar/EP - CEP 07750-000 - Poda (11)4446 

10° 
 REGISTRO CIVIL - BF.,,LEN

r~0  

" A 
AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUIVIENTO 

ESTA APOSTA NOVE  RSO " 

1,00 

2,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

2 



• 

• 



8,00 

37,00 

63,00 

	

19.2 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e 
2,10x2,15m 

	

19.3 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e 
2,10x2,50m 

mola - un 	 23,00 
3 presente neumento e ite integtan,„. 

friolanrtild90 	P.,:ervo Te.cniZQOPedida pelo 
CREA-3P 	r!Y     e 

	

19.4 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente 
1,50x2,50m 

	

19.5 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente 
1,50x2,40m 

	

19.6 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - 
3,00x2,40m 

	

19.7 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 
2,10x2,10m 	 Flavia 

	

19.8 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un Agente Ad 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 	S 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x4,00m 

	

19.9 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un 	 1,00 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x2,70m 

	

19.10 	Persiana para escurecimento, material vinílico - 2,00x1,90m 

e mola cia cyn „ 
somenLe se? vÉ.ide aor1122,iiiado da releri. 

2,00 

e mola - ftj P"1° ' 	i -8;001 	2C()Í  

'46.51k Uá.Inkiáãgáãie 
un 	 1,00 

un 

cj 

cj 

cj 

cj 

cj 

cj 

cj 

m2  

cj 

cj 

cj 

cj 

47,00 

f,00 
- de Campos 

- Reg. 1940 
te 

20 	 VIDROS 
'20.1 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 

ferragens - 2,10x2,15m 
Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 
ferragens - 1,36x2,15m 
Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo 
incluso ferragens - 1,33x2,15m 
Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 
ferragens - 1,25x2,15m 
Porta em vidro temperado de 
incluso ferragens - 1,35x3,45m 

	abrir e=10mm, completo 

Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo 
incluso ferragens - 3,44x2,05m 
Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo 
incluso ferragens - 1,70x2,25m 
Porta de vidro temperado de correr e=10mm, completo 
incluso ferragens 
Porta em vidro temperado •de abrir e=10mm, completo 
incluso ferragens e requadro de alumínio "U" de 1" branco - 
4,00x3,00m 

20A0 	Porta em vidro temperado pivotante e=10mm, completo 
incluso ferragens -2,05x2,10m 

20.11 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 1,15x2,70m 

20.12 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,50x2,70m 

20.2 

20.3 

20.4 

20.5 

20.6 

20.7 

20.8 

20.9 

1,00 

3,00 

1,00 

3,00 

4,00 

1,00 

_ 1,00 

21,70 

1,00 
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' 20.13 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 	 4,00 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 

aço polido d=2" - 2,30x2,70m 	 Ceitidão de Acei,,i) Tácnico wxpeeida pelo 

parte integrante da metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 9 '' e ser" d"ume''I°  

-,S 2 N - 6 6 6  p 20.14 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persianá:REérs?  '''''b n'a 	1,07—  
! 

	

	
d 	eleti interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada"ment`' ''' "II°  d oxittlad 	a i  

metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de' a certi  '''''' 	_,, 	i  
aço polido d=2" - 2,80x2,70m 	 SãO PG, ,,.....r., I ..........2.. 

, 2,ceS" 
20.15 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj„ . 	_6,00 

DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 	 l' 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,70m 

20.16 	Porta •pivotante de vidro temperado e=10mm serigrafado, cj 
montante em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 

I 

	
Flavia --  tina CarliPos 

• 903 e puxadores em tubo de aço polido d=1 1/2" , com Agente Mmnistrativo Reg. 1940 
sustentação em perfil metálico chapa # 16 com pintura 	• Sec 'onal Norte 

20.17 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 
eletrostática semi brilho, cor branca 

l 	 interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,15x2,75m 

20.18 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,75m 

20.19 	Porta Pivotante de vidro leitoso branco e=10mm, incluso cj 	 1,00 
mola de piso, ferragens e puxador de aço inox polido - 
0,81x2,68m 

20.20 	Vidro duplo laminado espelhado e=6mm 	 m2 	 5,10 
20.21 	Vidro temperado incolor e=6mm 	 m2 	954,32 
20.22 	Vidro temperado incolor e=8mm 	 m2 	228,84 
20.23 	Vidro temperado incolor e=10mm 	 m2 	3.420,53 
20.24 	Vidro temperado incolor serigrafado listas branca, e=10mm m2 	2.767,50 
20.25 	Vidro temperado incolor e=12mm 	 m2 	235,00 
20.26 	Vidro laminado incolor e=6mm 	 m2 	52,32 
20.27 	Vidro laminado incolor e=8mm 	 m2 	244,23 
20.28 	Vidro laminado incolor e=9mm 	 m2 	4.423,66 
20.29 	Vidro laminado incolor e=10mm 	 m2 	382,85 
20.30 	Vidro laminado incolor e=12mm 	 m2 	2.275,45 
20.31 	Vidro laminado incolor e=14mm ,-- 	 m2 	4.535,42 
20.32 	Vidro laminado incolor e=16mm '- 	 ---. 	m2  45,00 
20.33 	Vidro temperado incolor e=16mm, 2x8mm 	 m2 	669,79 
20.34 	Vidro temperado incolor e=6mm', modelado 	 m2 	156,30 
20.35 	Vidro temperado incolor e=8mm, modelado 	 m2 	 46,00 
20.36 	Vidro laminado incolor e=30mm, 5x6mm, anti-bala 	m2 	 39,45 

21 	 TAMPOS, SOLEIRAS E PEITORIS 

1,00 

1,00 

21.1 	Tampos 
21.1.1 	Tampo para pia em aço inox, incluso cubas e fixações 
21.1.2 	Tampo para pia em vidro incolor comum e=19mm, incluso 

furo para cuba, lapidado e polido 1,50x0,60m 
21.1.3 	Bancada em aço inox para recepção - formato oval, incluso 

cuba e tubos de apoio 
21.1.4 	Bancada em placa de granito polido e=3cm 

m2 
un 

m2 

m2 

127,60 
1,00 

1 
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31.684,00 
1.560,00 

164,52 

un 
m2 
m2  

, 
_  

natura  

0870 
21.2 	Soleiras 
21.2.1 	Soleira chapa em aço inox largura de 3,5cm 
21.2.2 	Soleira em granito largura de 25cm 

21.3 	Peitoris 
21.3.1 	Peitoril em granito branco polar largura de 25cm 
21.3.2 	Acabamento superior da borda da banheira da 

banho, em mármore Carrara, largura 30cm 

r..iresPe dowume:: e 208j65g,a;¡;. 
Ce(tidiTicle 
C.REA-SP sob n° 	 e 

sGuiente SCrá vIC ac,-,m,panhads 
da Cergho. 	 973,64 

sala de m 	 4,72 .300.5 São Pio, 

Flavia Cris 
Agente Admirti 
m2 	S ecc 

• 
22 	 PAINÉIS DE FECHAMENTO 

	

22.1 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 
estrutura de sustentação e com isolamento termo-acústico 
de poliestireno expandido 

	

' 22.2 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 
estrutura de sustentação e isolamento termo-acústico em lã 
de rocha -corta fogo 

m2 	 1.493,80 

• 23 
, 23.1 

23.2 

23.3 

23.4 

23.5 

23.6 

ELEVADORES / DOCAS 
Elevador para monta carga de 4ton - 
paradas 
Elevador comum para passageiro - 
paradas 
Elevador panorâmico para passageiro 
3 paradas 
Elevador panorâmico para passageiro 
5 paradas 
Elevador panorâmico para passageiro 
5 paradas 
Porta industrial de enrolar 3,00 x 3,20m e nivelador (porta 
seccional com balanceamento por molas de tensão, painéis 
em chapas de aço galvanizado) - Cargotec 

24 	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / EVENTUAIS 
24.1 	Fechamento de furos,das formas com ''chupetas" de vidro 
24.2 	Tratamento do talude em concreto armado 
24.3 	Selagem contra fogo de aberturas em lajes (shafts), com 

111 	sanfonado e estruturado 
manta Firemaster, da Morgante Isolantes Térmicos, sistema 

25 	 Alambrado/Gradil 
25.1 	Gradil metálico tipo Bekaed, com malha 200x500mm, com fio 

de 5mm de diâmetro e malha de curvatura' de reforço de 
75x50mm, altura de 2,10m, acabamento em pintura poliéster, 
incluso execução de fundação com broca d=20cm e 
h=2,50m a cada 1,00m 

caixa 4,00X4,00m - 2 

caixa 1,35x1,40m - 4 

- caixa 1,35x1,40m - 

- caixa 1,35x1,40m - 

- caixa 1,50x2,00m - 

un 	 1,00 

un 	 2,00 

un 	 2,00 

un 	 2,00 

un 	 1,00 

cj 
	

30,00 

980,00 

27 	 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
27.1 	Abertura de caixa até 40cm 
27.2 	Remoção DMT 35km 
27.3 	Brita graduada simples 
27.4 	Imprimação impermeabilizante 
27.5 	Binder e=5cm 

m3  
m3  
m2  
m2 

10.542,31 
3.616,4 
2.662,2 

10.542,31 
280,6 
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m2  
Flavia ristina Campos 

Aoente Ad ninistrativo 1 Reg. 1940 
m2 
	

Se 
	 e 

E 

natura 
cREA-SP. 

...,...V 

, 27.6 	 m2 

 

	

27.7 	 m2 	40.080,31 

a ,./50gr a rite ,.J 3 

	

27.11 	
Ceitidkylde ACel v0 T 113,90,kaurg pelo 

l 	
C REA-a12  setk n, 	  

, 	
si válido zom par.had fk da E..fori. somente aa 	c k 

1
tt 

	

28.1 	
. b 	 2— Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF s „)0, _ 1.QQ.Q..L.  le,••••=1•• 

i 	 4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=18cm  

	

. 27.8 	 m3 	1.367,02 

	

27.9 	 o !emep 	.,. '.,, e u men 

	

27.10 	
to 

Binder e=8cm 
Imprimação ligante 
Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=5cm 
Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=3cm 
Execução de guia em paralelepípedo 
Execução de sarjetão em paralelo 

28 	 da Cerido. PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 

0871 

• 
28.2 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=13cm 

28.3 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=8cm 

29 	 SINALIZAÇÃO 
29.1 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas, 

faixas com 0,10m de largura 
29.2 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas 

para deficiente físico 
29.3 	Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais branca 
29.4 	Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais amarela 

30 	 PAISAGISMO 
30.1 	Execução de praça com piso revestido de seixo rolado 

argamassado 
30.2 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=8cm 
30.3 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=5cm 
30.4 	Rede de drenagem com tubo ,perfurado e manta geotextil e 

brita 
30.5 	Execução de nascente, espelho d' água, floreira, ponte e 

palco em concreto armado 
30.6 	Execução de Perfurações para Drenagem e Troca de Solos 

na Área do Estacionamento 
30.6.1 	Perfuração mecânica d=0,70m 
30.6.2 	Perfuração mecânica d=0,30m 
30.6.3 	Reaterro sem compactação, com fornecimento de terra 
30.6.4 	Escavação mecânica h=2,00m 
30.6.5 	Remoção de material 
30.6.6 	Camada de pedra britada h=1,00m 
30.6.7 	Revestimento com manta bidim 
30.6.8 	Praças em áreas verde tratadas, equipadas com espelhos 

d'água (vide item 1.13), fontes e caixas de plantio com 
irrigação 

31 	 REDES EXTERNAS (apoio civil) 

31.1 	Rede de Águas Pluviais - 2.119M 
31.1.1 	Escavação mecânica/manual 

m2 	 417,51 

m2 	 30,97 

un 	705,00 
un 	600,00 

M2 
	

50,27 

m2 	 1.074,26 
M2 
	

76,97 
(TI 
	 851,37 

M3 
	

118,13 

116,00 
884,00 

m3 	145,15 
m3 	2.193,97 
m3 	2.245,12 
m3 	138,93 
m2 	585,08 
m2 	150.000,00 4 

(55)- 
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m3  
m3  
m3  
m3  
m3  
m2 

m3  
m3  
m3  
rn3  

m3  
m2 

m3  
rn3  
m3  

418,16 
238,05 
180,05 
91,08 
86,82 
42,50 

120,64 
92,08 
28,56 
24,00 

3.974,83 
2.459,35 
1.149,55 
2.869,55 
1.041,26 

. 	Flavia 
Agente A 

M3  
M3  

m2 

1,50 
0700 

00 
de Campos 

I - Reg. 1940 
rte 

469, 
337,96 
332,63 
151,80 

Rede de GLP - 825m 
Escavação 	 rn3  
Apiloamento de base 	 m2  
Reaterro compactado 	 m3  
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156,00 
240,00 
132,00 
24,00 
24,00 

352,4 
624,3 
255,06 

m3 	3.553,70 
O ;:qes--ine doeuri ,en , u t2.89;889` 3nt" M3 	• ' 

re 'efi 

rp 	2.544,82 re,,G5o. Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 30cm-  m 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 40cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 50cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 60cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 70cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 80cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 100cm 

Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Lastro de brita 
Lastro de concreto magro 
Envelope com areia 
Apiloamento do fundo de valas 

C C 
- 

CciUd'írolie Aceivo Téen4.1.6gi_re l o 

;ot) rr. 

73.0 StienPréi!c. , 	92,á5  

P51  

Rede de Backbone - 800m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento de concreto 
Apiloamento de base 

31.3 	Rede de Esgoto Industrial - 100m 
31.3.1 	Escavação mecânica/manual 
31.3.2 	Reaterro compactado 
31.3.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.3.4 	Envelopamento com areia 

m3  
m2 

M3  

M3  

M3  

31.3.5 
31.3.6 

31.5 
31.5.1 
31.5.2 
31.5.3 
31.5.4 

31.6 
31.6.1 
31.6.2 

1111 	
31.6.3 
31.6.4 
31.6.5 

31.7 
31.7.1 
31.7.2 
31.7.3 
31.7.4 

,31.7.5 

,31.8 
31.8.1 
31.8.2 
31.8.3 

Envelope de concreto 
Apiloamento de base 

Rede de Exaustão - 120m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 

Rede de Elétrica - 1.800m 
Escavação 
Apiloamento . 
Envelope de concreto 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 

Rede de Óleo Diesel - 480m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de areia 

31.1.2 
31.1.3 
31.1.4 
31.1.5 
31.1.6 
31.1.7 
31.1.8 
31.1.9 
31.1.10 
31.1.11 
31.1.12 
31.1.13 
31.1.14 

31.2 

410 	
31.2.1 
31.2.2 
31.2.3 
31.2.4 
31.2.5 
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O.C S 7 3 

31.8.4 
31.8.5 
31.8.6 
31.8.7 

'31.9 
31.9.1 
31.9.2 
31.9.3 
31.9.4 
31.9.5 

31.10 
31.10.1 
31.10.2 

111 	31.10.3 
31.10.4 
31.10.5 

Remoção de terra até 5 km 
Envelope de concreto 
Lastro de concreto magro 
Envelope de areia 

Rede de Telefonia - 310m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de concreto 

Rede de Incêndio - 1.225m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado • 

rn3  
rn3  
rn3  
m3  

rn3  

Certidâo 	.Ace.vo Técnico expedida peW3  

C RE ^-SP 5 	Z N - 66-c  23  

..; prese , Ite dosuto e parte integrante 82  

5 3 nv2nt6 sf:r; 	eccinpantiede da referi- 
 3 

da Ceind5o. 

Sto 

F ls 
Agente Adrninfstrat 

Seccional 

97,38 
78,82 

5,16 
9,86 

395,25 
263,50 
317,75 
77,50 
67,76 

735,00 
612,50 
192,73 
214,38 
520,62 

32 	 LIMPEZA 
32,1 	Limpeza geral e final 	 m2 	 74.909,46 
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31.11 
31.11.1 
31.11.2 
31.11.3 
31.11.4 
31.11.5 

31.12 
31.12.1 
31.12.2 
31.12.3 
31.12.4 
31.12.5 

Rede de Água Potável - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Rede de Água Tratada - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

m3 
	

480,00 
m2 	 400,00 
m3 
	

125,86 
m3 
	

140,00 
m3 
	

340,00 

m3 
	

480,00 
m2 
	

400,00 
m3 
	

125,86 
m3 
	

140,00 
rn3 
	

340,00 

31.13 	Canaletas 
31.13.1 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto 	 1.385,00 

armado 1,50x1,50m 
31.13.2 	Canaleta enterrada com parede e tampa em, concreto 	 150,00 

armado 2,40x2,40m 
31.13.3 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto 	 445,00 

armado 2,00x2,00m 
31.13.4 	Canaleta semi enterrada com parede em concreto armado e 	 115,00 

tampa com grelha metálica 1,50x1,80m 
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3. PRINCIPAIS SERVIÇOS DO GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 	 "SZN 	e 
someril?,,e;o va!idu ,?a:Otnpam.iado da referi-

Certislho. 

2- , 2C-101 
3.1 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE MÉDIA E BAIXA TENSMS0 ÉÉ)0 • à ' 

GERAIS.  

• trn' O sistema de média tensão foi concebido em um sistema radial, como segue: 	Flaviaris-t 
Agente Admi nistr 

Seccion 
. 1940 

Cabine de Medição 

S.E - 5(FB.3) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 6(C.T.C) - Pot. 
Inst. 750KVA 

S.E - 3(FB.1) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 7(P&D) - Pot. 
Inst. 1500KVA 

S.E - 1(CUT) - Pot. 
Inst. 3000KVA 

S.E - 2(FB.2) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 4(PICKING) - 
Pot. Inst. 1500KVA 

S.E - 9(ETE) - Pot. 
Inst. 750KVA S.E - 8 - futuro 

3.1.1 - Ramal De Entrada De Energia  
Instalação de Terminal Classe 15KV, uso externo para cabo 240mm2 12/20KV; 
Instalação de Cabo 240mm2, 12/20KV, com aproximadamente 70 metros. 
Instalação de Eletrodutos em aço galvanizado a fogo, Diâmetro 6", da caixa de passagem até 5 metros 
de altura, no poste. 
Instalação de Eletrodutos de PVC flexível (I<ANAFLEX) de 6", da caixa de entrada até a cabine de 
entrada e medição de energia, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.2 - Entrada E Medição De Energia 
Instalação de Cabine Blindada (ao tempo), para entrada e medição de energia com os seguintes 
equipamentos internos: 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 240mm2, 12/20KV, (entrada); 
Para-Raios 15KV 10KA; 
Seccionadora, abertura sob carga 630A, Classe 15K (Entrada); 
Disjuntor Geral 630A, SF6, 350MVA, Classe 15KV; 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV (Saída); 
Caixa para Medição da Concessionária, padrão Eletropaulo; 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 240mm2 (Saída); 
Ralé de Proteção eletrônico, com funções 27,47,50 e 51. 
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3.1.3 - Subestacões 

3.1.3.1 - Subestação 1 (Utilidades/CAG), 3,0MVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos; 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 1510/-10KA; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador"HH". (Saída para Trafo 1); 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo 2); 

:2 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalados em cubículos 
'blindados acoplados ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntores abertos de entrada de 2500A/801<A, 
multimedidores eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores 
intertravados de 800A para 3 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa 
moldada de 20A até 800A; 
• 2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada; 

3.1.3.2 - Subestação 2 (Fábrica 2), 1,0MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
'Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 70mm2, 12/2010/; 
'Pára-raios 1510/-10KA; 
,Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 8); 
'Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 9); 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.3 - Subestação 3 (Fábrica 1), 1MVA de potência instalada, com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 151N para cabo 185mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV - 10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV- 630A; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA (Saída para Subestação 1); 
Pára-raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 1); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA. (Saída para Subestação 4);.  
Pára-raios 1510/-10KA. (Saída para Subestação 4); - 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 50nnm2-,1.2/201N; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 2); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 2);• 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "H1-1". (Saída para Trafo); 
1 •x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.4 - Subestação 4 (PICKING), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 1510/-10KA; 
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eg.ign Chave Seccionadora, Classe 15KV, 400A com base para fusível limitador "H-H",Secci 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, insta 	culo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

• 
3.1.3.5 - Subestação 5 (Fábrica 3), 1MVA de Potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV; 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 240mm2, 12/20KV (Entrada); 
Para-Raios 15KV-10KA; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA (Saída para Subestação 6); 
Para-Raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 6); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV (Saída para Subestação 6); 
Disjuntor a Vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 7); 
Para-Raios 1510/-10 A (Saída para Subestação 7); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV. (Saída para Subestação 7); 
Disjuntor a vácuo 630 A-350MVA, (Saída para Subestação 3); 
Pára-raios 151N-10KA. (Saída para Subestação 3); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 185mm2, 12/20. (Saída para Subestação 3); 
Seccionadora, Classe 15KV 400 A, com base para fusível limitador HH (Saída para trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.6 - Subestação 6 (Prédio de Treinamento), 750KVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A; 
Pára-ralos 15KV-10KA; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 

• Grupo Gerador de 450KVA e saídas tom disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanqüe de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.7 - Subestação 7 (P&D), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 151N para cabo 35mm 12/20KV; 
Cubículo compacto em SF6 - Fabr. Siemens, com entrada e seccionadora de saída para um trafo de 
1500KVA; 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências 
automáticas com disjuntores intertravados de 800A para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com 
disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 
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Pára-raios 12KV-10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV-400 A; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.4 - Interlioacões De M.T. Entre As Subestações 

3.1.4.1 - Instalação De Infraestrutura Para Média Tensão 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" do poste de entrada até cabine de medição de energia.Lance 
aproximado de 2x70m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5. 
(Fábrica 3).Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). 
Lance aproximado de 2X130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (Treinamento). 
Lance aproximado de 2X480m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P&D). Lance 
aproximado de 2X230m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). 
Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto de aço carbono galvanizado, Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 

I  (PICKING). Lance aproximado de 4x250m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). 
Lance aproximado de 2x130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4", da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance 
aproximado de 2x300m e aço carbono galvanizado. Lance aproximado de 2x100m, com 
envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.4.2 - Instalação de Cabos de Média Tensão 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 do poste a cabine de entrada e medição de energia. Lance aproximado 
de 70m - 3 cabos = 210m. 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 da .cabine de entrada e Medição de energia a Subestação 5 (Fábrica 
3).Lance aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3.) a Subestação 6 (CTC). Lance aproximado 
de 480m - 3 cabos = 1440m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P & D). Lance aproximado 
de 230m - 3 cabos = 690m. 
Cabo Classe 12/20KV, 185mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). Lance 
aproximadamente de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70~2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). Lance 
aproximado de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance aproximado 
de 400m - 3 cabos = 1200m. 

'Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). Lance 
aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 50mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 (PICKING). Lance 
aproximado de 250m - 3 cabos = 750m. 
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3.1.5 - Instalações Em Geral 

• 

QUATRO FÁBRICAS: PERFUMES/SHAMPOOS/CREMES/MAQUILAGEM, PRÉDIO DE SERVICOS, 
MANUTENÇÃO, E.T.E, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CENTRO DE TREINAMENTO E 
CONVENCOES, RESERVATÓRIO ELEVADO, PICKING, PORTARIAS E CENTRAL DE UTILIDADES.  

3.1.5.1 - Todos os sistemas de força oriundos das subestações das fábricas são transportados através 
de eletrocalhas galvanizadas a fogo ou aço inox, totalizando aproximadamente 15.000 metros. Todos 
os cabos alimentadores são de classe de isolação 1KV, uni ou multipolares, totalizando 
aproximadamente 90.000 metros de seções que variam de 4mm2 até 240mm2. 

3.1.5.2 - Montagem e instalação dos quadros de distribuição e quadros terminais de força e 
iluminação, nível de tensão 380/220V, nível de curto circuito de 60KA, 80KA e 130KA, proteção geral 
de 400A. 

3.1.5.3 - Instalação de tubulações em aço carbono com galvanização eletrolítica, aço inox e alumínio, 
com aproximadamente 30.000metros de extensão. 

3.1.5.4 - Montagem e Instalação de luminárias em diferentes áreas interiores e exteriores tais como 
acessos, entradas principais, circulações internas, halls de elevadores, passarelas e escadas, 
laboratórios, totalizando aproximadamente 12.000 luminárias; 

3.1.5.5 - Montagens e instalações de força e iluminação em laboratórios, salas de manutenção, salas 
administrativas, áreas para atividades, salas de testes, salas de reunião, escritórios, presidência, 
marketing, secretaria, operação e logística. 

_3.1.5.6 - Montagens e instalações elétricas nos auditórios e no Centro de treinamento e Convenções 
(C.T.C); 

3.1.5.7 - Montagens e instalações elétricas nos laboratórios, planta piloto, salas limpas, microbiologia, 
preparação de culturas, lavagens/esterilização, salão de beleza, sala de conceitos, barbearia, sala de 
observação, imagens, assistência médica, cabines olfativas, cabines sensoriais, sala de espera, 
pesquisadores, preparação; 

3.1.5.8 - Montagens e instalações elétricas nos sanitários, vestiários, áreas de apoio, xerox, arquivo 
geral, almoxarifado, depósitos de material de limpeza; Central de água gelada, subestações, áreas de 
circulação externa e ajardinadas. 

3.1.5.9 - Montagens e instalações elétricas de "No-Break's" de 2x250KVA-380V, 2x120KVA-380V e 
4x8OKVA - 380V. 

3.1.5.10 - Instalação de transformardores de 380V para 220/127V; 

3.1.5.11 - Instalação de tubulações, perfilados e eletrocalhas para sistemas especiais, 	tais como: 
Supervisão, Sonorização, Backbone, Alarme contra Incêndio e Intertravamento entre Subestações. 

3.1.5.12 - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, compreendendo de: 

3.1.5.12.1. - Fornecimento e instalação de 7 centrais de alarme e detecção de incêndio, para 378 , 
endereços cada, com protocolo aberto; 

• 2 detectores térmicos analógicos endereçáveis; 
227 detectores iônicos analógicos endereçáveis; 

• 206 acionadores manuais tipo quebra vidro 
227 sirenes bitonais 05db. 
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3.2 — INSTALACÕES HIDRÁULICAS 

3.2.1 - Instalacões de Água Potável e Água Tratada.  

3.2.1.1 - Reservatório Elevado (possuindo 5 "células" de 250.000 litros cada, totalizando uma 
, reserva de 1.250.000 litros, e uma altura de 70 metros) 
Fornecimento e instalação das tubulações, conexões, válvulas e controladores de nível, na distribuição 
dos sistemas de abastecimento, do reservatório elevado. Trechos internos e externos. 

3.2.1.1.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em aço carbono galvanizado, com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 
nos diâmetros: 2" a 8". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.1.1.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta e retenção, em aço carbono e ferro fundido, classe 
125 Lbs, com extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, ref.: ALVENIUS, 
nos diâmetros: 2" à 8". Totalizando: 32 peças. 

3.2.1.1.3 - Sensores de nível 
Fornecimento e instalação de sensores de nível, tipo ultra-sônico, para automatização do sistema. Ref: 
NIVETEC. Totalizando 5 conjuntos. 

3.2.1.2 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.1.2.1 - Sistema de limpeza do reservatório elevado 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em Polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido, 03". Totalizando aproximadamente: 250 m. 

3.2.1.2.2 - Recalque de água tratada e água potável 
Fornecimento e Instalação de tubulações e conexões de aço carbono galvanizado, com solda helicoidal, 
extremidade para acoplamento com abraçadeiras .e anel de vedação, linha K10 standard, no diâmetro: 
04". Ref.: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.300 m. 

4, 

3.2.1.2.3 - Sistema de água potável, água tratada e água industrial. 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em P,VC rígjdo com juntas soldáveis, classe 15 
até 0 4" e classe 20 para 0 6", totalizando aproximadarneng 6:500 ni. 

3.2.1.2.4 - Válvulas 
3.2.1.2.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de retenção, tipo portinhola, em bronze fundido, 
com rosca, classe 125 Lbs. Totalizando: 6 peças. 

3.2.1.2.4.2 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em ferro fundido, com internos em 
bronze, extremidade roscada e flangeada, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 

,160 peças. 

3.2.1.2.4.3 - Fornecimento e instalação de válvulas borboleta, em ferro fundido, montada entre 
flanges, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 30 peças 
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Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes característica%r7,5.5-
3.2.1.3.1 - Sistema de água potável 

Vazão: 	84,00 m3/h 
H.man: 	78 mca 
Potência: 40cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 50-200 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.2 - Sistema de água tratada 
Vazão: 42,00 m3/h 
H.man: 95 mca 
Potência: 30cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 40-250 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

' 3.2.1.3.3 - Sistema de limpeza 
Vazão: 10,00 m3/h 
H.man: 20 mca 
Potência: 2v (380V) 
Rotação: 1750 rpm 
Modelo: Meganorm 32-200 (KSB), 
Quant.: 1 conjunto 

tz's! 
, 
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3.2.1.2.5 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação e fornecimento de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, 
em aço carbono fundido, flangeadas e roscadas, classe 150lbs.; vazão média de 15m3/h, totalizando 
19 conjuntos. 

3.2.1.2.6 - Estação de tratamento de água 
Instalação de Estação de tratamento de água, através de filtro de areia, com sistema analisador / 
dosador de hipoclorito, e hidrômetro. Vazão média de 25 m3/h. Totalizando 1 conjunto. 

3.2.1.3 - Bombas de Recalque 

3.2.1.4 - Distribuição interna 

3.2.1.4.1 - Tubulações e conexões. 
3.2.1.4.1.1 - Sanitários, vestiários e laboratórios 	• 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; pressão de 
serviço 7,5 kgf/cm2. 0 3/4" a 4". Totalizando aproximadamente: 8.900 m. 

3.2.1.4.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, ern•fierro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 540 m. 

3.2.1.4.2 - Louças e Metais Sanitários 
Instalação de louças e metais sanitários, modelo conforme especificado no projeto de arquitetura ‘111."11  
quantidades descritas abaixo: 
Bacias sanitárias a vácuo: 270 unidades 
Lavatórios: 296 unidades 
Mictórios com sensor de presença: 86 unidades 
Pias: 174 unidades 
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Chuveiros: 68 unidades 
Lava-olhos: 33 unidades 
Bebedouros: 23 unidades 
Tanques: 13 unidades 
Temperfix: 20 unidades 
Banheira de hidro-massagem: 1 unidade 

Flavia C(stina 	Campos 
Agente Adm Itstrativo Reg. 1940 

Secc!.. I Non 

3.2.1.4.3 - Registros de gaveta 
Fornecimento e instalação de registros gaveta, em bronze, com acabamento, conforme projeto de 

, arquitetura. 0 3/4" a 1.1/2". Totalizando aproximadamente: 420 peças. 

3.2.1.4.4 - Registros de pressão 
Fornecimento e instalação de registros de pressão, em bronze, com acabamento conforme projeto de 

I arquitetura, 0 3/4". Totalizando aproximadamente: 120 peças. 

3.2.1.5 - Instalações de água quente 

3.2.1.5.1 - Tubos e Conexões 
3.2.1.5.1.1 - Vestiários e sanitários 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, luvas-guia e ponto-fixo, em cobre, classe E, 0 , 3/4" a 1.1/2"; tubos com pontas para solda e conexões com filete de soldas nas bolsas, ref. ELUMA. 
Totalizando aproximadamente: 1.250 m 

3.2.1.5.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.2 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico nas tubulações aparentes de água quente, com 
Elumaflex. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.3 - Sistema de aquecimento e recirculação. 
3.2.1.5.3.1 - Aquecimento a vapor 
Fornecimento parcial e Instalação cio sistema gerador de água quente, para os vestiários e cozinhas, 
através de aquecedor de placas, a vapor, monitorado por válvula moduladora, elétrica e pneumática. 
Possuindo válvula solenóide na entrada do vapor. Dotado de sistema de recirculação através de bomba 
e sensores de temperatura. Ref: SPIRAX-SARCO: Totalizando: 8 conjuntos. 

3.2.1.5.3.2 - Aquecimento elétrico. 
Fornecimento e instalação do sistema gerador de água quente, para os laboratórios. E como sistema 
alternativo, para os vestiários e cozinhas, através de aquecedor de acumulação elétrico, capacidade 
500 litros. Totalizando: 6 conjuntos. 

d9-2 
3.2.2 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENCÃO DE INCÊNDIO 

3.2.2.1 - Sistema de hidrantes 

3.2.2.1.1 - Tubulação e conexões 
3.2.2.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 

l extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 4" a 6". 
Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 200 m. 
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A53 Gr. 13, SCH.40, extremidades chan 	g para solda de topo. Conexões eárcg8 	dado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 4.700 m. 

3.2.2.1.2 - Válvulas 
3.2.2.1.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido e ferro 
fundido, com haste ascendente, roscadas e flangeadas, nas classes 125Lbs e 150Lbs. Totalizando 
aproximadamente: 20 peças. 

3.2.2.1.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo "angular" de 450, para hidrante, em latão 
fundido, Classe 150 Lbs., roscadas, sendo a rosca fêmea padrão Whitwort-gás e a rosca macho padrão 
Whitwort-gás, 5 fios/polegada. 0 2.12" x 1.1/2". Dotados de engate rápido tipo "Storz". Totalizando 
aproximadamente: 340 peças. 

3.2.2.1.3 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, em aço carbono 
fundido, flangeadas, classe 150Ibs.; vazão média de 120m3/h, totalizando 15 conjuntos. 

3.2.2.1.4 - Mangueira para combate a incêndios 
3.2.2.1.4.1 - Hidrantes internos e externos 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo I, Grau D, nas 
dimensões 0 1.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando aproximadamente: 680 lances. 

3.2.2.1.4.2 - Hidrantes da tancagem 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo "Sintex-plast", nas 
dimensões 0.2.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando: 12 lances. 

3.2.2.1.5 - Abrigos metálicos para hidrantes 
3.2.2.1.5.1 - Abrigos em aço inox. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço inox escovado, com porta de vidro temperado, 
dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira basculante, em aço inox. Totalizando 
aproximadamente: 145 conjuntos. 

3.2.2.1.5.2 - Abrigos em aço carbono. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço carbono, e acabamento em esmalte sintético 
•vermelho, com porta de vidro- temperado, diMensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira 
basculante, em aço carbono. Totalizando aproximadamente: 20 conjuntos. 

3.2.2.2 - Sistema de extintores de incêndio 

3.2.2.2.1 - Extintores de gás carbônico, de pó químico seco e água pressurizada. 
Fornecimento e instalação de extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) com capacidade indiv.  
de 6kg, de pó químico seco (PQS), com capacidade individual .de 4kg, e de água pressurizada, com 
capacidade individual de 10Lts. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando aproximadamente: 410 
peças. 

3.2.2.2.2 - Carretas de gás carbônico e de pó químico seco. 
Fornecimento e instalação de carretas de gás carbônico (CO2) e de pó químico seco (PQS), com 
capacidade individual de 50kg. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando: 6 peças. 
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3.2.2.3 - Sistema de liquido ge?ii4iit Zfk'Ê'sp 	(LGE) 

3.2.2.3.1 - Canhão monitor fixo 

0883 
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Agenie AdmWs 	g. 1940 
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Fornecimento e instalação de canhão monitor fixo, modelo 8393, dotado de válvula de controle 0 4", 
mod.: 405. Com  tubo laminador mod.: 282-A, e esguicho mod.: HF-500. acoplado sobre hidrante 
duplo. Ref.: Resmat-parsch. Totalizando 3 conjuntos. 

3.2.2.3.2 - Liquido gerador de espuma. 
'Fornecimento e acomodação de liquido gerador de espuma sintético, tipo "Sintex AFFF/ACR; 
concentração: 3% e 6% (polivalente). Acondicionadas em bombonas de 20 Lts cada. Totalizando: 560 
Lts. 

3.2.2.3.3 - Equipamentos adicionais. 
Fornecimento e instalação de proporcionador de linha, mod.: PL-350 (02.1/2") e esguicho lançador de 
espuma, mod.: R-350 (0 2.1/2"). Totalizando: 1 conjunto de cada. 

13.2.2.4 - Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) 
1
3.2.2.4.1 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

i3.2.2.4.1.1 - Sistema de retorno do reservatório elevado (complemento de reserva) 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
lextremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 8". Ref: 
ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 650m. 

1 3.2.2.4.1.2 - Sistema de abastecimento (tubulação principal) 
3.2.2.4.1.2.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 
6 a 12". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.600 m. 

3.2.2.4.1.2.2 - Fornecimento e instalação de tubulações,,em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.2.4.2 - Distribuição interna 

3.2.2.4.2.1.0 	- Tubulação e conexões 
3.2.2.4.2.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono pretoi-com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.500 m. 

3.2.2.4.2.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, 
2440, classe média, extremidades rosqueadas. Conexões em ferro maleável preto, classe 10, 
rosca BSP. 0 1" a 2". Totalizando aproximadamente: 16.500 m. 

3.2.2.4.2.2 - Chuveiros automáticos (Sprinklers) 
Fornecimento e instalação de chuveiros automáticos, com elemento termo-sensível de ampola, 
pendente e up-right, cromado e natural, fabricados em latão forjado. Com  canopla de acabamento, 
onde necessário. Temperaturas de disparo de 68° (O 15mm), 790  (O 15mm) e 141° (O 20mm). 
Totalizando aproximadamente: 6.350 peças. 
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3.2.2.4.3 - Equipamentos de monitoramento 

3.2.2.4.3.1 - Válvulas de governo 
Fornecimento e instalação de válvulas de governo, com e sem alarme hidráulico, com chaves de fluxo 
com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.2 - Comandos setoriais. 
1  Fornecimento e instalação de válvulas de controle seccional, para comando setorial, com chaves de 

fluxo com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.3 - Medidor de vazão. 
Fornecimento e instalação de indicador/transmissor e totalizador de vazão remoto, com sensor 
Metalex, Série NIVETEC 512+525. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.2.4.3.4 - Automação das bombas. 
Fornecimento e instalação do sistema de automação das bombas de recalque de incêndio. Dotados de 
pressostatos para uso industrial, com faixa de pressão regulável. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.2.4.4 - Bombas de recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes caracterí 
3.2.2.4.4.1 - Bomba principal elétrica. 

Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 450CV; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.2 - Bomba principal diesel. 
Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Motor: Cummins NT855-G6; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.3 - Bomba Auxiliar elétrica (JOCKEY) 
Vazão: 20 Vmin; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 5CV; 
Rotação: 3500rpm; 
Modelo: Hidroblock MA-505 (KSB) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.3 - SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS.  

3.2.3.1 - Tubulação e conexões 
3.2.3.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e Conexões de polipropileno (PP), classe PN-1 
termo-fundido, até o diâmetro de 16". Totalizando aproximadamente: 1.900 m 

3.2.3.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC reforçado, tipo TCC e PVC-R, com juntas 
elásticas. Até o diâmetro de 12. Totalizando aproximadamente: 1.000m 

3.2.3.1.3 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, com costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 4" e 6". 
Totalizando aproximadamente: 200m. 
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3.2.4 - SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO 

3.2.4.1 - Tubulação e conexões 
3.2.4.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; 

'classe 15 até 0 4" e classe 20 para 06". Totalizando aproximadamente: 7.600 m. 

3.2.4.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com ponta e bolsa para junta e anel 
; de borracha. 0 1.1/2" a 3". Totalizando aproximadamente: 3.600 m. 

F 3.2.4.2 - Válvulas e equipamentos 
Fornecimento parcial e instalação do conjunto de interface, composto de: Válvulas de interface, válvulas de retenção 
e esfera, bolsas de reforma, atuadores e "buffers" pneumáticos. Totalizando aproximadamente: 170 conjuntos 

3.2.5 - Sistema de esgoto gorduroso 

3.2.5.1 - Tubulação e conexões 
'Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de ferro fundido, com bolsa para anel de 
, borracha, linha HL. 0 2" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.6 - Sistema de efluentes industriais 

,3.2.6.1 - Tubulação e conexões 
,Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido. 0 4" a 8". Totalizando aproximadamente: 3.200. 

3.2.6.2 - Tanques 
Instalação de tanques em fibra para interface, com capacidade de 6.200 Its. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.6.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo fole metálico, dotado de revestimento 
Interno liso em aço inox. 0 8". Ref.: Dinatécnica. Totalizando: 12 conjuntos. 

3.2.6.4 — Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido, com haste ascendente, 
flangeadas, 0 8", classe 125Lbs. Totalizando: 16 peças. 

3.2.7 - Sistema de vapor e condensado 

3.2.7.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, sem costura, ASTM A53 Gr. B, SCH.40, 
extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 Gr. WPB, 
SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 2" a 8". Totalizando 
aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.2 - Válvulas 
3.2.7.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono, classe 300 lbs, 
extremidade flangeada. 0 2" a 8". Totalizando. aproximadamente: 20 peças. 

3.2.7.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo, em aço carbono, classe 300 lbs, extremidade 
flangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 45 peças. 

_ 
3.2.7.2.3 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera' tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 300 lbs, extremidade para encaixe e solda. 0 2". Totalizando aproximadamente: 
50 peças. 
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3.2.7.2.4 - Fornecimento e instalação de válvulas de segurança, em ferro funaftf0 	.gem na 
faixa de abertura. 0 4". Totalizando: 4 peças. 

3.2.7.3 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico, em calhas de silicato de cálcio, com espessura entre 
25 a 63mm. Cobertas com chapas de alumínio liso rebitado e corrugado com fita e fecho. 0 2 a 8". 
Totalizando aproximadamente: 5.700 m. 

• 3.2.7.4 - Equipamentos complementares 
3.2.7.4.1 - Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estação redutora de pressão completa, com vazão de 580 kg/h. Ref: P25 
da Spirax-Sarco. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.7.4.2 - Bomba de condensado 
Fornecimento e instalação do conjunto para bombeamento de condensado completo. Ref: APT-14 e 
MPF-14 da Spirax-Sarco. Totalizando: 10 conjuntos. 

, 3.2.7.4.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo axial com. flanges. 0 2" a 4". Ref: 
Dinatécnica. Totalizando: 17 conjuntos. 

3.2.7.4.4 - Estação de purga 
Fornecimento e instalação da estação de purga completa, através de purgador termodinâmico. 0 1/2". , Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 39 conjuntos. 

3.2.7.4.5 — Misturador água-vapor 
Instalação de misturador água-vapor, tipo dynafluid, 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 9 
conjuntos. 

3.2.8 - Sistema de gás combustível (GLP) 

3.2.8.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. 13, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.8.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos em aço 
inox, classe 150 lbs, extremidade-para encaixe e solda e flangeada. 0 1"a 4". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.8.3 — Estação redutora de pressão 	• 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão completa, pressão de saída: entre 700 a 
300 mmca. Totalizando aproximadamente: 9 conjuntos. 

3.2.9 - Sistema de óleo diesel 

3.2.9.1 - Tanque de óleo diesel 
3.2.9.1.1 - Tanque de armazenamento geral 
Instalação do tanque de óleo diesel, em aço inox, AISI 304-L. Com  capacidade para 30.000 Its. Ref: 

' Metalúrgica Cajamar. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.9.1.2 - Tanque de armazenamento diário 
Fornecimento e instalação do tanque de óleo diesel, em polietileno de alta resistência. Com  capacidade 
para 250 Its. Totalizando: 15 conjuntos. 
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. 3.2.9.2 - Bombas de recalque 
1 Fornecimento e instalação de bombas de 
, características: 
• Vazão: 1.200 1/h; 

AMT: 1,50 kgf/cm2; 
Modelo: M-1 (Milden-USA) 
Quantidade: 2 conjuntos. 

3.2.9.3 - Tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.80, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 

1: Gr. WPB, SCH.80, sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 3/4" a 3". Totalizando aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.9.4 - Válvulas 
3.2.9.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 3/4" a 3". Totalizando 

I  aproximadamente: 55 peças. 

3.2.9.4.2 - Fornecimento e instalação de válvula de fecho rápido, reta, com engate. 0 4". Ref: Vladus. 
,Totalizando: 1 peça. 

L 3.3 - AR CONDICIONADO 

Gerenciamento do projeto executivo e execução das instalações, testes e balanceamento do sistema 
da Central de Ar Condicionado com as seguintes características: 

3.3.1 - Capacidade Instalada: 
1.937 TR. 

3.3.2 - Tipo de Sistema: 
Expansão indireta com condensação a ar, exaustão, ventilação, aquecimento e umidificação. A 
instalação atenderá aos seguintes ediffcios: 

3.3.2.1 - Fábrica 1: 
Hidroalcoolicos (ar condicionado para processo de filtragem tipo G-3 e F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 	' 

3.3.2.2 - Fábrica 2: 
Tensoativos (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.3 - Fábrica 3: 
Cremes (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - 
3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.4 - Fábrica 4: 
Maquilagem (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca 
A-3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.5 - Centro de Distribuição: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, exaustão, ventilação. 

3.3.2.6 - Serviços: Ar condicionado para conforto com aquecimento. 
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3.3.2.7 - P&D (Desenvolvimento e logística) e Recepção: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3 e em algumas áreas com filtragem G-3, F-2 e A-3, 
umidificação, aquecimento, ventilação e exaustão. 

3.3.2.8 - Centro de Convenção e Treinamento: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento 

3.3.2.9 - Manutenção: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.10 - Portarias: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.11 - E.T.E.: 
Ar condicionado para conforto e exaustão. • (04 un) 

(01 un) 
(114 un) 
(39 un) 
(07 un) 
(96 un) 
(43 un) 
(03 un) 
(02 un) 
(06 un) 

3.3.3 - Equipamentos Fornecidos: 
Chiller Condensação a ar 430 TR: 
Chiller Condensação a ar 217 TR: 
Fan-Coil: 
Bombas: 
Precipitador Hidrodinâmica: 
Unidade Exaustora: 
Unidade Ventiladora: 

I Unidade de Aquecimento: 
Roof Top: 
Split System: 

preseria documente o parle integrante da 
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3.4 - TELEFONIA E DADOS 
Sala de Distribuição Geral. 

3.4.1 - Entrada:  
Telefônica - Fibra óptica com bastidor Alcatel (modem) de 18 canais El (o El é composto por até 30 
troncos E/S) e uma linha LP de 2 Mb/s de dados. 

3.4.2 - Central Telefônica:  
Lucent Definity - capacidade para 3000 ramais DDR Digitais/Analógicos. 

3.4.3 - Distribuicão: 	• 
DG situa-se numa sala de 15m2 composto 'por bastidor de distribuição de 4m X 2,5m com 20 blocos 
BLI de 50/100 pares para interligação dos prédios e Blocos 110 para manobra. 

• A distribuição é feita a partir do DG para os prédios que compõem o parque da Natura. 
• Os prédios são interligados por uma infra-estrutura de Backbone em anel com vias de 8 tu 

de PVC lisos de 3". 
• Os prédios possuem Racks de distribuição que possuem blocos de BLI (lucent) de 50 ou 10 

pares ligados a painéis de distribuição estrudada: cabos e terminações certificados Lucent 
Sistimax (categoria 5). 

• Total de 3800 terminações de pontos de dados/telefonia instalados. 

3.4.4 - Contingência:  
Composta por um link de Rádio Freqüência com antena direcional de 15MHz até o DG da Natura - 
Santo Amaro (São Paulo, SP). Pela portadora temos a link de dados de 2 Mb/s e interligação entre 
centrais telefônicas via T-Line. 
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eg. 1940 , 3.4.5 - Quantidades: 

QUANT UNID DESCRIÇÃO DO MATERIAL LOCAL 

500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Treinamento 
500 m Cabo de Fibra 9ptica de 02 Pares Centro de Convenções 
800 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo de Fibra 9ptica de 03 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares Fábrica 04 
800 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 04 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Treinamento 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Convenções 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 01 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 02 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 03 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 04 

3.5 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, MONITORACÃO DE ALARMES E CFTV 

3.5.1 - INTRODUCÃO 

Apresentaremos a seguir os sistemas de controle de acesso, monitoração de alarmes e CFIV propostos 
para o gerenciamento das instalações do Novo Espaço Natura - NEN. 

3.5.1.1 - Descrição Funcional 

3.5.1.1.1 - Geral 

, 
O sistema fornecido compõem-se de:  

• Subsistema de Controle de eAcesso e Monitoração de Alarmes, destinado à supervisão e 
controle de acesso e intrusão; 

• Subsistema de circuito fechado de televisão; , 

Vale lembrar que o subsistema de Controle de Acesso é integrado ao subsistema de monitoração de 
alarmes, portanto serão responsáveis pelo controle e autorização de acesso às dependências pôr eles 
controladas, bem como o monitoramento de sensores a ele subordinados. 

Visam, portanto, o fornecimento de meios e ferramentas para o controle eficaz do acesso às unidades 
pôr eles controladas, garantindo assim a segurança das pessoas e equipamentos existentes nestes 
locais. 

Indúrtd• • Comérdo d• Cownétice• N•tura Ltda. - Rodovia Anhancuera. lan 30.5 - 	- CEP 07750-000 - P•.• (11)4446 

10°  REGISTRO CIVIL -  
" AAUTENTICAÇÂO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO" 



• 

• 



Rt 
ORE:A-SP, 

I.
41. 

.-?;;;',-- 
"--- 	

ç n 	r i ,.,,fz) • Li o 
"k,,--, 

 

alta tecnologia, sendo compostos basicamenre....‘ies _ 	intes equipamentos de 

O pfesend d:::e2n-,anto parta ¡Wegf ame d 

Oeftd:id 	"rcnico fxpedida peio 

C R. EA-SP 
	 e  

sdr"lan; sara v 	acdmvarill 	referi- 

da 

SàG Pdu:,) 

Cri 
59 

Soem 

/12_ 7col 
a rn pot; 
Rég:1940 

Baseados em 
dispositivos: 

• Central de gerenciamento do sistema de controle de acesso e CFEV; 
• Software de controle do sistema baseado em uma arquitetura 

plataformas Windows NTc); 
• Terminal de cadastramento do sistema de controle de acesso; 
• Controladores remotos de comunicação, modelo AAM-80; 
• Placas de gerenciamento de até 4 leitores modelo AIM-4; 
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de curto alcance; 
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de longo alcance; 
• Cartões de proximidade; 
• Placa de gerenciamento de alarmes, modelo APA16; 
• Fechaduras eletroimã da marca SECURITRON; 
• Torniquetes de acesso bidirecionais da marca WOLPAC; 
• Minibloqueios de acesso bidirecionais da marca TRIAX; 
• Cancelas motorizadas com barreira articulada; 
• Porta eclusa da marca SKY; 
• Central Matricial para até 208 entradas e 16 saídas, configurada para 80 entradas e 8 saídas, 

da marca Pelco; 
• Multiplexadores de sinal de vídeo para 16 entradas da marca ATV; 
• Gravador de vídeo do tipo time-lapse de alta resolução para até 168 horas da marca Sony; 
• Câmeras monocromáticas CCD, fixas e móveis da marca ULTRAK; 
• Lentes varifocais da marca Rainbow; 
• Microcâmeras monocromáticas CCD fixas, da marca GBC; 
• Câmeras móveis monocromáticas CCD em domo integrado móvel com lente zoom motorizado 

da marca PELCO; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 20", da marca ULTRAK; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 14", da marca Ultrak; 
• Interfaces ópticas para transmissão de sinais de vídeo e comando da marca IFS; 

3.5.1.2 - Arquitetura do Sistema 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes tem como elemento central uma central de 
operação do sistema dotada de um software de controle de acesso e monitoração de alarmes on-line, 
o Lenel OnGuard, que gerencia todo o sistema através de uma interface gráfica GUI amigável, 
operando sobre a plataforma WindowsNT1'. Ao gerenciador são conectadas via protocolo RS-232 ou 
RS-485 placas de gerenciamento multi-usuário, AAM80, responsáveis pelo gerenciamento das placas 
controladoras de leitores, as AIM-4 e das placas de gerenciamento de alarmes, as APA. 

Por tratar-se de um software modular, o On Guard permite expansões futuras (up-grades) de modo a 
acomodar o crescimento do númerode leitores, já que o OnGuard pode gerenciar, em sua versão mais 
poderosa, número ilimitado de leitores, cartões e terminais (clientes). 

As placas de gerenciamento multi-usuário AAM80 possuem memória própria, classificando assim o 
sistema como um sistema de inteligência distribuída. Em caso de perda de comunicação com a 
central o sistema continuará operando, baseado no banco de dados das placas de gerenciamento AA 
80, garantindo assim a segurança do local em questão, a integridade do banco de dados e 
disponibilidade de todos os eventos. 

Os dispositivos de controle de acesso, como sensores, leitores, travas e outros periféricos são 
Interligados ao sistema através das placas de gerenciamento de múltiplos leitores, AIM-4. 
'Para as portas estamos cotando leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da 
Portaria Principal serão unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois 
leitores. Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de 
comando remoto. 
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Os bloqueios da Recepção contam 	etoras para os cartões dos visiefo( 	s). 
Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada poderá ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Para as portas utiliza-se leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da Portaria 
Principal são unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois leitores. 
Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de comando 
remoto. Estamos cotando acessórios para portas de madeira. 

Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos visitantes (três urnas). 

Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada pode ser 
• feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Os dispositivos de monitoração de alarmes, como sensores magnéticos de abertura de portas, 
, sensores de cabo enterrado e botões de pânico são ligados ao sistema através das placas de 
'gerenciamento de alarmes, APA16. 

O Sistema de CFEV é composto por um conjunto de câmeras - fixas e móveis, sendo algumas 
instaladas em caixas de proteção para uso externo, multiplexadores, gravadores, central matricial, e 
monitores. Os sinais são enviados para gravadores do tipo time-lapse que gravam todas as Imagens, 
'mesmo aquelas que não estejam sendo exibidas. Estes equipamentos estão localizados na sala de 
monitoramento da Central de Segurança. 

Como especificado, o sistema permite, caso seja necessário no futuro, a ampliação do sistema, sendo 
necessário para isto a aquisição de equipamentos adicionais, como microcomputadores para as 
centrais, controladoras AAM-80, entre outros, mas não é necessário a instalação de um outro sistema 
completo, pois os equipamentos de campo podem ser reaproveitados. O sistema permite também a 
implantação em fases, de modo a tornar a relação custo/beneficio máxima. 

3.5.2 - Funcionalidade do Sistema 

O sistema possibilita que a edificação seja subdividida em zonas de segurança com requisitos de 
acesso independentes monitorando e controlando o acesso em todas as salas, áreas, zonas e 
edificações controladas, informando e registrando cada acesso ou tentativa de acesso. 

As portas controladas são dotadas de fechaduras eletromagnéticas e sensores de abertura magnéticos 
e a liberação das portas é através de botão de destrave, Inclusive para as portas do tipo eclusa do 
CPD. 
Envia os dados do cartão para o sistema de controle de acesso, que verifica se o funcionário associado 
ao cartão tem permissão para entrar naquela sala naquele determinado horário. 	 c-41) 

As placas, leitores e travas, são dotadas de fontes do tipo no-break para que em casos de queda • :41941‘  
energia o funcionamento do sistema não seja comprómetido. 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes é um sistema integrado, contudo não 
dependente de outros sistemas para seu perfeito funcionamento. 

São instalados portões para os deficientes físicos terem acesso, pois será impossível a um deficiente 
passar por um bloqueio ou torniquete. Estes acessos possuem leitor tanto para entrar como para sair, 
além de uma fechadura e um sensor magnético. 

O sistema permite regular zonas de tempo individualmente, ou seja, cada usuário pode ter várias 
zonas de tempo em cada área. Pôr exemplo: Um usuário pode ter autorização de acesso a uma área 
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Permite através dos sensores magnéticos de abertura monitorar o estado das portas 
deficientes controlados pelo sistema, visando identificar alarmes de arrombamento 
permanência de porta aberta após a passagem de alguém ou se a pessoa fez uso da 
acesso. 

e acessos de 
de portas, a 
requisição de 

A sinalização de eventos e alarmes é sonora e visual na central de gerenciamento, podendo ser 
associados a ações externas referentes à integração dos sistemas eletrônicos complementares, como 
incêndio, CF1V ou supervisão predial. 

Os tempos de resposta e varredura do sistema atendem plenamente os requisitos para sistemas de 
controle de acesso e monitoração garantindo assim o nível de segurança necessário ao NEN. 

O sistema de CM/ é baseado em dois grupos de câmeras distintas: um grupo de câmeras 
monocromáticas de média resolução para as áreas comuns, que são instaladas em caixas de proteção 
caso estejam em áreas externas ou sujeitas à intempéries e um grupo de 12 câmeras monocromáticas 
móveis do tipo "highspeed-dome" de média resolução para a vigilância geral. Todas as câmeras são 
controladas por uma central matricial. Destacamos que todas as imagens são levadas 	a 
multiplexadores, uma vez que temos 68 câmeras no total e 5 multiplexadores e 5 gravadores time-
lapse, o que permite a gravação de todas as câmeras. 

Na central de controle são instalados 5 monitores de 14" e cinco monitores de 20", além dos 
equipamentos de gravação, multiplexação e de controle de acesso. 

3.5.2.1 - Interfaceamento com outros sistemas 
Toda a interface com outros sistemas, são feitas através de contatos secos de relês, os quais podem 
receber sinais de alarmes de outros sistemas para realizar ações automáticas, tanto no sistema de 
controle de acesso como no sistema de CFTV. 

3.5.3 - ESPECIFICACõES TÉCNICAS DE EOUIPAMENTOS 

3.5.3.1 - GERAL 

Apresentamos a seguir as descrições técnicas dos equipamentos e dispositivos utilizados no sistema. 

3.5.3.2 - CONTROLADORA AAM-80 

- SP.  k. 

C55,  

-A controladora é composta pelos seguintes itens: 
• Placa de gerenciamento de controle de acesso - AAM-80/Apollo; 
• Fontes e Baterias; 

A placa gerenciadora remota AAM-80, fabricada pela Apollo, permite o processamento distribuído,  
de controle de acesso (inteligência distribuída), monitoração de alarmes e atuação remota, 
aplicações onde é necessária uma grande integração de subsistemas eletrônicos de segura 
Diversas estações podem ser conectadás „em um único sistema, permitindo o gerenciamento de 
milhares de leitores de cartão, de qualquer tecnologia, além de possibilitar a monitoração de milhares 
de zonas de alarme e a atuação em milhares de pontos através de relês. 

A placa AAM-80 tem a capacidade de gerenciamento de 64 leitores de cartão, 16 remotas de alarme 
de 16 zonas cada e 16 placas de relês, com 16 relês em cada placa. 
Cada estação pode ainda comunicar-se com a Central de Gerenciamento (um ou mais PC's), através 
de um ou dois caminhos (redundância intrínseca de comunicação). A estação ode ainda gerar 
relatórios impressos de eventos localmente. 
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Cada estação pode armazenar, em sua configuração básica, 10.000 cartões, cada qual com sua 
configuração própria de acesso, incluindo cada leitor e cada zona de tempo em que o acesso é 
autorizado. Com  placas de expansão de memória, este número pode chegar até 250.000 cartões. 
Todas as decisões sobre autorização ou negação de um acesso são tomadas na própria placa, 
utilizando um processador de 32 bits. Ela também armazena até 65.000 eventos de acesso e alarmes, 
de forma a poder substituir a Central de Gerenciamento, caso esta esteja momentaneamente 
desconectada. Com  a restauração da comunicação a estação remota envia e atualiza o banco de dados 
da Central de Gerenciamento. 

São alojadas em gabinetes ventilados, metálicos com chave e com grau de proteção IP-54 
1'ou IP-55 conforme o local de instalação e são alimentadas por fonte de alimentação tipo no-
break. 

' Modelo: MM-80 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.3 - PLACA GERENCIADORA DE ATÉ 4 LEITORES - AIM-4 
•As placas gerenciadoras de múltiplos leitores AIM-4, da Apollo, são placas que tem a função de 
gerenciar os leitores de proximidade, podendo também gerenciar alguns alarmes. Sua comunicação é 
feita através de canal RS-485. Estas placas permitem as seguintes entradas e saídas: 

1, 	• quatro leitores/teclado 
í 	• 	quatro entradas para monitoração do sensor de porta 

• quatro entradas para botão de destrave 
• quatro entradas auxiliares (alarmes) 
• quatro saídas digitais em forma de contato seco 
• quatro saídas de relê para destravamento de portas 
• uma entrada para monitoração do tamper switch do gabinete 

As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento das placas, leitores e 
travas são fontes chaveadas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos utilizados. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias seladas que garantem uma autonomia de 
quatro horas de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. Isto evita que em cortes de 
energia provocadas voluntariamente para quebra de segurança ou pôr total "blackout" as portas sejam 
destravadas comprometendo a segurança. 

As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. Todas as fontes com suas baterias são alocadas 
em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção IP-54 ou IP-55 de acordo com o 
local de instalação. 
Modelo: AIM-4 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.4 - PLACA DE MONITORAÇÃO DE ALARMES - APA16 	 41' 
Estas placas podem monitorar até 16 entradas de alarmes, e com a placa adicional de saídas de reles 
atuar em até 16 saídas. Possibilita a apresentação de alarmes para porta do gabinete, perda 
comunicação com o sistema e falha na alimentação. 
Entradas: 	 16 
Saídas: 	 16 (placa adicional) 
Comunicação:- 	RS-485 
Alimentação: 	24Vdc 
Modelo: APA-16 
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3.5.3.5 - CARTÃO PROXIMIDA 	 Secciona 
Os cartões permitem uma fácil e rápida identificação visual por parte dos vigilantes sobre a condição 
de um determinado funcionário ou visitante. O uso de diferentes cores para diferentes áreas facilita 
ainda mais a identificação. Por exemplo: um funcionário com crachá azul, não circula por uma área de 
acesso amarelo. 

São cartões que permitem a leitura à distância. Os cartões possuem uma antena receptora e 
transmissora, que recebe sinais do leitor, os codifica dependendo do número individual do 
cartão, e transmite este número codificado ao leitor. A distância de leitura pode variar de 
alguns centímetros até alguns metros, dependendo da aplicação. Estes cartões são também 
completamente imunes a intempéries, sujeira, etc., pois são totalmente selados. Esta é a 
tecnologia mais avançada do mercado. 
Modelo: ASC-121T 	 Fabricante: MOTOROLA 

411 	
3.5.3.6 - LEITORA DE CARTÃO DE CURTA DISTÂNCIA 
São leitores que proporcionam alcance de leitura dos crachás de até dez centímetros de distância, não 
havendo necessidade de contato físico entre o leitor e o crachá, ou seja, não gerando assim nenhum 
tipo de desgaste no cartão ou no leitor. Este fato faz com que o tempo da liberação de acesso seja o 

' menor possível, aumentando-se o fluxo de acesso. Este leitor é totalmente selado podendo ser 
• utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos em alvenaria. Possui indicação visual (led) e 
• sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. Todos os leitores estão associados a fontes de 
alimentação com baterias. 
Modelo: ASR-603 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.7 - LEITORA DE CARTÃO DE LONGA DISTÂNCIA 
São leitores que possuem as mesmas características básicas dos leitores de curto alcance, porém 
proporcionam alcance de leitura dos crachás de até setenta centímetros de distância. 
Modelo: ASR-620 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.8 - FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 
As fechaduras a serem fornecidas são do tipo eletroímã, próprias para instalação em portas do tipo 
corta-fogo, vidro ou madeira, sendo que a mesma alia características de fácil de instalação, moderno 
design e construção robusta. Estas fechaduras funcionam alimentadas em 12 Vcc, sendo que estando 
energizadas mantém as portas travadas, destravando-se pôr ocasião da desenergização, garantindo a 
sua liberação em casos de incêndio ou pânico. As fechaduras quando energizadas possuem força de• 
atração de 600 lbf (272kg). 
Modelos: M3212 	 Fabricante: SECURITRON 

3.5.3.9 - DETETOR DE ABERTURA DE PORTA , 
São sensores utilizados para informar ao sistema se a porta encontra-se aberta ou fechada através da 
mudança de estado do seu contato interno. 
Modelos: 1076CfrAP10 	Fabricantes: SENTROL/TANI 

3.5.3.10 - CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. 
Resolução: 	380 linhas 

• 

CCD: 	 1/3" 
Sensibilidade: 0,1Iux 
Alimentação: 24Vac 
Potência: 	3W 
Compensação: BLC 
Modelo: 	KC4400MN 
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3.5.3.11 - MICRO CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 

1 suportes de teto ou parede apropriados, conectores e fontes. 
Resolução: 	400 linhas 
CCD: 	 1/3" 

, Sensibilidade: 0,03Iux 
Alimentação: 12Vdc 
Padrão: 	EIA 

1Modelo: 	CCD-400 

_Flavia Cristi a de ampos 
, 	 Agente•Admintst 	g. 1940 
[3.5.3.12 - CÂMERA DE VÍDEO MÓVEL EM DOMO-MONOCROMÁTICA 	Secciona 
São câmeras do tipo CCD, de alta resolução e qualidade de imagem. Para a instalação são uti izados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. Estes domos representam o estado da arte em 
câmeras móveis de alta velocidade, apresentando em um único equipamento a câmera, o 
movimentador, o receptor do sinal de comando e a caixa de proteção do tipo mini-domo. 
Resolução: 	 500 linhas 
CCD: 	 1/4" 
Sensibilidade: 	 0,1Iux 
Alimentação: 	 24Vac 
Potência: 	 4.5W 
Velocidade de Pan: 	00  a 400/s 
Variação de Pan: 	3600  
Velocidade de Tilt: 	00  a 400/s 
Variação de Tilt: 	 +20  a -920  com "auto-flip" 
Modelo: 	SPECTRA II 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.13 - LENTE 3.5ev8MM AUTO-IRIS 
São lentes de distância focal variável manualmente 
Íris: 	 Automática 
Dist. Focal: 	3.5 a 8mm 
Montagem: 	CS 	' 
Modelo: 3,5-8-1,8VGE 	 Fabricante: RAINBOW 

3.5.3.14 - MONITOR DE VÍDEO 20" 
São equipamentos de uso profissional, ete alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	900 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	45W 
Modelo: KM2000MN 	 Fabricante: ULTRAK 

3.5.3.15 - MONITOR DE VÍDEO 14" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	440 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	60W 
Modelo: UL-KM14 	 Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.16 - GRAVADOR DE VÍDEO 
, São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, 
Sistema de Gravação: 4 cabeças 
Sinal: 	 NTSC 
Resolução: 	 400 Linhas 
Potência: 	 22W 
Tempo de Gravação: até 168h 
Modelo: SVTS3100 
	

Fabricante: z 
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13.5.3.17 - MULTIPLEXADOR 	 t 

Os multiplexadores são os responsáveis pela multiplexação do sinal de todas as câmeras. 
multiplexadores são do tipo duplex, ou seja, capazes de gravar e exibir imagens de forma 

lindependente, seja em tela cheia ou em tela repartida. Garante-se deste modo que todas as imagens 
de todas as câmeras estejam sendo gravadas ao mesmo tempo, sem perda alguma. Possibilitam 
apresentar em uma mesma tela até 16 quadrantes, possuem formatos PIP,2x2,3x3,4x4;  com 
identificação da câmera em cada quadrante, possuem zoom para imagens gravadas e ao vivo, loop de 
•entrada de vídeo, programação na tela, apresentar em tela cheia qualquer imagem ao vivo ou 
gravada. 
Resolução: 525 linhas 
•Entradas: 	0.6 a 1.2 Vpp 
Saídas: 1Vpp 
Detecção de Movimento: 	Sim 
Modelo: MX4016MD 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.18 - CENTRAL MATRICIAL 
A central matricial será do tipo crosspoint, com possibilidade de expansão pela simples inclusão de 
cartões. Plenamente configurada permite até 208 entradas e 16 saídas de vídeo. Fornecida central 
configurada para 80 entradas e 8 saídas, de modo a permitir o completo chaveamento de entradas e 
saídas. 
Entradas de vídeo: 	até 208 
Saídas de vídeo: 	 até 16 
Teclados: 	 até 8 
Alarmes: 	 até 64 
Controle: 	 Coaxitron 
Modelo: 9500 	 Fabricante: Palco 

3.5.3.19 - TORNIQUETE 

1111 	
São controladores de alta robustez, que impedem a "carona". Fabricados inteiramente em aço carbono 
pintado. 
Modelo: TQ-00-33 	 Fabricante: WOLPAC 	

‘;9 

 

3.5.3.20 - BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais do tipo gabinete com corpo pintado. Sua tampa e braços 
em aço inox. 
Modelo: BL1 	 Fabricante: TRIAX 

3.5.3.21 - MINI-BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais/unidirecionais do tipo pedestal com corpo pintado. Sua 
tampa e braços são em aço inox. Podem ser com comandos elétricos ou mecânicos. 
Modelo: A01 	 Fabricante: TRIAX 
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3.5.3.22 - TRANCEPTOR DE SINAL RS485 EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal RS-485 em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Modelo: D-1315 	 Fabricante: IFS 

3.5.3.23 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. Estamos prevendo interfaces 
de 1 e 2 sinais na mesma interface (fibra). 
Fabricante: IFS 

3.5.3.24 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO E COMANDO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo e o sinal de comando em sinal óptico, 
aumentando a distância a ser percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Tanto o sinal de vídeo, quanto o sinal de comando utilizarão a mesma fibra óptica. 
Fabricante: IFS 

3.5.3.25 - SENSOR IVP — INFRAVERMELHO PASSIVO 
São detectores de massas quentes. 
Sensor: 	 elemento IVP 
Alimentação: 	10 a 16Vdc 
Modelo: LIGHT + 	 Fabricante: PARADOX 

3.5.3.26 - PORTA ECLUSA 
São portas que permitem a passagem de apenas uma pessoa por vez, evitando o "carona". Possui 
mecanismo bi-rotacionado, que apresenta velocidade, segurança e boa aparência. Pode conter 
detector de metais embutido (não cotado). 
Modelo: PSV-2 	 Fabricante: SKY 

3.5.3.27 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO , 
As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento dos leitores e travas 
são fontes reguladas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos a serem utilizadas. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas abaterias que garantem uma autonomia de quatro horas 
de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. 
As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. 
Todas as fontes são alocadas em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção 
IP-54 ou IP-55 de acordo com o local de instalação. 
Fabricante: Able Eletrônica 

3.5.3.28 - ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Trata-se de um microcomputador servidor e placa de rede local para comunica o com o restante do 
sistema. Esta central será responsável pôr todo o processamento do controle de acesso 
armazenamento da base de dados. Será um sistema autônomo e microprocessado operando sob 
sistema operacional não proprietário, multitarefa, multi-usuário e em tempo real, o Microsoft Window 
NI®. Será interligada aos terminais de cadastramento de visitantes através de rede padrão Ethernet. 
As especificações técnicas mínimas dos equipamentos que a compõe são: 
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• Microcomputador gerenciador: 

• Processador Pentium III 500 MHz; 
• 128 Mbytes de memória RAM; 
• 2 unidades de disco rígido de 9.1 Gb (UW SCSI Controller); 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Unidade de CD-ROM 32X; 
• Unidade de Zip-Drive; 
• Fax-Modem; 
• Placa de rede 10/100 Ethernet; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; • O software de gerenciamento trata-se de um software para operação em tempo real, em rede local 

padrão (tipicamente Ethernet - 10 Mbits/seg.). Este software tem uma arquitetura aberta, operando 
sobre a plataforma Microsoft Windows NT. A base de dados do sistema é o SQL para Windows NT®. 0 
Sistema permite ainda a integração direta da captura eletrônica de imagens (opcional). 

Suporta tecnologia de cartões padrão Wiegand, Proximidade, Smart Cards, Magnetic stripe e Key 
reader. 

• 

Arquitetura aberta 
Operação pôr "mouse" ou teclado 
Múltiplas zonas de tempo 
Customizações no cadastro de funcionários ou visitantes 
Customizações em relatórios 
Acesso rápido à relatórios com múltiplas seleções; 
Acesso rápido à comandos em geral; 
Verificação do estado de todos equipamentos em tempo real e em tela; 
Verificação de toda a configuração do sistema em tela e de forma gráfica; 
Apresentação em tempo real a ocorrência de qualquer evento no sistema, como por exemplo 
acessos e alarmes; 
Fácil configuração do sistema em termos de leitores, áreas, grupos, níveis de acesso e outros; 
Interface gráfica GUI amigável 
Gerador de relatórios 
Proteção pôr senha 	• 
Múltiplos níveis de acesso dos operadores 
Arquitetura escalonável de multiprocessamento simétrico 

O Sistema tem ainda, em conformidade com as necessidades de implantações de grande por-te, 
funções automáticas de back-up e recuperação dos arquivos. 

O software proposto está disponível em vários módulos, de modo a permitir a atualização de acordo 
com as necessidades do cliente. Assim, permite que o sistema sofra expansão desde 64 leitores até 
um número ilimitado de leitores. 

3.5.3.29 - TERMINAL DE CADASTRAMENTO 
O terminal será o responsável pelo cadastramento dos visitantes, bem como o fornecimento de cartões 
provisórios para os funcionários. 
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• Microcomputador : 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Microcâmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de Imagem; 

Suporte para ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

1"1odelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

• 

3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTRAVAMENTO 
É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. 0 botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
pela fibra óptica provocado pelã passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 , Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.3.33 - CABO ÓPTICO -ENTERRADO 
É uma fibra óptica com propriedades específicas e desenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.2. - INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

3.5.2.1 - Geral 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas 
atende a padronização de instalação utilizada nas edificações. 

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 
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Os controladores são fixados nas paredes em locais onde seja permitida a instalação de 
aparente, de modo a garantir perfeita rigidez mecânica e estética. 

Todas as interligações dos componentes entre si e destes com aos controladores e a central são 
executados com terminais e conectores apropriados. Quando extremamente necessária uma emenda, 
os condutores são estanhados e isolados com fita de auto-fusão. Não existem emendas dentro da 
tubulação, principalmente nas caixas de passagem externas. 

Para a alimentação da Central e dos controladores em corrente alternada, é utilizado um circuito 
essencial exclusivo, desde o quadro de força mais próximo, derivado antes do dispositivo de 
seccionamento e protegido pôr disjuntor termomagnético. 

ITodos os serviços de enfiação, montagem e instalação dos componentes do sistema são executados 
somente após a aprovação do respectivo projeto executivo. 

A locação definitiva de todos os componentes do sistema, são indicadas pela Natura, no projeto 
executivo a ser submetido à aprovação. 	- 

É prevista proteção contra estática, transientes e curto-circuitos em todas as entradas e saídas. As 
linhas de comunicação são protegidas contra a ligação incorreta de fios, transientes estáticos e 
interferência eletromagnética induzida. 

Para o dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda do nível do sinal admissivel para os 
'circuitos de detecção é de 5% e, para os circuitos de alarme e auxiliares, de 10%. 

'Destacamos que, conforme estipulado no edital, considerando a utilização de fibra óptica como 
principal meio de comunicação entre os equipamentos de campo e a central de controle. Apenas para 
os equipamentos mais• próximos da Central de Monitoramento são utilizados cabos metálicos. Todavia, 
as distâncias envolvidas permitem o uso de cabos de cobre convencionais, o que tornaria o projeto 
mais econômico corno um todo. A Ansett pode, a qualquer momento, realizar estudo técnico para a 
substituição da fibra óptica por cabos de convencionais. 

3.5.2.1.1 - REQUISITOS ESPECIAIS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

Características Técnicas dos Pontos de Alimentação fornecidos pelo cliente para os Sistemas Ansett: 

3.5.2.1.1.1 - Foi fornecido um ponto de alimentação proveniente de No-Break ou rede estabilizada, 
na tensão de 220Vac (F+F+T). 

3.5.2.1.1.2 - Fornecimento de Ponto de Alimentação 

Todo o ponto de alimentação fornecido para os Sistemas Ansett, obedecem as características descritas 
abaixo: 

3.5.2.1.1.2.1 - Queda máxima de tensão menor ou igual 4% 

3.5.2.1.1.2.2 - Desbalanceamento entre fases menor ou igual a 4% 

3.5.2.1.1.2.3 - Variações de tensão na linha -5% a +3% 

3.5.2.1.1.3 - Fornecimento de múltiplos pontos de força ou pontos de força em prédios distintos 
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Qtde. 	Modelo 

1 
	

N ETFINIT( 
1 
	

SDT-4010E 
1 
	

AHA-2940 
1 
	

DG90MAa 
1 
3 
	

AAM80 
3 
	

AAX-05 
3 
	

PCDUAL 
3 
1 
1 
1 	10 MBPS 
1 	BRIDGE 
1 	WINTV 
1 	SWS- 

64NT+upg/128Iei 
tores 

1 	OASIS 

Fabricante 

IBM 
SONY 

ADAPTEC 

HP 
APOLLO 
APOLLO 
AMSD 

ANSETT 
ANSETT 

DIGIBOARD 
3COM 

APPLIED DIGITAL 
HAUPPAGE 

LENEL 

ORION 
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. 1940 

0901 

[ 3.5.2.1.1.4 - A equipotencialidade entre os pontos de força é uma exigência imprescindível ao 
Sistema Ansett ou seja, caso estes pontos sejam alimentados pôr transformadores/subestações 
distintas, é necessário que o referencial de terra seja o mesmo fazendo-se com que o neutro dos 
transformadores/subestações esteja a um único potencial de aterramento. 

O Sistema Ansett necessita que o cliente forneça o ponto de alimentação no esquema Fase + Neutro + 
terra, conforme classifica a norma NBR-5410 ou seja o neutro e o condutor de proteção (carcaça) 
sejam distintos. 

3.5.2.1.1.5 - Aterramento 

A resistência de aterramento fornecida para o Sistema Ansett é menor ou igual a 5 ohms. Todos os 
"terras", são interligados a um mesmo potencial. • 
3.5.3 - Fornecimento do sistema. 

Item 	 Descrição 
1,00 CENTRAL DE CONTROLE 
1,01 Microcomputador para Central de Controle 
1,02 Unidade de fita DDS 
1,03 Placa AHA-2940 PCI-to-Fast SCSI Host Adapter 
1,04 Caixa com 05 unidades de fita DDS 90M 
1,05 Impressora jato de tinta 
1,06 Estação Remota de Gerenciamento Multiusuário 
1,07 Placa de expansão de memória para AAM 
1,08 Placa Conversora RS-232/485 
1,09 Fonte de alimentação No-Break para estação remota 
1,10 Quadro de distribuição geral 
1,11 Placa Multiserial 8 canais 
1,12 Placa de rede local 
1,13 Conversor RS-232/485 
1,14 Placa de vídeo para captura de imagem 
1,15 Software de gerenciartsento em windows NT para até 

128 Leitores 

1,16 Software de gerenciamento gráfico de alarmes em 
Windows NT 

1,17 Windows NT 4.0 Server c/ Service Pack 5.0 
	

1 	NT SERVER 4.0 
1,18 Microsoft SQL Server 7,0 c/ Service Pack 5.0 

	
1 	SQL SERVER 

1,19 Software ARCserve for Windows NT 
	 1 

1,20 Software (módulo) DBagent for SQL 6.5 
	

1 
1,21 Rack para equipamentos 

	 1 
1,22 Engenharia de Sistemas 

	 1 

Item 	 Descrição 
	 Qtde. 	Modelo 

2,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO 
2,01 Microcomputador para estação de trabalho 
2,02 Placa de rede local 
2,03 Windows NT 4.0 Workstation c/ Service Pack 5.0 

	1 
1 
1 

	PENTIUM 	ACER 
3COM 

ladústiia ~lerdo de Coarnitico• Notara Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30.5 - CaJamar/SP - CP onso-aoo - Fone (11)4446 2061 

100  REGISTRO CIVIL, BELE.N.I.I5atiCi 
"AAUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO" 

Fabricante 

MICROSOFT 
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CHEYENNE 
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NSETT 

ANSETT 

LENEL 
ANSETT 

. 
•• 

Conjunto de captura da imagem de pessoas 1 

Conjunto de captura da imagem de documentos 1 

Licença de software para estação de trabalho 1 
Engenharia de Sistemas 1 

2,04 

2,05 

2,06 
2,07 

'200/3 

DV-01 

QR1 
QR2 
FTE3 
FTE10 
FTE16 
FTE24 
D1315 

D1315-R3 

Modelo 

APA16 
ARM-16 

1076-C 

Item 	 Descrição 
3,00 CONTROLE DE ACESSO 
3,01 Controladora para até 04 leitores 
3,02 Leitor de Cartão por Proximidade - Longa distância 
3,03 Leitor de Cartão por Proximidade - Curta distância 

sem Teclado 
3,04 Conector para leitor de proximidade 

Aa. ,05 Suporte para leitor proximidade em parede 
,06 Suporte pedestal para leitor proximidade em cancela 

W ,07 Fechadura eletroimã 
3,08 Acessórios p/ fixação de fechadura eletroimã 
3,09 Sensor magnético de abertura 
3,10 Botão de destrave de porta com espelho 
3,11 Botão de emergência do tipo quebre o vidro 
3,12 Torniquete com corpo pintado, braços e tampa em 

aço inóx, bidirecional e com Comandos Elétricos 12 
Vcc; 
Bloqueio corpo pintado, braços e tampa em aço inóx, 
bidirecional e com Comandos Elétricos 12 Vcc; 

3,14 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inóx Escovado, bidirecional, comandos 
Elétricos 12 Vcc e display LCD; 

3,15 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inox Escovado, unidirecional,mecânico 

3,16 Urna para depositar cartão de proximidade em mini- 
bloqueio 

3,17 Mola para porta 
3,17 Cancela Motorizada - Barreira Articulada de 3 metros 
3,18 Placa de comando para cancela 
3,19 Detector de massa metálica p/ 91 laço ' 
3,20 Fechamento lateral - acesso p/ deficiente 1m 
3,21 Porta eclusa 

9.33,22 Quadro para 01 remota 
,23 Quadro para 02 remotas 

3,24 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/3A 
3,25 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/10A 
3,26 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/16A 
3,27 Fonte de alimentação/No-break - 24Vcc/3A 
3,28 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica 
3,29 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica para rack 
3,30 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
4,00 SENSOREAMENTO / ALARME 
4,01 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,02 Placa de saída de relés 
4,03 Placa de proteção de relés 
4,04 Sensor Magnético de Abertura  

Qtde. 

34 
12 
111 

246 
22 
12 
33 
18 
33 
20 
46 
8 

18 
9 
7 
7 
15 
2 
14 
13 
7 
7 
4 
6 
20 
20 
1 

Qtde. 

6 
6 
6 
15  

Fabricante 

APOLLO 
MOTOROLA 
MOTOROLA 

MOTOROLA 
LEI 
LH 

SECURITRON 
LI-1 

TANI 
ANSETT 
SINTRAK 
WOLPAC 

WOLPAC 

TRIAX 

TRIAX 

LH 

DORMA 
PORTAL 
ANSETT 
Brapenta 

LH 
ACECO 
ANSETT 
ANSETT 
ABLE 
ABLE 
ABLE 
ABLE 
IFS 

TT 
IFS 

ANSE 
 

Fabricante cpr  

APOLLO 
APOLLO 
ANS 

SEN 

3 	WS21 + OP 33 

18 

2 

3 

3,13 
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4,05 Sensor Infra-vermelho Passivo - IVP 
4,06 Botão de Pânico - contato magnético 
4,07 Sensor Cabo Enterrado: 
4,08 Processador para Cabo Enterrado 
4,09 Cabo Sensor de fibra óptica / metro 
4,10 Conjunto para instalação de conectores para Cabo 

Sensor 
4,11 Conector para Cabo Sensor 
4,12 Sistema OASIS 
4,13: Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,14 1  Placa de saída de relés 
4,15:: Resistor de supervisão de linha 
4,16 Engenharia de Sistemas 
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FIBER SENSYS 
SC4R 
	

FIBER SENSYS 
CK2000 
	

FIBER SENSYS 

C117 	FIBER SENSYS 

SECU16I 
	

APPLIED DIGITAL 
RLY8XA 
	

APPLIED DIGITAL 
TIA-10 
	

ASTI 
ANSETT 

(i 
Aç.,ente 

2 	LIGFIT.:4ion3  
10 	3045-W 

0903 
eg. 1940 

RADOX 
NTROL 

Item 	 Descrição .00 CARTÕES 
01 Cartão de Proximidade - Completo 

Qtde. 

1500 

Modelo 	Fabricante 

ASC-121-T 	MOTOROLA 

Item 	 Descrição 
6,00 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV 
6,01 Camera CCD 1/3" P/B - 400 "TVL - C/CS Mount 

12VCC - 0,1 LUX 
6,02 Microcamera CCD 1/3" P&B - 400 TVL - ,03 lux - EIA - 

11-15Vdc/120Vac - C ou CS Mount - Com Microfone 
6,03 Domo pendente com câmera móvel CCD 1/4" 

Preto/Branco Spectra II - 500+ TVL - Zoom 16x 
óptico + 8x eletrônico - 0,1 lux - 24Vac - Externo 

6,04 Suporte para dome tipo pendante com fonte de 
alimentação integrada 

6,05 Fonte de Alimentação para Câmera de CFTV - 12 Vcc 
6,06 Lente Varifocal 3,5-8 mm - Auto-íris - CS Mount 
6,07 Caixa de Proteção para Câmera Externa 
6,08 Adaptador para Montagem de Suporte de Câmera em 

Poste 
6,09 Poste metálico com 7,5 metros com base 
6,10 Suporte Fixo de Teto ou Parede 
6,11 Monitor de Vídeo 14" Preto/Branco - 700 Linhas 
6,12 Monitor de Vídeo 20" Preto/Branco 
6,13 Conector de Vídeo Tipo BNC Macho para Cabo RG59/U 

9,14 Multiplexador de Vídeo para 16 Câmeras P/B -Duplex 
6,15 Vídeo Cassete - Time Lapse para 960 Horas- 

400Linhas 
6,16 Central Matricial 9500, composta por: 
6,17 - Cartão Matriz 9500, com CPU e Fonte 
6,18 - Cartão 9500 de Entrada de Vídeo - 16 in loop 
6,19 - Cartão 9500 de Saída de Vídeo - 4 out 
6,20 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 64 Entradas 

NA/ NF 
6,21 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 32 Saídas NA 

; / NF 
6,22 - Teclado 9500 Remoto com Controles Auxiliares e 

PTZ - para Mesa 
6,23 Transmissor de 1 sinal de vídeo fixo para fibra óptica 

Qtde. 	Modelo 

54 
	

GC-135E 

4 
	

CCD-400 

12 
	

SD-5AM-PG-E0 

Fabricante 

LG 

GBC 

PELCO 

12 	IWM24-GY 

58 
58 	3,5-8-1,8VGE 
24 
8 	PA 402 

8 
58 
5 	UL-KM 14 
5 	PMM2001 

450 	WM-133LXN 
+WPC-1 

5 	DPX16m 
5 	SVTS2100 

1 	CM 9502 
CM 9516L 

2 	CM 9504 
1 	CM 9564 

1 	CM 95323/32 

1 	CM9502KBD 

8 	VT 1000AC 

PELCO 

RAINBOW 
ACIRFE 
PELCO 

ACIRFE 
ULTRAK 
PELCO 

WHINNER 

ATV 
SONY 

PELCO 
PELCO 
PELCO 
PELCO 

PELCO 

PELCO 

IFS 
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Cajamar, 21 de maio de 2002. 

,x4e, 
Itamar Correia da Silva 
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda 
Vice-presidente de Operações e Logística 
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Eng. F io- filas Btias 
Co 	ador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 
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U 9 4 
VR 	 IFS 6,24, Receptor de 1 sinal de vídeo fixo - em rack para fibra 	8 

' óptica 
6,25 Transmissor de sinal de vídeo e comando para fibra 

óptica 
6,26, Receptor de sinal de vídeo e comando - em rack para 

fibra óptica 
6,27 Transmissor de sinal de vídeo fixo - 2 sinais - para 

fibra óptica 
6,28 Receptor de sinal de vídeo - 2 sinais - em rack - para 	22 

fibra óptica 
6,29 SubRack para Interfaces ópticas 	 3 
6,30 Gabinete para interfaces ópticas 	 17 
6,31 Painel falso para sub-rack de fibra óptica 	 34 
6,32,  Engenharia de Sistemas 	 1 

IFS 

IFS 

IFS 

VR 1001-R3 

R3 
ESPECIAL 

R3-BP 

IFS 

IFS 
ANSETT 

IFS 
ANSETT 

12 	VT 1505WDM 

12 	VR 1505WDM-R3 

22 	VT 1001 

Item 
8,00 

8,01' 
8,01,  
8,02 
8,03 

Descrição 
MATERIAL DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 
Miscelâneos 

Descrição 
MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 
DIURNO 
Projeto Executivo 
Mão de Obra de miscelâneos 
Mão de Obra Especializada de Instalação 
Comissionamento e Treinamento 

Item 	 Descrição 	 Qtde. 
9,00 OPCIONAL \ MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

NOTURNO/FINS DE SEMANA 
9,01 Mão de Obra Especializada de Instalação noturno • 	1 

lodlortria e Comércio de Cosmético. Natura Ltd.. - Rodovia Anhanguera, krn 30,5 - Cedamar/SP - CEP 07750-000 - 	e (11 4446 2061 
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Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24, loandar, 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E  

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 

784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta Milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 

77.114,85m2. 

'Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro 	Capobianco, 	CREA 	No 	0600931321; 	Eng° 	Preposto: 	Eng° 	Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; 	Eng° Eletricista: 	Eng° 

Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

1. FUNDAÇÕES: 

item 	 serviços 	 carga un 	quant. 
1 Fundações Profundas 
1.1 Tubulões em concreto a céu aberto 0 60cm c/ capacidade vertical de 140tf m 131,28 
1.2 Tubulões em concreto a céu aberto' 0 70cm c/ capacidade vertical de 190tf m 5.602,54 
1.3 Tubulões em concreto a céu aberto 0 80cm c/ capacidade vertical de 250tf m 1.298,61 
1.4 Tubulões em concreto a céu aberto 0 90cm c/ capacidade vertical de 315tf m 1.174,48 
1.5 Tubulões em concreto a céu aberto 0 100cm c/ capacidade vertical de 390tf m 5.053,25 
1.10 Tubulões em concreto a céu aberto 0 110cm c/ capacidade vertical de 470tf m 5,00 
1.11 Tubulões em concreto a céu aberto 0 120cm c/ capacidade vertical de 560tf m 7,00 

Total m 13.272,16 
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2. GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 

2.1 Sistemas de supervisão de gerenciamento de utilidades, inclusive sistema de cabeamento 
!estruturado. 

Cabeamento estruturado, telemática, destinado aos sistemas de Telefonia e Dados, com as 
seguintes características: 
Velocidade de 400 mbts/s escaláveis até 1,6 gbts/s; 
Sistema UTP, categoria 5 compostos por backbone óptico, trabalhando em Fast Eternet e módulo 
Switch Sisco de 100/10 mbts; 
Portas padrão 100/10-base T - (2500 pontos); 
Portas ópticas padrão 100-base FX - (40 pontos). 

• Sistema geral de supervisão predial e industrial para os sistemas de utilidades, ar condicionado e 
processo, distribuído pelo parque industrial e edifícios com as seguintes características: 

• Estações centrais de trabalho, com software dedicado, com capacidade de controle e 
gerenciamento seccionado por níveis (situação de inicial de operação de uma a quinze unidades 
centrais); 

• Um primeiro nível gerencial de interligação dos edifícios através de um backbone de fibra óptica 

Stand-Alone (divididas em grupos de 3 ou 4 unidades); 

• 

 • 

com 11 interfaces (expansível); 
Um segundo nível de comunicação das controladoras em RS 485; 

• Painéis gerais, para distribuição da base de dados em aproximadamente 150 controladoras do tipo 

2. Cada controladora tem capacidade de gerenciamento de 10 a 80 (pontos); 
• Número de pontos do sistema (1700). 

2.2. Sistema de controle de acesso, detecção e alarme de intrusão. 

No de pontos 333 

O presente documento é parte ihtegrante d3 
Certidáo de Acervo Tcnico 1:'e ida peto 

CREA-SP sob n.°  •52-K-)  -  Ca* C 	e 
somente será vá:ido acompanhado da referi,  
da Ceftidão. 

Sáo Po, 	 2C0 

cos 
3.1. Fornecimento e montagem de.estrutura metálica com vão maiores ou igu1gav20 ftestiristrat 	g. 1940 
3.1.1. Portaria de cargas 	 5,77 ton 	Seccional No 
3.1.2. Ponte de acesso ao centrO de convenções 	 20,16 ton 
3.1.3. Picking 	  80,19 ton 
3.1.4. Almoxarifado da manutenção 	  61,33 ton 
3.1.5. Passarela de ligação de Fábricas/Picking 	 14,85 ton 
3.1.6. Passarela de ligação estacionamento 'a Recepção 	13,14ton 
3.1.7.Passarela de ligação Recepção ao Hall dos elevadores 	40,30ton 
3.1.8. Passarela de ligação Praça 'a ETE 	  37,51ton 1 
3.1.9. Passarela de ligação ETE ao Clube 	  9,79ton 

Total 	  283,04ton 

£ 
*-! e 

stS$ 

2.3. Sistema de combate a incêndio com sprinklers (bicos aspersores) = 6350 uniVjN CREA-SP. 
çsy,5 

2.4. Sistema de ar condicionado central: Capacidade 1937 TR. 

2.5. Sistema de rede de telemática (telefonia e dados): 3800 ptos. 

2.6. Sistema de circuito de televisão de vigilância - CFTV: 70 câmaras. 

2.7. Sistema de detecção e alarme de incêndio: 668 pontos. 

II) 	3. ESTRUTURA METÁLICA 

Indústria e Comércio de Cosmétioce Metera Ltda. - Ftodove Anhanguera, km 30,5- Cajamar/SP - CEP 07750-000 F (11)4446 2061 

10" 	
1,B1470150 

» A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENT() 
ESTA ApOsTA vEBSO " 



Rua Si Na ardirri. 	nana 	. utn. 
01) 669 	3 

AUTENTICAQ4 Vis 
ou amontada 

parte confere com n o nal. Dou fé 

s  Pauk' 2 AGO. 2 



ajamar, 07 de novembro de 2002.,  

g. Fábio Villas B6as 
Coordenador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura • 

1 

noturc-1 
	 G9G7 

3.2. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vãos entre 7,5m a 35,75m 
	  2.266.441,81 kg 

4. ESTRUTURA DE CONCRETO 
4.1. Forma de estrutura 	 141.436,73 m2 
4.2. Aço Ca 50 	 2.169.437,22 Kg 
4.3. Concreto estrutural fck 15 a 20 Mpa 	  4227,55 m2 
4.4. Concreto estrutural fck 20 Mpa 	  1.412,31m3 
4.5. Concreto estrutural fck 25 Mpa 

	 10.399,72m3 
4.6. Concreto estrutural fck 30 Mpa 	 4.867,09m3 
4.7. Concreto estrutural pré-moldado 	  816,95m3 
4.8. Concreto estrutural fck 25 Mpa para capeamento de laje 	 335,72m3 

5. ESQUADRIAS METÁLICAS 
5.1. Esquadrias de alumínio  

	
19.836,20m2 

6. VIDRO 
6.1. fornecimento e instalação de vidros 	  21.019,78m2 

,7„ ELEVADOR 
7.1.Elevador para monta carga com capacidade de carga de 4,0 ton, caixa de 4 x 4 com duas 
paradas 	  01 unid 
7.2. Elevador comum para passageiro com 4 paradas 	  02 unid 
7.3. Elevador panorâmico para passageiro com 3 paradas 	 02 unid 
7.4. Elevador panorâmico para passageiro com 5 paradas 	 03 unid 

8. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 
8.1. Revestimento com material vitrificado ou cerâmico 	 3.483,48m2 
8.2. Revestimento com ep6xi 	 28.122,99m2 

Reconheço por sertelhança a firma SUFfoti de: FABIO VIMAS BOAS, 
Conferido por: Joaquim 
VALIDO SOtSITE COM 0 SELO DE AUTENTICIDADE 

Av. Joã.o Dias, 2320-Santo Amaro - Fone: 56416092 1,& 111102082418 
5.2 Tabelionato de Notas - José Roberto Pacheco França - Tabelião 

Valores 	Si., 11 
Firmas 11$...: 1,96 Eal t 	cunho 	ti~;;$9"— ' .ade. firF 
P.Dados Rf...: 0,00  
Total 	D...: 1,96 	ias 	a vo :oar. ,n1or 	screven e 1 
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Luiz Antônio Carlos 
Gerente Engenharia Opertdonel 
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Cajamar, 20 de maio de 2003. 

e Cosméticos Natura Ltda 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E 

1 
COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, n° 24, 12andar, São Paulo/SP; C.G.0 

n° 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 

NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, 

a Rod. Anhanguera, km 30,5, Cajamar/SP — Distrito Industrial de Polvilho, em terreno 

urbano de 784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

abe quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), no 

Wperíodo de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, ,o Eng° Roberto Ribeiro 

Capobianco, CREA N2  0600931321; Eng° Preposto: Eng2  Luiz Fernando Ceccotto da 

Cunha, CREA N2  0600899962; Eng° Eletricista: Eng2  Carlos Alberto Bertasoli, CREA 

N2  5060183.145. 

Servicos de construcão e de cierenciamento do complexo Industrial  
"Novo Espaco Natura", compostos de prédios industriais e  

administrativos.  

• 
PRÉDIOS DO COMPLEXO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES: Dois prédios de dois 
pavimentos para treinamento de„ funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2. O 
complexo tem capacidade para acornodáção simultânea de 615 pessoas, dividido em: 

- 

	

	Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais 
de dados e'voz (reversível para 106 poltronas) —160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos 
e cabines para controle 'e tradução simultânea - 256,00m2. 
Conjunto de ambientes para treinarhento com capacidade para 309 pessoas, equipadas 
com divisórias acústicas,v-écle de dados, piso elevado, persiana de enrolar para 
escurecimento, equipádas cdrn eqUipamentos de projeção e sonorização, sistema de ar 
condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 
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DECLARAÇÃO 

presante documento é parte ;ntegrante da 
Certidio de Acervo ktenizo axe:adida pelo 
CREA-SP sob n! 	7  N 	e 
somente será válido eodmpanhade da referi 
da CertidAa. 

JCOS São Paulo, 	 r  

	

Flavia Cristina 	pos 

	

Agente Administrati 	1940 
Seccional No 

Conforme solicitado, esclarecemos, para os devidos fins, que o ATES ii O DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, emitido em 21.05.2002 pela nossa empresa, em favor da 
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., empresa inscrita perante o 
CNPJ sob o d. 61.584.223/0001-38, relativo às obras civis e gerenciamento do Novo 
Espaço Natura, em* Cajamar — SP, apresenta os seguintes quantitativos: 

a) 11.534,00 m2  para "Fechamento lateral em painel tipo SABROE" (item 1.3 
da fl. 64 do atestado) e 

b) 675,00 m2  para "Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo 
sanduiche" (item 1.7.3 da fl. 66 do atestado). 

Desse modo, os quantitativos referidos nos itens 22.1 e 22.2 (fl. 87 do atestado), 
que se referem a tais parcelas, devem ser considerados como sendo, respectivamente, de 
11.534,00 m2  e 675,00 m2. 

São Paulo 13 de maio de 2003. 
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Rodovia Anhanguera Km 30,5  
07750-000 Cajamar SP Brasil 
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Sáo Pvdo, 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o atestado de capacidade 
técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo 
Espaço N atura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, dentro do item 1.6 — 
prédio de serviços, foi construída uma creche com área total construída de 720m2, além das 
áreas de refeitório, cozinha, lanchonete, lojas de serviços, ambulatórios, departamentos de 
recursos humanos e financeiro, posto bancário e sanitários, totalizando 9.437,00m2 de área 
construída. 

OFICIAL H REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS H MAMAR 
Av:tenente tlaroues.11B7. hairro Polvilho. Caiaaar-SP Tel. 4448.1911 4448.1411 
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e 
Atestamos para para os devidos fins e a quem possa interessar, em complemento ao 	.. ,. 

O P'' 

	

1  atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as 	•• 
obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construcap-CCPS , 

. Engenharia e Comercio S/A, que o item 3.3 — Ar Condicionado, trata-se de 
- sistema ar condicionado central, com sistema de automação tipo microprocessado .!È R : co 

k .. , e com interface de comunicação com as controladoras eletrônicas dos chillers. Q. e, 
R- 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 

Cajamar, 25 de Novembro de 2.005 
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	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 
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u912 ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Execução das obras civis e gerenciamento do novo espaço Natura para lndutria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 - Cajamar - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N° REGISTRO NO CREA 

Carlos Alberto Bertasoli - CREA/SP n2  5060183145 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

e 

(X) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	 (X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N2  SZN 000702 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

CONTRATO DE EMPREITRADA POR PREÇO GLOBAL, OU EPC, OU TURN KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
PREDIAL E ACABAMENTOS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGENS DOS EQUIPAMENTOS, 
COMPREENDENDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO, 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, ESQUADRIAS E VIDROS, 
COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO. 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM 0 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 
AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1,  CATEGORIA 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS 

VIDROS LAMINADOS E/OU TEMPERADOS 

PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
PINTURA E/OU REVESTIMENTO MELAMINICO E/OU GRANITO 
CIMBRAMENTO METALICO 
CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE PARQUES OU JARDINS 

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO 
SISTEMA STRUTURAL 	OU PELE DE VIDRO 
SISTEMA DE ESG O A VACUO OU TAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

NSTRIKAP-apS ENGENHARIA f COMÉRCIO S/A. 
NPUMF N°61,584.223/0601.38 

TEC.N.',iVlt SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
CREA N.° 146.600/0 RG N.°6.816.967-X SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 

RIA E COMERCIO S/A 

 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 





Válida somente com a autenticação do C 	1911  
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8210200507486796 e 8210200508205090. 

‹e' 

olha(s) n°: Ide 1 Aihr; 

Quantificação 

Local da obr!eserviço 

Cidade 

Valor 

Período 

Contratante 

Contratada 

CREASP N° 

.Rodovia 	 ,- Anhanguerá kffi 31:1,5 
-Calamar 

R:60.742.823,23 (jull?ió/1998).  

08/07/1998 a 31/03/2001 

Indústria e Comércio dé cosméticiiáNatU
,
ra 

Construcap CCPS Engenharia e QomérOio,s/A 

**O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais" 

CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

cH 10 1ra 

CERTIDÃO DE ACERV TÉCNI O - CAT ',, 0913 

CERTIDÃO N°: 

Referente à(s) ART(s) 

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

Profissional 
	

CARLOS ALBERTO BERTASOLI (no período de 01/03/1999,a 31/03/2001) 
Titulo(s) 	 Engenheiro Eletricista 

CREASP N° 	5060183145 

li
o Atribuições 

- 
Dos artigos 08 e 09 da Resolução 218/73 do CONE 

Atividade(s) Téc- 	Responsável Técnico por Execução na área da EngenhanA, lelOcq -,Çxeot4o das 
. 	, 

nicà(s) Realizada(s) 	obras referentes a engenharia elétrica de Médialbaixa-tens&etbiOulos";04  - 
subestações, quadros, CFTV,:a0i:Wejtól"íg-éraZ'ão de energia, 	e dados, 
Iluminação e distribuição, sistema 40) ible;:de:ceSsot'rnMitogárènto e 4.,Try para 
or.Espaço Natura com .área de 77.-1 	 -',!g.'L i•-• ., ." 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certo o(s)docupilentON: 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabiliddélé', Péla fikatidão„,e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 	 , 

São Paulo, 	quarta-feira, 21,  

opes Conferido: Marcia 	ti Lopes 
fo 	e Portaria 042/2004 

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profis nal, 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 
à sua validade REGLSTRO CIVIL - BELEN72NH0 

AAUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO" 

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

r,4 
	 21têt-pi, 
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O presente documento é parte integrante da 

Certidão de AcervoTécrico ex Welc 

CREA-SP &oh 'ro   e 
somente será vá!ic.40 acr;mpanhado da referi. 
da Certid:3o.  

São Pouio, 424 1 _Lb dr 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  ArVgleá. 	ministrativoi 
opes 

Secciona! Norte 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTR 

	

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, not _ 	100tityar, 

	

fc 	, São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para ai DUa,'S 
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRik.  

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. AnhangÃ4ids‘rí r& 
• Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno tithprnr 

784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecen 
e quarênta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 
77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 
Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 
Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

Os servicos de construcão e de perenciamento do complexo Industrial,  
são compostos dos seauintes prédios:  

OS 

PICKING 	 Um prédio de quatro pavimentos pa 
recebimento e expedição de produtos com uma área total de 18.297m2; 

AV - ANEXOS DO ALMOXARIFADO VERTICAL 	 Um pré o 
com a utilização de almoxarifado vertical 100% automatizado, área total de 3.617m2; 

FÁBRICAS 	 Quatro prédios de cinco 
pavimentos para fabricação de produtos hidroalcoólicos, produtos tensoativos e, produtos de 
maquilagens e cremes, área de total 22.204m2; 

CENTRO DE TREINAMENTO 'E CONVENÇÕES 	Dois prédios de dois pavimentos para 
treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2; 

P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 	 Conjunto de 
cinco prédios de cinco pavimentos interligados por passarelas metálicas; 	composto 
laboratórios para desenvolvimento de novos produtos, escritórios, sanitários, hall 
elevadores e recepção; área total de 11.024m2; 

Indé•Orl• • Comérd• de Comnitkem listara Ltda. - Rodovia Anhanguera, krn 30,5 - Calamar/5P - CEP 07750-000 - Fone (11)1446 2061 

1.0 REGIS1 	
- BELENWINHO 

-AAUTENTICAÇA0 DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO" 
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O presente documento ê parte integrante da 

Certidão de P.cervo.Técrice expêdida.  elo 

CREA-Eil,' s.:o 	.i.aa 	• 	 e 

somente será 	 da referi- 

natura da Cartldão. 

jâ'3 P:IL.1!0, 

Márcia 	opes (s--;  915 

do complexo, composto por refeitório, lanchonete, creche, 	

Aácipers1;c: ....mAtniniscitrtenativáorilo  
SERVIÇOS 	 Prédio destinado a serviços de 

banco, ambulatórios e 
departamento de recursos humanos, com uma área total de 9.437m2; 

MANUTENÇÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 	Composto por do 
para escritórios, oficinas para manutenção geral da Fábrica 'e Almoxarifa 
Central de Água Gelada, Casa das Caldeiras e subestação, área total de 
pavimentos; 	 /0:.-. 	 ‘5_•;::.t ,.. 

PORTARIA PRINCIPAL 	  Um prédio de rect __, , o de7f,ye.,:teMs e t• ?-r_ 
funcionários com um pavimento numa área total de 293m2; 

s•-,.;)'-i.„ 	
.i,  7  ,..) 

PORTARIA DE CARGAS 	 Um prédio 	ePN.,- te\kã o 

ETE 	 Um prédio para estação de tratamento de 
esgoto, efluente e água, com uma área total de 1.383m2  em dois pavimentos; 

TANCAGEM 	 Área de 1.400m2  destinada a 
estocagem de matéria-prima, combustíveis e gases; 

RESERVATÓRIO ELEVADO 	 Torre de 70m de altura, com 
capacidade de 1.250.000 litros para reservatório de água; 

ÁREA EXTERNA 	 Área de 248.000m2  composta da 
execução de pavimentação, paisagismo e todas as interligações de instalações hidráulicas 
(esgoto a vácuo, esgoto industrial, incêndio, água potável, água tratada, água pluvial, óleo 
diesel, GLP, vapor e• condensado) e instalações elétricas (sistemas CFTV, detectores / 
incêndio, back-bone, supervisão predial, som, controle de intertravamento de disjuntores, 
controle de acesso; aterramento, média tensão e baixa tensão). 

1. CIVIL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS:  

1.1.- ‘PICKING  

Corpo principal do edifício em estrutura de concreto pré-moldada (pilares, vigas e lajes 
alveolares) e as laterais (anexo A e K) em concreto moldado" in loco". 

Fechamento vertical do prédio em painéis de concreto moldado "in loco"e vidro laminado. 

Cobertura tipo•Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalunne com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estruturas (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. 
Área da cobertura: 7.250,00m2. 

4c25)  
Estrutura metálica treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura. 

Peso da estrutura metálica: 80,19 ton.  

O pavimento térreo (nível 729,00), recebeu piso de concreto armado, acabamento vítreo, para 
uma sobrecarga útil de 5 ton/m2  e carga móvel de 2,6 tf (eixo dianteiro da empilhadeira). 

Indd•tria • Cemárclo d• Ceoutsátko• Notem Ltd*. - Rodovia Anhanguern, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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materiais e produtos com um pavimento numa área total de 249m2; 
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da 
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• 
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nistr 	oi 
Foram instaladas 30 docas móveis (CARGOTEC) e 30 portas metálicas (HAFA- 	GOTEC). 

No pavimento superior, foi executada uma capa de concreto armado para nivel 	as 
lajes alveolares, onde após frezamento recebeu piso epóxi Stonblend (STONHA 	 Anui-N.,,,,. • 1 p•,,, 

'^VS  Sistema de ventilação e exaustão nos vestiários e pavimento térreo e, 	dicior,tfigo de 	,\ 

conforto nos laboratórios, escritórios e área do PICKING (nível 735,00).  
à . — 1  	

b 7,21 
t 7-  

:í 	 #d Resumo quantitativo dos principais itens: 	 . 
(1â  

-,-,. 
• Fundação em tubulão 	 137un com 686m3  -C;Iii.ncretola"lçdo JiJ 
• Estrutura pré-moldada de concreto 	 817m3  de.M. créti3- 	.4, -.., 
• Estrutura moldada in loco 	 2.406m3  date': , 
• Cobertura metálica 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	 
• Elevador monta carga 	 1un 
.* 	Elevador de passageiro 	 2un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.600m2  
• Portas industriais automatizadas.e acionadas por comandos elétricos 	5un 

1.2 - AV E SEUS ANEXOS 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Racks em estrutura metálica de chapa dobrada com 

fechamento lateral e superior em painel SABROE formando uma caixa fechada 
• Fundação em tubulão 	 35un com 167m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 397m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 436m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	156m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 215m2  

1.3 - FÁBRICAS 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento dos vestiários e sala de máquinas (nível 723 e 726,00) em painéis de concreto 
armado moldado "in loco". 

O fechamento lateral do almoxarifado, produção e envase em painéis SABROE de 10 cm de 
espessura, fixados em pilares e terças metálicas. 

Divisórias internas em alvenaria de blocos de concreto revestidas com chapisco, emboço, 
massa corrida e tinta acrílica. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçarriento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por duas 
águas, apoiadas nas extremidades e no meio em vigas metálicas. As vigas da extremidade são 
vigas soldadas (CVS) com vão de 7,50m e as vigas do meio são treliçadas duplas com vão de 
15,00m. 
Peso da estrutura metálica: 

• Fábrica 1: 62,49 ton; 
• Fábrica 2: 55,10 ton; 
• Fábricas 3/4: 47,41 ton. 

N.  

indente". • Comirclo d• Cemente:leoa Matam Ltda. - Rodovia Anhantmere, km 30,5- Cajansar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 3061 
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O presente documento é parte integrante da 

Cerfidão de Ace;vo 	tenfto expedida pelo 

CREA-SP sob n? S.441 
ECillente Serei v..átdu 	 reíci- 

dd Cerdo.  

São F.  u!d „Ia 
n•atura 
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tvldrcia A 

Piso em concreto armado, acabamento vítreo com as seguintes sobrecarg o  
• Almoxarifado - 5,0 ton/m2  
• Demais áreas - 2,0 ton/m2  
• Carga móvel - 7,0 tf (eixo dianteiro empilhadeira) 

Nos pisos da área de produção, envase e embalagem foram aplicados piso ep 

Nos eixos NB - 10/51 foram montados passarelas de visitaçã'o e serv ç queVkz,g 
interligação das FÁBRICAS, PICKING e RECEPÇÃO em estrutura metáli 	f0,3:Meãto 
lateral externo em vidro laminado serigrafado.  

‘- CREA-SP. 
Nos eixos K/L - 2/45 foram montados pórticos com plataforma para equipam 	ipe- ra 
e túnel para eletromonovias. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubuião 	 382un com 1.513m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	 1.261.300kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 3.280m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 11.678m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, 

1.4 - CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÕES 

Edifícios com estrutura de concreto armado aparente moldado "In loco", constando de paredes, 
pilares, vigas e lajes de piso e cobertura. 

A cobertura do prédio de treinamentos, foi executada em estrutura metálica de uma água, 
enterçarnento metálico e telha de alumínio pré-pintado. 

O espelho d'água na cobertura do prédio de convenções, foi impermeabilizado com manta 
asfáltica 3 mm, coM argamassa de proteção mecânica e pintura. 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais de 
dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos e 
cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 

Sistema de ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubuião 	 90un com 260m3  de concreto lançad 
• Estrutura moldada in loco 	 1.701m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 719 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.600 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 775m 

Eridértri. • Comércio do Croirnétko. Motora Ltd.. - Rodovia AnhonOuer.„ lan 30,5 - Calamar/5P - CEP 07750-000 - Fone (11)4446Ç-- 
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nivelado a 
laser 	 11.129m2  

• Elevador de passageiro 	 2un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 8.749m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	25un 
• Fechamento lateral em painel tipo SABROE 	 11.534m2  
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As lajes de cobertura do prédio da recepção 
asfáltica e proteção mecânica. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
Fundação em tubulão 	  o 
Estrutura moldada In loco 	 4.606m3  de concreto armado 
Cobertura metálica 	 1.517m2  
Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 
laser 	 2.865m2 
Elevador passageiro panorâmico 	 3un 
Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 5.186m2  

e. sanitários foram impermeatffi das coto anta • 
CR 

159un com 779m3  de conc 
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Se ci ai Norte 
Edifícios em estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares e lajes de piso e cobertura. 

A interligação entre os edifícios é feita através de passarelas metálicas com 
de vidro laminado e cobertura com telha de alumínio pré-pintado e forro fals 

Os prédios de laboratório e escritório possuem fachadas de pele de vidro. 

1.5 - P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
.0918 pés 

1.6 - SERVIÇOS 

Estrutura para cobertura em arco, com tesouras de comprimento 27,80m e vão entre pilares 
de 17,50m, pilares metálicos em perfil tubular, e enterçamentos em perfis metálicos. 
Dimensões da cobertura: 356m x 27,80m, área de 9.896,80m2. Peso da estrutura 217,85 ton. 

Cobertura em telha metálica em alumínio pré-pintada na parte superior e com verniz na 
Inferior, e=0,50mm, no vão central e painéis de policarbonato nos balanços. 

Piso de concreto armado com acabamento vítreo para sobrecarga de 1,0 ton/m2. 
Fechamento em alvenaria de blocos de concreto e vidro laminado apoiados diretamente sobre 
o piso de concreto. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 96un com 348m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	 345.831kg de aço 
• Cobertura metálica 	  . 	 6.164m2 

Cobertura em policarbonato 	 3.760m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

laser 	  9.408m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	   1.915m2  

1.7 - MANUTENCÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 

1.7.1 - Manutencão  

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento das fachadas leste e oeste em elementos vazados NEO-REX. 

Indérirrl• • Ganindo da Cannátlea• Piaba.. Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - CaJarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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:1; \   No pavimento superior, o escritório recebeu piso elevado constituído por placa %.i. bluvivws os :,, ,N  
vestiários receberam piso epóxi e a área descoberta foi impermeabilizada co 	

\ 

3 mm de espessura e uma camada de argamassa para proteção mecâni .c.511feste-áM"•-:ki 	 .5 5---- b 
montado um pergolado de vigas metálicas, com acabamento epóxi, com vão,d,e1113,3::~ 	... 

V.A 

pilares, e dimensões de 52,50m por 17,20m. Peso da estrutura metálica: 68,46-  n. •-:Y;:-.ÍZ-.j'fr 	ii 
c:,'-  

1.7.2 - Almoxarifado da Manutenção 

Edifício em estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi. 

 

''',- -;;,-'.4•03 	;:5\''s 

1 
	Fechamento lateral com telha sanduíche em aço pré-pintado, preenchidas com manta de lã de 

rocha. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajolst), e terçamento metálico com acabamento epóxi-pollester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estrutura (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. Dimensões da cobertura: 36,00m x 20,00m, ou 720m2. 
Estrutura metálicas treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura e do fechamento 
lateral. 
Peso da estrutura metálica: 61,33 ton. 

1.7.3 - Central de Utilidades 

Edifício em estrutura de concreto aparente moldado "in loco" constando de paredes externas, 
pilares e lajes de cobertura. 

No pavimento térreo foram executadas bases para caldeiras, geradores e canaletas para 
tubulações de utilidades. Piso de concreto armado acabamento vítreo para sobrecarga de 1 
ton/m2  na área de circulação e subestação. 

A central de água gelada, instalada na laje de cobertura foram executados bases para chillers, 
bombas e diques de contenção, que foram impermeabilizadas com manta asfáltica e proteção 
mecânica com argamassa. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 74un com 142m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 644m3  de concreto armado 
• Estrutura metálica 	 8.340kg de aço 
• Piso industrial e'm concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.773m2  
• Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo sanduíche 	675m2  

1.8 - PORTARIA PRINCIPAL 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes e lajes de 
cobertura. 

Indústria a ~Mo da Comniticor Notem Ltda. - Rodovla Anhanguera, lan 30,5 - Calarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4416 2061 
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terçamento metálico com acabamento epóxi poliéster e telha metálica zipada. 

Piso do pavimento térreo em concreto armado, acabamento vítreo, para uma sobrecarga de 
2,0 ton/rn2. 
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1.11- TANCAGEM 

 

Esta área compõe-se de um páteo para descarga de matéria prima e combts e gases com 
os respectivos tanques e diques de contenção. 
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i WES téiAtada -s Hé,te  

Marcia 
Estrutura metálica de cobertura em urna água, executado com perfil deA8fi 
com epóxi e telha de alumínio pré-pintado. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em sapata 	  
• Estrutura moldada in loco 	 1 
• Cobertura metálica 	  
• Piso Industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelad  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  

, 	m2 1g0' 	Nnie. 	. 
ser,,:fW 

• Nzifftlir.,./2N.20m 3  
,e.C55htraçk,!Nad O 

rf:ç.:)\--:-:-"P  • 
\k" 

3 mm e proteção mecânica 

1.9- PORTARIA DE CARGAS 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco". 

Laje de cobertura impermeabilizada com manta asfáltica 
argamassa. 

COM 

Estrutura metálica de cobertura em arco, executado com perfil "I" calandrado com curvatura 
de 18,6 m de raio, com vão de 24,00m e telha de alumínio pré-pintado. Peso da estrutura 
metálica: 5,77 ton. 
Telha metálica trapezoidal pré pintada e=0,50mm. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 15un com 35m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 62m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 197m2 

1.10 - ETE - ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO  

para tratamento de esgoto e efluentes industriais,com as características abaixo: 
Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto 
Paredes: Concreto armado aparente 
Laje: Pré-moldada, Cassol 
Tanque Bioreator (Tratamento Biológico) - Capacidade: 1.200.000 lts 
Tanque Retenção de Espuma - Capacidade: 100.000 lts 
Tanque Equalização - Capacidade: 390.000 lts 
Tanque Água Tratada - Capacidade: 750.000 lts 
Tanque Elevatório - Capacidade: 10.000 lts 	- 
Impermeabilização dos tanques - Poliuréia (Stonhard) 
Impermeabilização da cobertura - Manta asfáltica 3mm com argamassa de proteção 
Estrutura metálica de cobertura e mezanino 

Resumo quantitativo dos principais Itens: 
• Movimento de terra 	 Escavação 10.595m3  
• Fundação em estaca pré-moldada em concreto 	 84un , c= 88- " 
• Estrutura metálica 	 23.179kg de , .„.....~À 
• Estrutura moldada in loco 	 802m3  de concreto arma. 

/ • Cobertura metálica 	 322m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	2un_ 
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O edifício para depósito de inflamáveis foi executado em concreto armada 
"in loco" (paredes e laje). 

tâ] 

, 
á Piso de concreto armado, acabamento vassourado na área do páteo de ~Ora d'::tk 	de P.  ~a 

São ?mito, in 12- 
pes 

mistrativo 
tentRoldado 

Estrutura de cobertura metálica, em 
1,30ton. 
Telha metálica trapezoidal pré-pintada (perkron), e=0,50mm. 

duas águas, vão de 9,0m. Peso da 

matéria prima e combustíveis. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  24un com 136m3  de-  ' Ci-eto la '" o 
• Estrutura moldada in loco 	  219m3  de concr . .rmado 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	1.615m2  

1.12 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Reservatório elevado de água com 69,0m de altura em concreto armado, executado pelo 
processo de formas deslizantes, conforme características abaixo: 

• Diâmetro interno: 6,0m 
• Espessura das paredes: 0,25m 
• Número de compartimentos: 5un com capacidade de 250.000 Its/cada 
• Casa de Bombas: Nível Térreo 
• Capacidade Total: 1.250.000 Its 
• Impermeabilização: manta asfáltica 5mm (dupla) tipo Torodin e proteção da laje com 

Denvertex 100. 

Resumo quantitativo dos principais Itens: 
• Fundação em tubulão 	 Com 113m3  de concreto lançado 
• Plataformas e escadas de acesso em estrutura metálica 	 54.444kg 

1.13 - ÁREA EXTERNA 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Galeria em concreto armado moldado In loco, canaletas aberta e 

fechada, tubulações envelopadas, túnel liner, túnel de concreto. O "back-bone" para a 
tubulação de telemática foi construído de maneira independente da rede elétrica 

• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,50m e c=1.385m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,40x2,40m e c=150m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,00x2,00m e c=445m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,80m e c=115m 
• Travessia por método não destrutível 	 Túnel Liner - d=2,00m e c=34m 
• Pipe-Rack em estrutura metálica 	 117.328kg 
• Rampa em estrutura metálica 	 12.400kg 
• Pavimentação asfáltica 	 40.000m2  
• Sarjeta em paralelo 	 6.352m2  
• Execução de pátios em piso de concreto com acabamento vassourado 	6.961m2  
• Espelhos d'água: 

o Edifício de Convenções: 	 1.903,02m2  
o P&D: 	 1.300,00m2  
o Portaria Principal: 	 13,80m2  

IndOrtria • Covnércka d• Counitice• Nalser• Ltda. - Rodovia Aohangoeva. loa 30.5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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22 9 
Márcia A, 	, es 1.14 - PONTE DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÕES 	Agente 	istrativo I 

.1! Norte 
Estrutura mista (metálica-concreto) para ponte, com comprimento total de 26,50m, apoiada 
nas extremidades. 

1.15 - PASSARELA ENTRE FÁBRICAS  

• Estrutura metálica treliçada para duas passarelas, cada uma dela 	coMr entà. 
30,00m, com largura de 4,75m, apoiada nas extremidades.  

1.17 - PASSARELA DO EDIFÍCIO PICKING  

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi, comprimento total de 36,56m, vão entre 
apoios de 29,64m. 

1.18 - PASSARELAS DO EDIFÍCIO P&D  

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi : 
• Ligação entre recepção/hall dos elevadores, comprimento de 35,75 m 
• Ligação entre recepção/estacionamento comprimento de 27,52 m 
• Ligação entre blocos, sanitários e recepção: 

- 	4 passarelas com comprimento de 15,00 m 
- 	8 passarelas com comprimento de 5,00 m 

• 1.19 - PASSARELAS METÁLICAS (QUANTIDADES)  

Fornecimento e execução de passarelas metálicas em aço ASTM A36, utilização de ASTM A325, 
eletrodos AWS E70XX, perfis em chapa dobrada A-570-GRAU C e ferros redondos SAE 1020, 
nos elementos abaixo descritos: 

1.19.1 Ponte de ligação Praça à ETE 	 37.506,00 Kg 
1.19.2 Passarela de ligação ETE ao Clube 	 9.796,00 KG 
1.19.3 Ponte de acesso ao Centro de Convenções 	 20.158,00 Kg 
1.19.4 Passarela de ligação Recepção ao Hall dos Elevadores 	 40.301,00 Kg 
1.19.5 Passarela de ligação estacionamento à Recepção 	 13.142,00 Kg 
1.19.6 Passarelas de ligação entre os blocos do P&D 	 29.862,80 Kg 
1.19.7 Passarela de ligação entre o edifício Picking e AV 	 1.743,00 Kg 
1.19.8 Passarela de fuga de emergência no edifício Picking 	 2.105,00 K 
1.19.9 Passarela de ligação Fábricas/Picking 	 14.857,00 
total • 169.470,80 Kg 

Indartraa a ~roia da Comumfatko• Matara Ltda. - Rodovia Anhanguera, krn 30,5 - Cajamar/51,  - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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1.16- 	PASSARELA DA ETE 	

ek 
Estrutura metálica treliçada para passarela; com comprimento total de 46-~paiei,à,  

'pilares de concreto com vão entre apoios de 27,0 m. 
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131,28 
5.557,38 
1.268,61 

915,17 
320,04 
45,16 
30,00 

259,31 
4.733,21 

v 	5,00 
kg 	74.761,78 
m3 	4.227,55 
un 	1.083,00 
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32,00 
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2. PLANILHA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS E GERENC ADOS:  

ITEM SERVIÇOS , WN IDADE 

-,.\  Escavação  mecânica/manual para valas de fundação 	.0O3,,,n13' 
Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 paini•*---.. -.• ,.03  uma altura de escavação até 6m 

	

2.3 	Reaterro com material da la categoria, proveniente do corte 	m3  

	

2.4 	Reaterro compactado com areia 	 m3  

	

2.5 	Aterro compactado mecânico 	 m3  

	

2.6 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 5km, m3  
incluso espalhamento 

	

2.7 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 12km, m3  
incluso espalhamento 

	

2.8 	Apiloamento do fundo de valas 

2 
2.1 
2.2 

SERVIÇOS INICIAIS 
Locação da obra 

TRABALHOS EM TERRA 

m2 

5,73 
.374,02 

16.726,77 
75,80 

6.601,51 
29.762,26 

3.785,38 

3.015,04 

3 
	

FUNDAÇÕES 

3.1 	Fundações Profundas 
• 3.1.1 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 60cm 

3.1.2 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 70cm 
3.1.3 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 80cm 
3.1.4 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 90cm 
3.1.5 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 100cm 
3.1.6 	Escavação manual de tubulões com fuste d=70cm 
3.1.7 	Escavação manual de tubulões com fuste d=80cm 
3.1.8 	Escavação manual de tubulões com fuste d=90cm 
3.1.9 v 	Escavação manual de tubulões com fuste d=100cm 
3.1.10 	Escavação manual de tubulões com fuste d=110cm 
3.1.11 	Armação em aço CA-50 para tubulões 
3.1.12 	Concreto fck=15 a 20 MPa. para tubulões 

110 	3.1.13 
3.1.14 	

Preparo de cabeça dos tubulões • 
Brocas d=25cM, incluso escavação, armação, concreto 
preparo da cabeça • 

3.1.15 	Brocas d=30cm,, incluso escavação, armação, concreto 
preparo da cabeça 

3.1.16 	Tirantes para 20TON, com 9m livre e 6m ancorados 
3.1.17 	Estaca pré-moldada de concreto D=50cm, carga 

compressão máxima de 97,5TF- fck=35 MPa. 
3.1.18 	Estaca pré-moldada de concreto D=60cm, carga 

• compressão máxima de 135TF- fck=35 MPa. 
3.1.19 	Preparo de cabeça das estacas 
3.1.20 	Estaca raiz d=310mm carga de trabalho Q=100tf 

comprimento 12m 
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_5„ 	7.259,56 
541,24 
688,79 

	

t 	764,77 
-;-10 999, 58 .  

„0924 
3.2 	Fundações Superficiais 
3.2.1 	Lastro de concreto magro fck=9 Mpa. 
3.2.2 	Lastro de areia 
3.2.3 	Forma de madeira em compensado resinado 
3.2.4 	Concreto usinado fck= 20 MPa. 
3.2.5 	Concreto usinado fck= 25 MPa. 
3.2.6 	Concreto usinado fck= 30 MPa. 
3.2.7 	Armação em aço CA-50 
3.2.8 	Argamassa grout para reforço de fundação, chumbav sef:tRFA_sp.  

metálicos, reforço estrutural em aberturas para past6 kde 
instalações em peças estruturais 	 çsv• 

4 	 ESTRUTURA 
4.1 	 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
4.1.1 	Forma de madeira compensada plastificada 	 m2 

4.1.2 	Forma de madeira em compensado resinado 	 m2 

4.1.3 	Forma de madeira em tábua 	 m2 
4.1.4 	Forma circulare madeira compensada plastificada 	m2 
4.1.5 	Forma circular de papelão para pilares d=30cm 	 m 
4.1.6 	Forma circular de papelão para pilares d=40cm 	 m 
4.1.7 	Forma circular de papelão para pilares d=50cm 	 m 
4.1.8 	Forma circular de papelão para pilares d=60cm 	 m 
4.1.9 	Forma circular de papelão para pilares d=80cm 	 m 
4.1.10 	Forma circular de papelão para pilares d=100cm 	 m 
4.1.11 	Concreto usinado fck= 20 Mpa. 	 m3  
4.1.12 	Concreto usinado fck= 25 Mpa. 	 m3  
4.1.13 	Concreto usinado fck= 30 Mpa. 	 m3  
4.1.14 	Aditivo superplastificante para o concreto 	 I 
4.1.15 	Armação em aço CA-50 	 kg 
4.1.16 	Armação em tela soldada 	 kg 
4.1.17 	Cimbramento metálico 	 m3  
4.1.18 	Juntas de construção (preenchimento com isopor) 	 m2 

4.1.19 	Juntas de dilatação das paredes e vigas (preenchimento com m 
junta JEENE) 

4.1.20 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.1.21 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm 
4.1.22 	Laje treliça TR8 c/ cerâmica 	- 
4.1.23 	Laje moldada in loco com forma metálica tipo STEEL DECK 

CE75 h=140mm, em chapa de aço galvanizado, incluso 
arremates 

4.1.24 	Laje de concreto pré-moldado tipo alveolar h=20, 25 e 30cm 
4.1.25 	Enchimento com argila expandida 
4.1.26 	Reservatório Elevado de Água, com 70m de altura e 6m de m3  

diâmetro externo, em concreto armado, executado em fôrma 
deslizante incluso projeto, concreto, aço , forma e 
impermeabilização (05 células de 250.000 litros = total de 
1.250.000 litros) — volume de concreto para a torre 

4.1.27 	Tratamento de concreto aparente incluso aplicação de 
silicone 

4.2 	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 
4.2.1 	Montagem e produção de vigas e pilares pré-moldados 
4.2.2 	Montagem e produção das lajes alveolares com capa 25 Mpa 

(e=32cm+5cm) 	 • 

un 
in2  
m2 

m2 

m2 

m3  

m2 

m3  
m2 

1.315,50 

106.535,08 
17,22 

14.971,39 
10.191,46 

5,90 
148,38 
563,27 

1.346,97 
177,84 
219,66 
871,07 

9.710,93 
4.102,32 

10.280,75 
1.650.351,86 

5.441,84 
172.738,25 

166,59 
130,39 

2.666,00 
29,11 

1.016,67 
514,79 

906,88 
7,20 

316,40 

70.018,00 
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m2 

m2 

m2 

m2 

fT1 

ril 

[TI 

rtl 

m2 

un 

m2  
m2 

m2 

m2 

rn 
m2 

58.622,85 
7.818,96 

19.379,20 

10.613,37 
2.225,07 
9.364,56 

342,00 
4.284,16 

2.206,10 

475,84 

60,00 

203,15 

111,00 

570,00 

5.110,19 

• 
4,00 

19.532,23 
2.005,33 

96,00 
271,90 
282,54 

3.544,77 
533,34 
66,80 

542,4 
672,5 
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233.324,00 
23.243,00 

3.422,00 
36,74 

213,40 

	

4.2.3 	Montagem e produção das lajes alveolares sem 
(e=32cm) 

	

4.2.4 	Armação em aço CA-50 

	

4.2.5 	Armação em tela de aço CA-60 

	

4.2.6 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 

	

4.2.7 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm para apoio 

	

4.2.8 	Fornecimento e colocação de insert tipo DYWID 
ST.85/105 de 32mm 

4.3 	 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
4.3.1 	Estrutura metálica com acabamento em pintura epo 
4.3.2 	Estrutura metálica incluso piso em chapa xadrez 

5 	 COBERTURA 
5.1 	 Cobertura metálica Medabill - estrutura de cobertura 

composta por treliças metálicas semi-espaciais (sistema 
Medajoist) e terçamento metálico, totalmente parafusada, 
pintura epoxi, com telha de cobertura metálica zipada 
e=5,5mm , incluso cumeeira 

5.2 	 Telha metálica ondulada em aço pré-pintada 
5.3 	 Telha metálica ondulada calandrada em aço pré-pintada 
5.4 	 Telha metálica trapezoidal em aço pré-pintada 
5.5 	Tomada de ar metálica em aço pré-pintada 
5.6 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou 

esmalte sintético fosco, corte de 15 à 50cm 
5.7 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou 

esmalte sintético fosco, corte de 51 à 100cm 
5.8 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou 

esmalte sintético fosco, corte de 101 à 150cm 
5.9 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou 

esmalte sintético fosco, corte de 151 à 200cm 
5.10 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 100cm 
5.11 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 101 à 200cm 
5.12 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 201 à 300cm 
5.13 	Cobertura em policarbonato ,apoiados em perfis de alumínio 

com pintura eletrostática branca, incluso acessórios para 
montagem e fixação 

5.14 	Domos em material acrílico d=60 cm/60 x 60cm 

6 	 ALVENARIAS 
6.1 	 Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm 
6.2 	Bloco de concreto estrutural de 14x19x39cm 
6.3 	Bloco de concreto celular autoclavado estrutural 60x40x14cm 
6.4 	Bloco de concreto celular e=9cm 
6.5 	Bloco de concreto estrutural e=30cm 
6.6 	 Encunhamento L=19 cm 
6.7 	 Encunhamento L=14 cm 
6.8 	Encunhamento L=30 cm 
6.9 	Marcação de alvenaria 
6.10 	Elemento vazado de concreto 
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7.2.15 

7.2.14 

7.2.16 

7.1 	Lastro 
7.1.1 	Preparo do terreno 
7.1.2 	Lastro de concreto não estrutural, fck 9Mpa e= 

Sub-pisos 
Abertura de caixa até 40cm 
Base de concreto rolado h=12cm 
Base em BGTC - brita graduada tratada corri 
faixa de 80 a 100kg/m3 - até e=17,5cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4, 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 8cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e F120, incluso 
tela soldada e juntas - E= 9cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 11cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e F120 , incluso tela 
soldada e junta - e= 12cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso tela 
soldada e junta - e= 15cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 16cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e juntas - e=18cm 
Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com 
acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e=5cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com acabamento 
vítreo , tela soldada e juntas - e=8cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., oom 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=05cm 
Pisoem concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=13crn 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=15cm 
Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=18cm 

Alleturt  

n1"V • 
m2 

ir. 	17.163,11 
131,25 

5.477,39 
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802,94 

70,00 

10.240,20 
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998,83 

• 7.693,28 

108,00 

290,24 

724,50 5  
2.944,40 

1.097,93 (\Ql. 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

7.2.8 

7.2.9 

7.2.10 

7.2.11 

7.2.12 

7.2.13 

7.2 
7.2.1 
7.2.2 
7.2.3 

7.2.4 
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1.947,05 

3.302,69 

26.083,88 

1.483,75 

474,24 

225,00 

282,93 

7,28 

1.585,71 

46,60 
999,97 

206,77 

30,20 
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8.1.2 

rejuntamento com rejuntabrás 

	

8.1.3 
	

Revestimento de piso cerâmico anti-ácido, assentad 
argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fa 
e rejunte antiácido 

8.1.4 
colante sobre piso elevado constituído por placas remo "- e'lk cF; 
estruturadas em caixas de aço e apoiadas em pede tti..„ 
metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

Revestimento em carpete em placas aplicados com a &Ivo 

	

8.1.5 	Revestimento em carpete em rolo aplicado com adesivo 
colante sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.6 	Revestimento de piso em fórrnica em placas aplicados com m2 

adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos ,com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.7 	Revestimento de pisoU vinílico em placas aplicados com m2 

adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm

8.1.8 	Revestimento de piso vinifico aplicados com adesivo colante m2 

sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.9 	Revestimento de piso com epoxi raspado pelo sistema da m2 

Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.10 	Revestimento de piso com epoxi autonivelante pelo sistema m2 

da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.11 	Revestimento de piso em assoalho de madeira em tábuas m2 

macho e fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de 
coloração uniforme, incluso tratamento de proteção e de 
preservação 

	

8.1.12 	Revestimento de deck de madeira em tábuas macho e m2 

fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de coloração 
uniforme, incluso tratamento de proteção e de preservação, 
apoiados sobre vigas de madeira aparelhada 

	

8.1.13 	Revestimento de piso em placas de mármore Cerrara em m2 

placas de até 1,20 x 1,20 m e=3cm, assentado com adesivo 
colante, incluso rejunte 

	

8.1.14 	Revestimento de piso em granito branco polar em placas de m2 

40x40cm e=2cra, assentado com adesivo colante, incluso 
rejunte 

	

8.1.15 	Revestimento de piso em pedrisco branco n°1, espessura m2  
média de 3cm, sobre contra piso 

	

8.1.16 	Piso em placa de vidro laminado incolor e=25mm 	 m2 

	

8.1.17 	Revestimento de piso vidrotil, assentado com adesivo m2 

colante, incluso rejunte 

	

8.1.18 	Revestimento de piso em concreto armado e=5cm, m2  
acabamento vítreo sobre chapa metálica 

	

8.1.19 	Revestimento de piso cimentado com acabamento m2  
desempenado, incluso juntas 
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REVESTIMENTO DE PISOS E RODAPÉS 
Revestimento de Pisos 
Acabamento para piso de concreto sobre laje moldada in-
loco (L&M, CURE+SEAL HARD), com agente de cura 
Revestimento de piso cerâmico, assentado com angamasse„m2-W.,--,.... 	148,41 
colante especial aditivada flexível, pré-fabricada  

<23,00   

696,83 

252,10 

2,39 
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8.2 	Revestimento de Rodapés 
8.2.1 	Rodapé em madeira h=5cm 

8.2.2 	Rodapé em vinifico 
8.2.3 	Rodapé em epoxi 
8.2.4 	Rodapé em cimentado 
8.2.5 	Rodapé para piso elevado ou arremate com 

(cantoneira de alumínio 2x2cm) 
8.2.6 	Rodapé em vidrotil 
8.2.7 	Rodapé em cerâmica anti-ácida 
8.2.8 	Rodapé em mármore Carrara, h=10cm 
8.2.9 	Rodapé de mármore Carrara, h= 51cm 

9 	 REVESTIMENTO DE PAREDE 
9.1 	Chapisco 1:3 
9.2 	Emboço Paulista 1:3:8 	 m2 

9.3 	Revestimento de parede em cerâmica, assentada com m2  
argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejuntamento com rejuntabrás 

9.4 	Revestimento de parede em cerâmica anti-ácido, assentado 
com argamassa colante especial aditivada flexível, pré-
fabricada e rejunte antiácido 

9.5 	Revestimento de parede com chapa de aço inox escovado, 
plana lisa e=1,5mm 

9.6 	Revestimento de parede em vidrotil, assentado com adesivo m2  
colante, incluso rejunte 

9.7 	Revestimento de parede com madeira em compensado, m2  
incluso estrutura de fixação e acabamento 

9.8 	Revestimento de parede com chapa em aço corten 
estruturado, incluso estrutura metálica de fixação 

9.9 	Revestimento em gesso sobre bloco de concreto celular 
9.10 	Revestimento em epóxi sobre emboço 

10 	DIVISÓRIAS 
10.1 	Divisórias em laminado decorativo de alta pressão estrutural 

(10mm), cor branco neve, com acessórios (PERSTORP ou 
similar), incluso portas, para sanitários 

10.2 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=8cm, 
requadrado por perfil metálico 

10.3 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=10cm, m2  
requadrado por perfil metálico 

10.4 	Divisória padrão DIVISA revestida em laminado melamínico m2  
com rodapé em alumínio tipo hospitalar e painéis removíveis 
de 3m de altura sobrepostos com perfil de arremate. 

10.5 	Divisória móvel tipo Hufcor, revestida em tecido 
10.6 	Divisória de vidro temperado duplo e=6mm com persiana 

interna 
10.7 	Divisória em vidro serigrafado de 5mm, e=10mm, incluso m2  

portas e ferragens 
10.8 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: espelho 10mm 
10.9 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: mármore Carrara e= 
3cm 	 • 
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m2 
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38.970,38 
38.970,38 
1.545,58 

29,96 

89,72 

636,66 

94,00 

179,04 

450,99 
555,36 

1.259,09 

3.539,78 

181,21 

480,00 

617,30 
670,06 

4,73 

45,25 
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Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm 

10.11 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10nnm h= 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m 

10.12 	Divisória especial: 1 face: vidro transparente e=10m 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10c 
pintura látex h= 1,75m, outra face: vidro espelhado 
h= 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, e=1 
pintura látex h= 1,75m 

10.13 	Divisória em placa de mármore Carrara e= 3cm 
10.14 	Divisória em placa de mármore branco Tasso e=3 

11 	 CANTONEIRAS 

110 	
11.1 
11.2 	

Cantoneira de alumínio embutida 
Cantoneira de alumínio embutida para massa para azulejos 

11.3 	Cantoneira de chapa metálica de aço para piso 
11.4 	Cantoneira de chapa metálica de aço para degraus 

12 	 REVESTIMENTO DE FORRO 
12.1 	Chapisco 1:3 
12.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
12.3 	Forro em painéis de lã de vidro, modulação 625x625mm, 

e=25mm , com acabamento em véu de vidro branco, 
apoiados em perfis de aço "r - tipo FORROVID PRISMA 

12.4 	Forro, painéis de chapa de gesso acartonado, modulação 
625x625mm e=12,5mm, apoiados sobre perfis 'T' de aço 
pintado - tipo LAY-IN 

12.5 	Forro em placas de gesso acartonado monolítico, tabicado, 
com pendurais, mola de regulagem e travamento face 
superior, incluso juntas rejuntadas 

12.6 	Fechamento vertical em gesso acartonado monolítico 
12.7 	Forro acústico em placas de fibra mineral, modulação 

625x625mm e=16mm , apoiados sobre perfis “r invertido - 
tipo ARMSTRONG DA HUNTER DOUGLAS 

- 12.8 	Forro em chapa de aço pré-pintado na cor branca K 100 
marca Kroma em bandejas de 618mm x 618mm 

12.9 	Forro em placas de PVC, modulação 625x625mm, incluso 
estrutura auxiliar, peso de 4kg/m2  e proteção em lã de vidro 
ensacada 

12.10 	• Forro especial, composto por painéis de PVC, espessura de 
35mm, perfis em aço pintado , incluso estrutura auxiliar e 
modulação com perfil centralizado 

12.11 	Forro acústico fonorefietor, composto de dupla estrutura, 
duplo painel de gesso acartonado de 12mm com lã de rocha 
entre painéis 

Iviátcia 
1113Agen 

m2 

rnini.StrIgq 
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22,97 

1034://7•05.„, 	36,00 

6,93 

966,60 
rn 	 145,20 

243,00 
622,80 

m2 	 68,18 
m2 	 68,18 
m2 	9.652,88 

m2 	251,00 

m2 	21.829,43 

m2 

m2 

m2 	282,52 

m2 

m2 

m2 

6.819,77 

81,55 

394,85 

7.259,62 
855,12 

2,88 

m 

13 	 PINTURA 
13.1 	Esmalte sintético sobre esquadria de madeira 
13.2 	Esmalte sintético sobre esquadria metálica 
13.3 	Esmalte sintético sobre corrimão e bate-rodas metálicos 

486,00 
7.516,23 

846,0 
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34.866,66 
23.330,40 

7.584,95 
1.627,22 

402,70 
70.129,55 

Pintura de faixa no piso L=25cm em borracha clor4dà 	 8,50 
Verniz sobre assoalho de madeira 	 • 400,56 
Pintura com Stain sobre deck de madeira 	 225,00 
Pintura epoxi sobre esquadrias em chapas galvaniza as -..., m2 	297,00 

14 	 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 
14.1 	Impermeabilização com cimento polimérico - alvenaria de 

embasamento , fundação e escadas externas 
14.2 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 

AA aderida com asfalto oxidado à quente+ banho de asfalto 
oxidado e proteção mecânica - calhas de concreto 

14.3 	Impermeabilização com asfalto oxidado estruturado com véu 
de fibras de vidro ou véu de poliéster e proteção mecânica - 
áreas molhadas 

14.4 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
AA aderida com asfalto oxidado + manta asfáltica, SBS, 
3mm, tipo III, AA aderida com asfalto oxidado e proteção 
mecânica - lajes de cobertura 

14.5 	Impermeabilização pelo sistema de cristalização - poço de 
elevador e monta carga 

14.6 	Impermeabilização com argamassa impermeável - pisos 
14.7 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 

PP ou AP aderida com asfalto e proteção mecânica - lajes 
14.8 	Impermeabilização com manta asfáltica Torodim Alumínio - 

placas de cobertura do eixo 15 
14.9 	Impermeabilização com poliuréia - laje, paredes e pisos dos 

tanques da ETE 
14.10 	Impermeabilização com manta arclosiada e=3mm, aplicada 

com maçarico, e proteção mecânica - laje de cobertura 
14.11 	Impermeabilização com fibra de vidro e revestimento 

anticorrosivo - tanques de concreto e caixas de drenagem 
de diques 

14.12 	Isolamento com painel em lã de rocha e=1" 
14.13 	Isolamento térmico com painel em lã de vidro e=25mm 
14.14 	Isolamento térmico com enchimento de pedrisco branco n° 1 

para proteção das lajes. 

15 	 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 
15.1 	Barra para Deficiente Físico em Aço Inox 
15.2 	Banheira com hidromassagem mod. Luxura, Jacuzi LX 

1.500-151x51 
15.3 	Lavatório "INTER BAGNO" ref. 1202 com tampo em vidro 

temperado 20mm e apoios em tubos de aço inox D=30cm e 
H=90cm 

• 
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13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
13.10 
13.11 
13.12 
13.13 
13.14 
13.15 
13.16 

Látex acrílico sobre parede revestida de emboço 
Látex acrílico sobre forro de gesso 
Látex acrílico sobre divisória de gesso 
Aplicação de massa acrílica em parede sobre emboço 
Aplicação de massa acrílica sobre forro de gesso  

•Aplicação de massa acrílica sobre divisória de gesso ,•k,s. 
Pintura com com neutro( sobre concreto 	 4,1" 
Caiação sobre alvenaria de bloco 	 IC)1 
Tratamento e aplicação de silicone sobre concretotapàrente,,  

m2 

m2  

m2 

m2  

m2  

m2  
m2  

m2 

m2  

m2  

m2  

fll 
m2 

M3  

cj 
un 

cj 

2.738,19 

4.086,09 

5.381,93 

7.519,08 

2.285,48 

2.083,92 
29,72 

608,00 

1.981,34 

536,40 

61,00 

825,00 
1.162,19 

23,36 
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1 	16 	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 	 . 	
,s1.A, 

•-..tNs ..,-- 	s.,17',,„:',N .ra-...- Esquadrias em alumínio anodizado natural cie perfis,,,N  N..:,-. 

1: -9-ç t g 
1:?-) 18 7,71 

extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5, com pin94W5f 	-zn' 
eletrostática em pó, espessura de 60micra, incuti 
contramarco, vedação e proteção a base de silicone 

	

16.1 	Caixilho de alumínio tipo fachada contínua para receber 	4, 

	

16.2 	Caixilho de alumínio para receber vidro 	 “ 	tire, 

	

16.3 	Caixilho de alumínio tipo veneziana 	
N,, 	 p. :1_690,88 

	

16.4 	Porta de alumínio tipo veneziana, incluso ferragens 	"u...1fflx\'0  39,83 si- 

	

16.5 	Guarda corpo em alumínio natural para receber vidro itt-.----• 	639,07 
h=1,05m 

	

16.6 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 9,00 
de alumínio n.° 20 com - funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,00x3,00m 

	

16.7 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 4,25x3,90m 

	

16.8 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,80x4,20m 

	

16.9 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 7,60x8,70m 

	

16.10 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador manual, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 2,28x3,20m 

	

16.11 	Portão de alumínio basculante, em chapa de alumínio n.° 20 un 	 1,00 
com funcionamento motorizado por um acionador elétrico, 
incluso pintura eletrostática branca e ferragens - 3,10x4,50m 

	

16.12 	Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 	 1,00 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa -= 
3,35X3,37m 

	

16.13 	Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
1,50X3,37m 

	

16.14 	Porta de enrolar em alumínio PB-1 8,00 x 4,00m, construída un 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 

	

16.15 	Porta de enrolar em alumínio PB-2 5,85 x 2,50m, construída un 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mrn com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 

1,00 

1,00 
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Márcia 	peS 16.16 	Grelha de alumínio anodizado natural, incluso cantoneira deAgef. 	ninistrativo.13,36 
fixação 	 Seccional Norte 
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[ 	17 	 ESQUADRIAS DE MADEIRA 
r 	17.1 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para un 	 34,00 

pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em o. Asouir,z.... -.,- 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,90x2,10m  

17.2 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir 	uri 	' , v 	, .. 	4 00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metáli • 	wski:',-(:.:, 	t -- . 	• 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,10x2,  

17.3 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de ab r, 	 '  - 1,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metáliWem 	 ..; ,-•fr 

17.4 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir 	..U.-n:E"'".Pl,,,-""1  2,00 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,50)(2,1 

pintura esmalte - completa - incluso batente metálico -.6,'4%:,,,7-----15--\:;>° 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,60x2,10m ''. '"---------.'" 

17.5 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,10x2,10m 

17.6 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,75x2,10m 

17.7 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,485x2,35m 

17.8 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,65x2,35m 

17.9 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,16x2,35m 

17.10 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 3,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,80x2,10m 

17.11 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 23,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,15m 

17.12 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 8,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,00x2,15m 

17.13 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico -erti chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de atirir - 1,25x2,15m 

17.14 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 

--- 	metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,00x2,70m 

17.15 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	10,00 
I 	 laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14e ferragens - 2 
folhas de abrir com veneziana de ventilação - 2,20x2,15m • 
cami.k. d. C.mitho. New. Ltd.. - Rodovia Anhanquera, In 30,5 - CaSernmiSP - CEP 07750-000 - Pon. (11)4446 2061 
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17.16 	 Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un —ecc:onal Norte 
 

laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 1,10x3,00m 

	

17.17 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida • k crEQ,, 	3,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso b 	 , i•-,,....,, 

-....'i ‘. metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferra  
folha de abrir - 1,10x2,85m 	 ,.,., 	 fy

".%
l 

--;n, 

	

17.18 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, rev rcta ernz• 	r-',..:- 1 	5,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - inclus -batente-,::  
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferrágeàs - 2 
folhas de abrir - 2,10x3,00m 	 --- 	. -'. 	 - 

	

17.19 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida era-, uh,,,,,..a:;:.:5 	8,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente:3 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 -----
folha de abrir - 1,38x2,15m 

	

17.20 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,50x3,00m 

	

17.21 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir acústicas - 2,00x2,10m 

	

17.22 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 24,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m 

	

17.23 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,70>2,10m 

	

17.24 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 19,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,25x3,00m 

	

17.25 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melamínico-texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,80x2,50m 

	

17.26 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -0,90x2,50m 

	

17.27 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,40x2,50m 
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17.31 	
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida 	un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batenté::,—. 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

17.32 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.33 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

17.34 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,80x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.35 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=0,30m 

	

17.36 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,20x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.37 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=0,70m 

	

17.38 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60x2,10m e bandeira fixa h=0,63m 

	

17.39 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60X2,10m e bandeira fixa h=1,17m 

	

17.40 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 1 folha pivotante - 1,15x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m 
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17.28 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em Agte • 	istrativoi3,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 	Se Jonal Norte 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,60x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

, 	17.29 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 	..........„,..„. 	1,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso bate 	. ,$),\:k. tAgeif.:7-","'..-, \\\?.....,-=.,,,,,,,.•, '... 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragen 5 
folhas de abrir -1,30x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 	=,7•.•/ 	:•• 	--‘,,,;-,-f -, 

-•,'... 

	

17.30 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestidaWm u 	' 6,00 
,:. 

laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso bWite  
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferrageW, 1 	 — 
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17.41 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 2 folhas pivotantes - 2,30x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m 
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ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO 
18.1 
	

Guarda-corpo de ferro tubular d=2" 
18.2 
	

Guarda-roda de ferro tubular d=4",incluso fixação 
chumbador tipo parabolt 

18.3 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=2" 
18.4 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=18cm 
18.5 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,80x0,80m 
18.6 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,60x0,60m 
18.7 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 1,30x1,30m 
18.8 	Grelha metálica galvanizada a fogo, incluso cantoneiras 
18.9 	Gradil metálico em tubo galvanizado, incluso ferragens 	m2  
18.10 	Escada marinheiro em ferro galvanizado a fogo L=40cm 
18.11 	Caixilho em chapa de aço calandrada d=1,65m, inclusive un 

barra de guarda-corpo intermediária em tubo de aço 
d=57mm 

18.12 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,95m 
18.13 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,20m 
18.14 	Caixilho de ferro basculante , para receber vidro 
18.15 	Caixilho de ferro, com requadro tubular e fechamento em tela 

metálica 
18.16 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana e com tela 

galvanizada fixa 
18.17 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana 
18.18 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 

4,00x3,00m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 
2,20x2,15m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 
1,20x3,00m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 
2,28x3,00m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 
2,14x3,90m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 

• • 	ÉrCi•^ 
U g 	 op e. 	 mn 

rninictratiJoT 
Seccional Norte 

0935 

18.19 

18.20 

18.21 

18.22 

18.23 

• 18.24 

18.25 

18.26 

18.27 

18.28 

18.29 

'.s'77667 ' 

044,93 

8,gg 
g-.7" 	T•P'c. 	3,00 

85,18 
517,47 
12,00 
36,00 

un 	 27,00 
un 	 4,00 
rn2 
	

73,84 
m2 	 62,00 

m2 	 15,43 

m2 
	

125,26 
un 	 4,00 

3,10x3,50m 
Porta de ferro veneziana de abrir - 2 folhas - completa - un 
2,20x2,60m 
Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 
0,60x1,40m 
Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 
0,80x2,10m 
Porta de ferro veneziana de correr, com tela metálica - un 
completa - 3,50x2,50m 
Porta de ferro veneziana de abrir, com tela metálica - 2 un 
folhas - completa - 2,00x3,09m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas - un 
completa - 2,25x2,60m 
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18.30 
	

Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,10x2,15m, com barra anti-pânico 

	

18.31 
	

Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,80x2,10m 

	

18.32 
	

Porta de ferro de abrir em chapa 
completa - 1,70x2,15m 

	

18.33 
	

Porta de ferro de abrir em chapa 
completa - 1,75x2,10m 

	

18.34 
	

Porta de ferro de abrir em chapa 
completa - 1,905x2,10m 

	

18.35 
	

Porta de ferro de abrir em chapa 
completa - 1,20x2,45m 

	

18.36 
	

Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 

	

18.37 
	

Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 

	

18.38 
	

Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,20x2,.10m 

	

18.39 
	

Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,60x2,.10m 

	

18.40 
	

Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,00x2,15m, com barra anti-pânico 

	

18.41 
	

Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 
completa - 3,00x5,30m 

	

18.42 
	

Porta de ferro de correr em chapa dobrada 
2,20x3,90m 

	

18.43 
	

Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa - 
3,20x3,90m 

	

18.44 
	

Porta de feiro de correr em chapa dobrada - completa - 
2,00x2,00m 

	

18.45 
	

Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90x 2,15m 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.46 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10m 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.47 	-Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 2,10 x 2,325m 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.48 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,20m cj 	 39,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.°18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.49 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,15m un 	 17,00 
executadas de acordo chin.as  normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.50 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 1,60 x 2,10m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
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18.51 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90 x 2,10m 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
Porta corta-fogo, modelo industrial com 2 folhas de abrir, 
fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, para 04 
horas de resistência a fogo, completa com todos o 
acessórios - 3,00x4,00m 

18.53 	Porta corta-fogo, modelo industrial de correr 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a foVi,, 
completa com todos os acessórios -4,00x3,20m 

18.54 

	

	Porta corta-fogo, modelo industrial , eixo vertical (de abrfrj  
em 1 folha, fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNTN:  
para 04 horas de resistência a fogo, completa com todos os 
acessórios- 1,10x2,15m 
Porta 	coda-fogo, modelo industrial de correr com 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios - 4,00x3,00m 

18.56 	Porta de ferro tipo saque e correr em chapa dobrada - 
completa - 3,50x3,50m 

18.57 	Porta tipo escotilha, em chapa dobrada metálica 
batente em aço inox - 0,60x2,11m 

18.58 	Baguete metálico para portas das Docas eixo 22 
18.59 	Batente de aço para PP1-1, dimensões 2,05x2,10m 
18.60 	Brise metálico em estrutura tubular, com tela 

sombreamento 
18.61 	Tubo metálico com V.P - diâmetro 60 cm (incluso pintura 

esmalte e apoio de neoprene) 
18.62 	Fechamento em tela metálica h=2,10m com portas 
18.63 	Perfil metálico "U" de acabamento 
18.64 	Portão de correr em tela galvanizada - 2,50x3,50m 
18.65 	Portão de ferro de correr em veneziana -4,98x3,50 m 
18.66 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 2,20x2,40m 
18.67 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", 

estruturada com tubo gelVanizada d=2", medindo 4,04x2,40m 
18.68 	Portão de abrir com 1 folha, em tela galvanizada, malha 

quadrada 2x2", estruturada com tubo galvanizado d=2" - 
0,80x2,20m 

18.69 	Portão de ferro de correr- 5,25x1,80m 
18.70 	Portão metálico 1,20x2,00m, incluso puxador d=2" 
18.71 	Portão em chapa dupla, com 1 folha tipo pivotante de 

4,00x1,20m e outra parte fixa de 2,00x1 ,20m 
18.72 	Portão em Chapa dupla, com 1 folha de abrir 2,07x2,10m e 

com outra folha de abrir 5,80x6,70m, estruturado incluso 
ferragens 

18.73 	Guarda-corpo metálico 

19 	ESQUADRIAS ESPECIAIS 
19.1 	Porta em PVC Industrial flexível , incluso batente e mola - 

3,00x4,00m 
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19.2 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - 
2,10x2,15m 

19.3 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - 
2,10x2,50m 

19.4 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - 
1,50x2,50m 

19.5 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
1,50x2,40m 

19.6 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
3,00x2,40m 

19.7 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
2,10x2,10m 

19.8 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, 

110 	
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x4,00m 

19.9 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x2,70m 

19.10 	Persiana para escurecimento, material vinílico - 2,00x1,90m 

20 	VIDROS 
20.1 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 

ferragens- 2,10x2,15m 
20.2 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 

ferragens - 1,36x2,15m 
20.3 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens - 1,33x2,15m 
20.4 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 

ferragens - 1,25x2,15m 
20.5 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens - 1,35x3,45m 
20.6 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens - 3,44x2,05m 
20.7 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens - 1,70x2,25m 
20.8 	Porta de vidro temperado de correr e=10mm, completo 

incluso ferragens 
20.9 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens e requadro de alumínio "U" de 1" branco - 
4,00x3,00m 

20.10 	Porta em vidro temperado pivotante e=10mm, completo 
incluso -ferragens -2,05x2,10m 

20.11 	Porta pivotante sie vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 1,15x2,70m 

20.12 	Porta de yidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido c1=2 - 1,50x2,70m 
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rT12 
	

5,10 

	

tT12 
	

954,32 

	

rf12 
	

228,84 

	

m2 	 3.420,53 

	

listas branca, e=10mm m2 	 2.767,50 

	

m2 	 235,00 

	

m2 
	

52,32 

	

m2 	 244,23 

	

m2 	 4.423,66 
382,85 

	

(T12 
	

2.275,45 

	

m2 	 4.535,42 

	

trI2 
	

45,00 

	

m2 	 669,79 

	

m2 	 156,30 

	

1112 
	

46,00 

	

f112 
	

39,45 

20.20 
20.21 
20.22 
20.23 
20.24 
20.25 
20.26 
20.27 
20.28 
20.29 
20.30 
20.31 
20.32 

0110 	
20.33 
20.34 
20.35 
20.36 

20.13 Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 2,30x2,70m 

	

20.14 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 2,80x2,70m 

	

20.15 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RA 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,70m 

	

20.16 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm serigrafad 
montante em chapa dobrada metálica, pintura branca RA 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=1 1/2" , com 
sustentação em perfil metálico chapa # 16 com pintura 
eletrostática semi brilho, cor branca 

	

20.17 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,15x2,75m 

	

20.18 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,75m 

	

20.19 	Porta Pivotante de vidro leitoso branco e=10mm, incluso 
mola de piso, ferragens e puxador de aço inox polido - 
0,81x2,68m 
Vidro duplo laminado espelhado e=6mm 
Vidro temperado incolor e=6mm 
Vidro temperado incolor e=8mm 
Vidro temperado incolor e=10mm 
Vidro temperado incolor serigrafado 
Vidro temperado incolor e=12mm 
Vidro laminado incolor e=6mm 
Vidro laminado incolor e=8mm 
Vidro laminado incolor e=9mm 
Vidro laminado incolor e=10mm 
Vidro laminado incolor e=12mm 
Vidro laminado incolor e=14mm 
Vidro laminado incolor e=16rnm 
Vidro temperado incolor e=16mm, 2x8mm 
Vidro temperado incolor e=6mm, modelado 
Vidro temperado incolor e=8mm, modelado 
Vidro laminado incolor e=30mm, 5x6mm, anti-bala 

1,00 

1,00 

1,00 

21 	 TAMPOS, SOLEIRAS E PEITORIS 

21.1 	Tampos 
21.1.1 	Tampo para pia em aço inox, incluso cubas e fixações 
21.1.2 	Tampo para pia em vidro incolor comum e=19mm, incluso 

furo para cuba, lapidado e polido 1,50x0,60m 
21.1.3 	Bancada em aço inox para recepção - formato oval, incluso 

cuba e tubos de apoio 
21.1.4 	Bancada em placa de granito polido e=3cm 

k9ts 
127,60 

1,00 

17,50 

0,70 

m2 

un 

m2 

m2 



• 
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C':\ • 
m 

un 1,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 1,00 

cj 30,00 

un 31.684,00 
m2 1.560,00 
m2 164,52 

980,00 

_ 21.2 	Soleiras 
21.2.1 	Soleira chapa em aço inox largura de 3,5cm 
21.2.2 	Soleira em granito largura de 25cm 
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21.3 	Peitoris 
21.3.1 	Peitoril em granito branco polar largura de 25cm 
21.3.2 	Acabamento superior da borda da banheira da sala de 

banho, em mármore Carrara, largura 30cm 

22 	 PAINÉIS DE FECHAMENTO 
22.1 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada co 

estrutura de sustentação e com isolamento temo-acústico 
de poliestireno expandido 

22.2 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 
estrutura de sustentação e isolamento termo-acústico em lã 
de rocha -corta fogo 

23 	ELEVADORES / DOCAS 
23.1 	Elevador 

paradas 
23.2 	Elevador 

paradas 
23.3 	Elevador panorâmico para passageiro 

3 paradas 
23.4 	Elevador panorâmico para passageiro 

5 paradas 
23.5 	Elevador panorâmico para passageiro 

5 paradas 
23.6 	Porta industrial de enrolar 3,00 x 3,20m e nivelador (porta 

seccional com balanceamento por molas de tensão, painéis 
em chapas de aço galvanizado) - Cargotec 

24 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / EVENTUAIS 
24.1 	Fechamento de furos das formas com "chupetas" de vidro 
242 	Tratamento do talude em concreto armado 
24.3 	Selagem contra fogo de aberturas em lajes (shafts), •com 

manta Firemaster, da Morgante Isolantes Térmicos, sistema 
sanfonado e estruturado 

25 	Alambrado/Gradil • 
25.1 	Gradil-metálico tipo Bekaert, com malha 200x500mm, com fio 

de 5mm de diâmetro e malha de curvatura de reforço de 
75x50mm, altura de 2,10m, acabamento em pintura poliéster, 
induso execução de fundação com broca d=20cm e 
h=2,50m a cada 1,00m 

para monta carga de 4ton - caixa 4,00X4,00m - 2 

comum para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 4 

- caixa 1,35x1,40m - 

- caixa 1,35x1,40m - 

- caixa 1,50x2,00m - 

m  - 973,64 

‘. 

' 

27 	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
27.1 	Abertura de caixa até 40cm 
27.2 	Remoção DMT 351un 
27.3 	Brita graduada simples 
27.4 	Imprimação impenmeabilizante 
27.5 	Binder e=5cm 

Indústria • Com4reie d• Cernido. Natur• Lede. - Rodovia Anhanouera, krri 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

Dr REGISTRO CIVIL - III-MENZENHO 
"AALTI'ENTICAÇÂo DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 

m2 

m3  
m3  
m2 
m2 
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854,53 

m2  417,51 

m2  30,97 

un 705,00 
un 600,00 

m2 50,27 

m2  1.074,26 
m2 76,97 
m 851,37 

m3  118,13 

m 116,00 
m 884,00 
m3  145,15 
m3  2.193,97 
m3  2.245,12 
m3  138,93 
m2 585,08 
m2  150.000,00 
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rn3 	150,13 
1.090,80 

	

2 	2.300,89 
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27.6 	Binder e=8cm 
27.7 	Imprimação ligante 
27.8 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=5cm 
27.9 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=3cm 
27.10 	Execução de guia em paralelepípedo 
27.11 	Execução de saijetão em paralelo 

28 	 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 
28.1 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa M 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldad 
juntas, e=18cm 

t 

juntas, e=13cm 
28.3 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=8cm 

29 	 SINALIZAÇÃO 
29.1 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas, 

faixas com 0,10m de largura 
29.2 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas 

para deficiente físico 
i 	29.3 	Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais branca 

29.4 	Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais amarela 

30 	 PAISAGISMO 
30.1 	Execução de praça com piso revestido de seixo rolado 

argamassado 
30.2 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=8cm 
30.3 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=5cm 
30.4 	Rede de drenagem com tubo perfurado e manta geotextil e 

brita 
30.5 	Execução de nascente, espelho d' água, floreira, ponte e 

palco em concreto armado 
30.6 	Execução de Perfurações para Drenagem e Troca de Solos 

na Área do Estacionamento 
30.6.1 	Perfuração mecânica d=0,70m 
30.6.2 	Perfuração mecânica d=0,30m 
30.6.3 	Reaterro sem compactação, com fornecimento de terra 
30.6.4 	Escavação mecânica h=2,00m 
30.6.5 	Remoção de material 
30.6.6 	Camada de pedra britada h=1,00m 
30.6.7 	Revestimento com manta bidim 
30.6.8 	Praças em áreas verde tratadas, equipadas com espelhos 

d'água (vide item 1.13), fontes e caixas de plantio com 
irrigação 

31 	 REDES EXTERNAS (apoio civil) 

31.1 	Rede de Águas Pluviais - 2.119M 
31.1.1 	Escavação mecânica/manual 

28.2 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRiT" rrf.  
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada\:- 
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31.1.2 
31.1.3 
31.1.4 
31.1.5 
31.1.6 
31.1.7 
31.1.8 
31.1.9 
31.1.10 
31.1.11 
31.1.12 
31.1.13 
31.1.14 

31.2 
31.2.1 
31.2.2 
31.2.3 
31.2.4 
31.2.5 

Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Lastro de brita 
Lastro de concreto magro 
Envelope com areia 
Apiloamento do fundo de valas 
Fornecimento 
Fornecimento 
Fornecimento 
Fornecimento 
Fornecimento 
Fornecimento 
Fornecimento 

Rede de Backbone - 800m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento de concreto 
Apiloamento de base 

tvlaiciarP3  _ es 1553,70  
Agente tristrativo  12.393,88 

Secqtf-ia! Norte 	316,75 
fr13 	11,27 
1113 	1.927,65 
m3 	2.544,82 

30,00 
92,35 
56,70 

_07,66 

.16 210.1  0500  

P 
,íg ét:  70,00 

• 

m3  - 
m3  
m2 

806,58 
469,37 
337,96 
332,63 
151,80 

m3  
m3  
m3  
m3  

418,16 
238,05 
180,05 

91,08 

e assentamento de tubo de concreto de 30cmj,.,  
e assentamento de tubo de concreto de 40 
e assentamento de tubo de concreto de 
e assentamento de tubo de concreto de, 
e assentamento de tubo de concreto de..rn 
e assentamento de tubo de concreto dErg)tm 
e assentamento de tubo de concreto det1:04cm 

31.3 	Rede de Esgoto Industrial - 100m 
31.3.1 	Escavação mecânica/manual 
31.3.2 	Reaterro compactado 
31.3.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.3.4 	Envelopamento com areia 

	

31.3.5 
	

Envelope de concreto 	 m3 
	

86,82 

	

31.3.6 
	

Apiloamento de base 	 m2 	 42,50 

31.5 
31.5.1 
31.5.2 
31.5.3 
31.5.4 

31.6 
31.6.1 
31.6.2 
31.6.3 

410 	31.6.4 
31.6.5 

31.7 
31.7.1 
31.7.2 
31.7.3 
31.7.4 
31.7.5 

31.8 
31.8.1 
31.8.2 
31.8.3 

Rede de Exaustão - 120m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 

Rede de Elétrica - 1.800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de concreto 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 

Rede de Óleo Diesel - 480m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de areia 

Rede de GLP - 825m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 

m3  
m3  
m3  
m3  

120,64 
92,08 
28,56 
24,00 

m3  
m2 

m3  
m3  
m3  

3.974,83 
2.459,35 
1.149,55 
2.869,55 
1.041,26 

156,00 
240,00 
132,00 
24,00 
24,00 

..112•1 

cy 
352,44 
624,30 
255,06 
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32 	LIMPEZA 
32.1 	Limpeza geral e final m2 74.909,46 
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31.8.4 
31.8.5 
31.8.6 
31.8.7 

31.9 
31.9.1 
31.9.2 
31.9.3 
31.9.4 
31.9.5 

Remoção de terra até 5 km 	 m3  
Envelope de concreto 	 m3  
Lastro de concreto magro 	 m3  
Envelope de areia 	 m3  

Escavação 	
presente documento é parte integrante da Rede de Telefonia - 310m)  

Certidái:. d.2 Az.ereo "r 	expedida,pelorn 3  

Apiloamento de base 
Reaterro compactado 	 v 	

refe,riin3 

Remoção de terra até 5 krq, 
Envelope de concreto

m3  
Pautc,42J.. 1 	 rI13 

97,38 
78,82 

5,16 
9,86 

395,25 
263,50 
317,75 
77,50 
67,76 

31.10 
31.10.1 
31.10.2 
31.10.3 
31.10.4 
31.10.5 

31.11 
31.11.1 
31.11.2 
31.11.3 
31.11.4 
31.11.5 

31.12 
31.12.1 
31.12.2 
31.12.3 
31.12.4 
31.12.5 

Rede de Incêndio - 1.225m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Rede de Água Potável - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Rede de Água Tratada - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

jrcia 
Ag ent 

• 

es 

c ional Norte 
Intisti‘tnrnau: 	mm: 

M3  

• 

m3  
m2 

735,00 
612,50 
192,73 
214,38 
520,62 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

em concreto 

em concreto 

em concreto 

1.385,00 

150,00 

445,00 

115,00 

31.13 	Canaletas 
31.13.1 	Canaleta enterrada com parede e tampa 

armado 1,50x1,50m 
31.13.2 	Canaleta enterrada com parede e tampa 

armado 2,40x2,40m 
31.13.3 	Canaleta enterrada com parede e tampa 

110 	31.13.4 	
armado 2,00x2,00m 
Canaleta semi enterrada com parede em concreto armado e 
tampa com grelha metálica 1,50x1,80m 
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3. PRINCIPAIS SERVICOS DO GERENCIAMENTO DE INSTALACÕES: 

3.1 — INSTALACÕES ELÉTRICAS - SISTEMA 
GERAIS.  

O sistema de média tensão foi concebido em um 

Cabine de Medição 

BAIXA TENSÃO ATÉ,VACIADIOB 

f 

g 
ft e k! 

p, 	•%`•'?:, 
- 

DE MÉDIA E 

sistema radial, como segue: 

S.E - 6(C.T.C) - Pot. 
Inst. 750KVA 

S.E - 1(CUT) - Pot. 
Inst. 3000KVA 

S.E - 3(FB.1) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 7(P&D) - Pot 
Inst. 1500KVA 

S.E - 4(PICKING) - 
Pot. Inst. 1500KVA 

S.E - 2(FB.2) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 9(ETE) - Pot. 
Inst. 750KVA S.E - 8 - futuro 

0944 • 

Márci 
Agen 

.t.• e 
/dniin isjaPtievso 1 
renal Net-te 

3.1.1 - Ramal De Entrada De Eneraia  
Instalação de Terminal Classe 15KV, uso externo para cabo 240mm2 12/201W; 
Instalação de Cabo 240mm2, 12/20KV, com aproximadamente 70 metros. 
Instalação de Eletrodutos em aço galvanizado a fogo, Diâmetro 6", da caixa de passagem até 5 metros 
de altura, no poste. 
Instalação de Eletrodutos de PVC flexível (KANAFLEX) de 6", da caixa de entrada até a cabine de 
entrada e medição de energia, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.2 - Entrada E Medicão De Enerala  
Instalação de Cabine Blindada (ao tempo), para entrada e medição de energia 
equipamentos internos: 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 240mm2, 12/20KV, (entrada); 
Para-Raios 15KV 10KA; 
Seccionadora, abertura sob carga 630A, Classe 15K (Entrada); 
Disjuntor Geral 630A, SF6, 350MVA, Classe 15KV; 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV (Saída); 
Caixa para Medição da Concessionária, padrão Eletropaulo; 
Terminal uso interno, Classe 1510., para cabo 240mm2 (Saída); 
Relé de Proteção eletrônico, com funções 27,47,50 e 51. 
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3.1.3.1 - Subestação 1 (Utilidades/CAG), 3,0MVA dê potência instalada, com os seguintes 
equipamentos; 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 	 AR0.07./., 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador"HH". (Saída para Traf 	-..:(4..;N 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trii.f ), , ,, 	--:i.,:,- 	

..,../,-,•• ,,,.. 
2 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalag oem cullicu  
blindados acoplados ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntores abertos de entrada Oe.,,, 25004/00" 	4'1 
multimedidores eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas k.:6:n.'1 dislupto-t: 	ij,/ 
intertravados de 800A para 3 Grupos Geradores de 450KVA e •saídas com disjuríters_ etif-tãN'cá" ,,,' 
moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada; 

3.1.3.2 - Subestação 2 (Fábrica 2), 1,0MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 8); 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 9); 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 

I 	1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8IN, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450 KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.3 - Subestação 3 (Fábrica 1), 1MVA de potência instalada, com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para cabo 185mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV - 10KA; 

• Chave Seccionadora Classe 15KV - 630A; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA (Saída para Subestação 1); 
Pára-raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 1); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA. (Saída para Subestação 4); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 4); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 2); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 2); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8IN, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 8 0A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.4 - Subestação 4 (PICKING), 1,5MVA de potência instalada com os seguinte 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
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2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 
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Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV; 
Terminal uso interno, Classe 151N, para cabo 240mm2, 12/20KV (Entrada); 
Para-Raios 151N-101<A; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA (Saída para Subestação 6); 
Para-Raios 151N-10KA (Saída para Subestação 6)• 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV (Saída para Subestação 
Disjuntor a Vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 7); 
Para-Raios 15KV-10 A (Saída para Subestação 7); 
Terminal uso interno Classe 1510/ para cabo 35mm2, 12/20KV. (Saída para Subestação 7); 
Disjuntor a vácuo 630 A-350MVA, (Saída para Subestação 3); 
Pára-raios 151N-10KA. (Saída para Subestação 3); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 185mm2, 12/20. (Saída para Subestação 3); 
Seccionadora, Classe 15KV 400 A, com base para fusível limitador 1-111 (Saída para trafo); 
1 x Transformador 1000I0/A, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.6 - Subestação 6 (Prédio de Treinamento), 750KVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos: 
Terminal uso intemo, Classe 1510/ para cabo 35mm2, 12/20KV; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A; 
Pára-ralos 15KV-10KA; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, Instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.7 - Subestação 7 (P8rD), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para Cabo 35mm 12/20KV; 
Cubículo compacto em .SF6 - Fabr. Siemens, com entrada e seccionadora de saída para um trafo de 
1500KVA; 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências 
automáticas com disjuntores intertravados de 800A para 2 Grupos Geradores de 450KV1 e -aídas com 

Márcia A 	 .:0 9.4,  6 Chave Seccionadora, Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "1-1-1n 	
l 

,,Jent 1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,81N, secundário 380/220V; iflã..._ 	
:ni tgiv"0,1• 
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blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 4501NA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A „Ué•O''''.,,,_, 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 	e` "" '''~,,Ns,x, 	• 

3.1.3.5 - Subestação 5 (Fábrica 3), UIVA de Potência instalada com os seguint#CequipMé 	•59.2. 
leS) e 27 ----:;,.=, 	/5? ..;.-..- - 

disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 



diaPo covSt 

0. • e : 	• 
Rua Si1V3 3 ardim, 86 - Beletwritto 	íulo' 

olle (II) 6696.9 
AUTENTICAÇA0 • tua c

• apresentada pela 

parte confere com o on 4 . Dou fé 

S Paulo, 2 g 60. LUU 

• 



  

O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Técnfto woedida elo 
CREA-SP sob n? 	 e 
somente será vánJo ;:companMsds c!;e refe“-
da Ce;td:to. 

tS•án P aUt !a, Da, IÁL 121 

 

natura 

 

  

. 	— 	Márc 	'-"E. 9 ia A /A, ," V"  3.1.3:8 - Sübéstação 9 (ETE), 750MVA dê potência instalada, com os seguinte~p,  pr•fMi - v 0Q 947 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 35mm2, 12/20KV; 	 Se 	Norte 
Pára-raios 12KV-10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV-400 A; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado e»lgetria, 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80Ç¥Õ1trr;." 	edido'S\ 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravad 4,4301:y4 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 8 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.4 - Interligacães De M.T. Entre As Subestacães  

3.1.4.1 - Instalação De Infraestrutura Para Média Tensão 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" do poste de entrada até cabine de medição de e 	la.La 

" r*0 

aproximado de 2x70m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5. 
(Fábrica 3).Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). 
Lance aproximado de 2X130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (Treinamento). 
Lance aproximado de 2X480nri, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P&D). Lance 
aproximado de 2X230m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). 
Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto de aço carbono galvanizado, Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 
(PICKING). Lance aproximado de 4x250m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). 
Lance aproximado de 2x130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance 
aproximado de 2x300m e aço carbono galvanizado. Lance aproximado de 2x100m, com 
envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.4.2 - Instalação de Cabos de Média Tensão 
Cabo Classe 12/20KV; 240mm2 do poste a cabine de entrada e medição de energia. Lance aproximado 
de 70m - 3 cabos = 210m. 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5 (Fábrica 
3).Lance aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (CTC). Lance aproximado 
de 480m - 3 cabos = 1440m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P & D). Lance aproximado 
de 230m - 3 cabos = 690m. 
Cabo Classe 12/20KV, 185mm2 'dá Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). Lance 
aproximadamente de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20104 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). Lance 
aproximado de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance aproximado 
de 400m - 3 cabos = 1200m. 

r Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). Lance 
aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 50mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 (PICKING). Lance 
aproximado de 250m - 3 cabos = 750m. 
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3.1.5 - Instalacões Em Geral 	 7
str'ativo 
.' 

Agente 	ni 
e,. 0948 Márcia A 

,.Se i /..al Norte 
I 

QUATRO FÁBRICAS: PERFUMES/SHAMPOOS/CREMES/MAQUILAGEM, PREDIO DE SERVICOS, 
MANUTENÇÃO, E.T.E. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CENTRO DE TREINAMENTO E  
CONVENCOES, RESERVATÓRIO ELEVADO, PICKING, PORTARIAS E CENTRAL DE UTILIDADES.  

irp 
3.1.5.1 - Todos os sistemas de força oriundos das subestações das fábricas são trans od lst 	s atrav 	Ç.:. \•• 	,..-.... . s, 

•.`.!‘1/4  
de eletrocalhas galvanizadas a fogo ou aço inox, totalizando aproximadamente 15. 	2tros-,T9dos "-.. 
os cabos alimentadores são de classe de isolação 1KV, uni ou multipa4çs, tiStatrna"`" 
aproximadamente 90.000 metros de seções que variam de 4mm2 até 240mm2. 

,A• 
3.1.5.2 - Montagem e instalação dos quadros .- de distribuição e quadros terr91,5iks (4_,..torça..,  e jsz7,5*. 
Iluminação, nível de tensão 380/220V, nível de curto circuito de 60KA, 80KA e 130 --',4;tr,otéaSk..?"1,-
de 400A. 

3.1.5.4 - Montagem e Instalação de luminárias em diferentes áreas interiores e exteriores tais como 
acessos, entradas principais, circulações internas, halls de elevadores, passarelas e escadas, 
laboratórios, totalizando aproximadamente 12.000 luminárias; 

z>0.01  
3.1.5.3 - Instalação de tubulações em aço carbono com galvanização eletrolítica, aço inox—eltrrrffiío, 
com aproximadamente 30.000metros de extensão. 

3.1.5.5 - Montagens e instalações de força e iluminação em laboratórios, salas de manutenção, salas 
administrativas, áreas para atividades, salas de testes, salas de reunião, escritórios, presidência, 
marketing, secretaria, operação e logística. 

3.1.5.6 - Montagens e instalações elétricas nos auditórios e no Centro de treinamento e Convenções 
(C.T.C); 

3.1.5.7 - Montagens e instalações elétricas nos laboratórios, planta piloto, salas limpas, microbiologia, 
preparação de culturas, lavagens/esterilização, salão de beleza, sala de conceitos, barbearia, sala de 
observação, imagens, assistência médica, cabines olfativas, cabines sensoriais, sala de espera, 
pesquisadores, preparação; 

3.1.5.8 - Montagens e instalações elétricas nos sanitários, vestiários, áreas de apoio, xerox, arquivo 
geral, almoxarifado, depósitos de material de limpeza, Central de água gelada, subestações, áreas de 
circulação externa e ajardinadas. 

3.1.5.9 - Montagens e instalações elétricas de "No-Break's" de 2x250KVA-380V, 2x120KVA-380V e 

010 	
4x8OKVA - 380V. 

3.1.5.10 - Instalação de transformardores de 380V para 220/127V; 

3.1.5.11 - Instalação de tubulações, perfilados e eletrocalhas para sistemas especiais, 	tais como: 
Supervisão, Sonorização, Backbone, Alarme contra Incêndio e Intertravamento entre Subestações. 

3.1.5.12 - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, compreendendo de: 

3.1.5.12.1 - Fornecimento e instalação de 7 centrais de alarme e detecção de incêndio, para 378 
endereços cada, com protocolo aberto; 
2 detectores térmicos analógicos endereçáveis; 
227 detectores iânicos analógicos endereçáveis; 
206 acionadores manuais tipo quebra vidro 
227 sirenes bitonais 05db. 
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3.1.5.12.2 - Sistema de monitoramento e alarme de vazamento de gâ,e319 	pOdàlffilras, 
consistindo em; 	 Norte  
6 detectores de Gás GLP, interligados a central de alarme de incêndio. 

3.2 - INSTALACÉSES HIDRÁULICAS 

3.2.1 - Instalacões de Água Potável e Água Tratada. 

3.2.1.1 - Reservatório Elevado (possuindo 5 "células" de 250.000 litros càdà,''4otãllíãhdtP.0 
reserva de 1.250.000 litros, e uma altura de 70 metros) 
Fornecimento e instalação das tubulações, conexões, válvulas e controladores de nível, na-diStri 
dos sistemas de abastecimento, do reservatório elevado. Trechos internos e externos. 

3.2.1.1.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em aço carbono galvanizado, com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 
nos diâmetros: 2" a 8". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.1.1.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta e retenção, em aço carbono e ferro fundido, classe 
125 Lbs, com extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, ref.: ALVENIUS, 
nos diâmetros: 2" à 8". Totalizando: 32 peças. 

,...<1R: ..."RA  

.a.- 

14(  
9 

3.2.1.1.3 - Sensores de nível 
• Fornecimento e Instalação de sensores de nível, tipo ultra-sônico, para automatização do sistema. Ref: 

NIVETEC. Totalizando 5 conjuntos. 

3.2.1.2 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.1.2.1 - Sistema de limpeza do reservatório elevado 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em Polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido, 03". Totalizando aproximadamente: 250 m. 

• 3.2.1.2.2 - Recalque de água tratada e água potável 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono galvanizado, com solda helicoidal, 
extremidade para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, no'diâmetro: 
0 4". Ref.: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.300 m. 

010 	
3.2.1.2.3 - Sistema de águapotável, água tratada e água industrial. 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em PVC rígido com juntas soldáveis, classe 15 
até 0 4" e classe 20 para 0 6", totalizando aproximadamente 6.500 m. 

3.2.1.2.4 - Válvulas 
3.2.1.2.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de retenção, tipo portinhola, em bronze fundido, 
com rosca, classe 125 Lbs. Totalizando: 6 peças. 

3.2.1.2.4.2 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em ferro fundido, com internos em 
bronze, extremidade roscada e flangeada, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 
160 peças. 

3.2.1.2.4.3 - Fornecimento e instalação de válvulas borboleta, em ferro fundido, mont da entre 
flanges, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 30 peças. 
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em aço carbono fundido, fiangeadas e roscadas, classe 150Ibs.; vazão média de 15m3/h, totalizando 

3.2.1.2.5 - Estações Redutoras de Pressão 	 Se nal Norte 
Fornecimento e instalação e fornecimento de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, 

19 conjuntos. 

	
Agente •.nistrativo 1 

pes 0950 

3.2.1.2.6 - Estação de tratamento de água 
Instalação de Estação de tratamento de água, através de filtro de areia, com sist 
dosador de hipoclorito, e hidrômetro. Vazão média de 25 m3/h. Totalizando 1 conjun 

3.2.1.3 - Bombas de Recalque 

3.2.1.3.1 - Sistema de água potável 
Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características: 	

• • 	sf .-zi 
z) 

Vazão: 	84,00 m3/h 	
0.1 H.man: 	78 mca 

Potência: 40cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 50-200 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.2 - Sistema de água tratada 
Vazão: 42,00 m3/h 
H.man: 95 mca 
Potência: 30cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 40-250 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.3 - Sistema de limpeza 
Vazão: 10,00 m3/h 
H.man: 20 mca 
Potência: 2v (380V) 
Rotação: 1750 rpm 
Modelo: Meganorm 32-200 (KSB) 
Quant.: 1 conjunto 

3.2.1.4 - Distribuição interna 

3.2.1.4.1 - Tubulações e conexões. 
3.2.1.4.1.1 - Sanitários, vestiários e laboratórios 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; pressão de 
serviço 7,5 kgf/cm2. a 3/4" a 4". Totalizando aproximadamente: 8.900 m. 

3.2.1.4.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizandiiaproximadamente: 540 m. 

3.2.1.4.2 - Louças e Metais Sanitários 
Instalação de louças e metais sanitários, modelo conforme especificado no projeto de arquitetura 
quantidades descritas abaixo: 
Bacias sanitárias a vácuo: 270 unidades 
Lavatórios: 296 unidades 
Mictórios com sensor de presença: 86 unidades 
Pias: 174 unidades 
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Chuveiros: 68 unidades 
Lava-olhos: 33 unidades 
Bebedouros: 23 unidades 
Tanques: 13 unidades 
Temperfix: 20 unidades 
Banheira de hidro-massagem: 1 unidade 

3.2.1.4.3 - Registros de gaveta 
Fornecimento e instalação de registros gaveta, em bronze, com acabamento, confor 
arquitetura. 0 3/4" a 1.1/2". Totalizando aproximadamente: 420 peças. 

3.2.1.4.4 - Registros de pressão 
Fornecimento e instalação de registros de pressão, em bronze, com acabame 
arquitetura, 0 3/4". Totalizando aproximadamente: 120 peças. 

3.2.1.5 - Instalações de água quente 

3.2.1.5.1 - Tubos e Conexões 
3.2.1.5.1.1 - Vestiários e sanitários 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, luvas-guia e ponto-fixo, em coa? , ele e E, 0 
3/4" a 1.1/2"; tubos com pontas para solda e conexões com filete de soldas nas bolsas, ref. ELUMA. 
Totalizando aproximadamente: 1.250 m 

3.2.1.5.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.2 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico nas tubulações aparentes de água quente, com 
Elumafiex. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.3 - Sistema de aquecimento e recirc.ulação. 
3.2.1.5.3.1 - Aquecimento a vapor 
Fornecimento parcial e instalação do sistema gerador de água quente, para os vestiários e cozinhas, 
através de aquecedor de placas, a vapor, monitorado por válvula moduladora, elétrica e pneumática. 
Possuindo válvula solenóide na entrada do vapor. Dotado de sistema de recirculação através de bomba 
e sensores de temperatura. Ref: SPIRAX-SARCO. Totalizando: 8 conjuntos. 

3.2.1.5.3.2 - Aquecimento elétrico. 
Fornecimento e instalação do sistema gerador de água quente, para os laboratórios. E como sistema 
alternativo, para os vestiários e cozinhas, através de aquecedor de acumulação elétrico, capacidade 
500 litros. Totalizando: 6 conjuntos. 

, 

3.2.2 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENCÃO DE INCÊNDIO 

3.2.2.1 - Sistema de hidrantes 

3.2.2.1.1 - Tubulação e conexões 
3.2.2.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, fi 4" a 6". 
Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 200 m. 
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3.2.2.1.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono pretor/Weri,' Çi .; ;:TM A53 Gr. El, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões EfifieW 	,íiNerorjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para soda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 4.700 m. 

_ 	vA‘: • 3.2.2.1.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço car 	rurydidd4.e,ferrew• 
fundido, com haste ascendente, roscadas e flangeadas, nas classes 125Lbs é -.-1'80LUV.'Malizando! e. • 

5 

3.2.2.1.2.2 - Fornecimento .e instalação de válvulas globo "angular" de 450, paN*rdra 	 Wià 
fundido, Classe 150 Lbs., roscadas, sendo a rosca fêmea padrão Whitwort-gás e a rnUà--szb2cho 
Whitwort-gás, 5 fios/polegada. 0 2.12" x 1.1/2". Dotados de engate rápido tipo "St 	 Totaliz 
aproximadamente: 340 peças. 

3.2.2.1.3 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, em aço carbono 
fundido, fiangeadas, classe 150Ibs.; vazão média de 120m3/h, totalizando 15 conjuntos. 

3.2.2.1.4 - Mangueira para combate a incêndios 
3.2.2.1.4.1 - Hidrantes internos e externos 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo I, Grau D, nas 
dimensões 0 1.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando aproximadamente: 680 lances. 

3.2.2.1.4.2 - Hidrantes da tancagem 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo "Sintex-plast", nas 
dimensões 0 2.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando: 12 lances. 

3.2.2.1.5 - Abrigos metálicos para hidrantes 
3.2.2.1.5.1 - Abrigos em aço inox. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço inox escovado, com porta de vidro temperado, 
dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira basculante, em aço inox. Totalizando 
aproximadamente: 145 conjuntos. 

3.2.2.1.5.2 - Abrigos em aço carbono. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço carbono, e acabamento em esmalte sintético 
vermelho, com porta de vidro temperado, dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira 
basculante, em aço carbono. Totalizando aproximadamente: 20 conjuntos. 

3.2.2.2 - Sistema de extintores de incêndio 

o, AROU!" 
G)) 

3.2.2.1.2 - Válvulas 

aproximadamente: 20 peças. 

3.2.2.2.1 - Extintores de gás carbônico, de pó químico seco e água pressurizada. 
Fornecimento e instalação de extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) com capacidade individual 
de 6kg, de pó quírgico seco (PQS), com capacidade individual de 4kg, e de água pressurizada, com 
capacidade individual de 10L. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando aproximadamente: 410 
peças. 

3.2.2.2.2 - Carretas de gás carbônico e de p6 químico seco. 
Fornecimento e instalação de carretas de gás carbônico (CO2) e de pó químico seco (PQS), com 
capacidade individual de 50kg. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando: 6 peças. 
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3.2.2.3 - Sistema de liquido gerador de espuma (LGE) 

3.2.2.3.1 - Canhão monitor fixo 
Fornecimento e instalação de canhão monitor fixo, modelo 8393, 
mod.: 405. Com  tubo laminador mod.: 282-A, e esguicho mod 
duplo. Ref.: Resmat-parsch. Totalizando 3 conjuntos. 

Márci .4'.,, 
,:. 	0953 /1.4%,  

P  Agen 	min isti°atievso 1 
dotado de válvulá .etialititik 0 4", 
.: HF-500. acoplado sobre hidrante 

3.2.2.3.2 - Liquido gerador de espuma. 
Fornecimento e acomodação de líquido gerador de espuma sintético, ti 
concentração: 3% e 6% (polivalente). Acondicionadas em bombonas de 20 Lts,,çã 
Lts. 

ARtlio-,.„ 
••=.4.!? 42r.,  ..,SintF/A • %, 

a. T 	— o: 5O 
r52:1 

F 

CREA-SP. 3.2.2.3.3 - Equipamentos adicionais. 
Fornecimento e instalação de proporcionador de linha, mod.: PL-350 (02.1/2") edqi  ' 
espuma, mod.: R-350 (O 2.1/2'). Totalizando: 1 conjunto de cada. 

3.2.2.4 - Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) 

3.2.2.4.1 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.2.4.1.1 - Sistema de retorno do reservatório elevado (complemento de reserva) 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 8". Ref: 
ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 650m. 

3.2.2.4.1.2 - Sistema de abastecimento (tubulação principal) 
3.2.2.4.1.2.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 
6 a 12". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.600 m. 

3.2.2.4.1.2.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.2.4.2 - Distribuição interna 

3.2.2.4.2.1.0 	- Tubulação e conexões 
3.2.2.4.2.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.500 m. 

3.2.2.4.2.1.2 - FiSneamento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, DIN 
2440, classe média, extremidades rosqueadas. Conexões em ferro maleável preto, classe 10, com 
rosca BSP. 0 1" a 2". Totalizando aproximadamente: 16.500 m. 

3.2.2.4.2.2 - Chuveiros automáticos (Sárinklers) 
Fornecimento e instalação de chuveiros automáticos, com elemento termo-sensível de ampola, 
pendente e up-right, cromado e natural, fabricados em latão forjado. Com  canopla de acabamento, 
onde necessário. Temperaturas de disparo de 680  (O 15mm), 790  (O 15mm) e 1410  (O 20mm). 
Totalizando aproximadamente: 6.350 peças. 
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3.2.2.4.3 - Equipamentos de monitoramento 

3.2.2.4.3.1 - Válvulas de governo 
Fornecimento e instalação de válvulas de governo, com e sem alarme hidráulico, com chaves de fluxo 
com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.2 - Comandos setoriais. 
Fornecimento e instalação de válvulas de controle seccional, para comando setorial, com chaves de 
fluxo com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.3 - Medidor de vazão. 
Fornecimento e instalação de indicador/transmissor e totalizador 
Metalex, Série NIVETEC 512+525. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.2.4.3.4 - Automação das bombas. 
Fornecimento e instalação do sistema de automação das bombas de recalque de incêndio. Dotados de 
pressostatos para uso industrial, com faixa de pressão regulável. Totalizando: 3 conjuntos. 

de vazão remoto, com sensor 

3.2.2.4.4 - Bombas de recalque 

Fornecimento e instalação de bombas 
3.2.2.4.4.1 - Bomba principal elétrica. 

Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 450CV; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.2 - Bomba principal diesel. 
Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Motor: Cummins NT855-G6 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.3 - Bomba Auxiliar, elétrica ()OCKEY) 
Vazão: 20 I/mln; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 5CV; 
Rotação: 3500rpm; 
Modelo: Hidroblock MA-505 (KSB) 
Quantidade: 1 conjunto. 

de recalque, com as seguintes características: 

3.2.3 - SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

3.2.3.1 - Tubulação e conexpes 
3.2.3.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polip 
termo-fundido, até o diâmetro de 16". Totalizando aproximadamente: 1.900 

3.2.3.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC reforçado, tipo TCC e 
elásticas. Até o diâmetro de 12". Totalizando aproximadamente: 1.000m 

3.2.3.1.3 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, com costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 4" e 6". 
Totalizando aproximadamente: 200m. 
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3.2.4 - SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO 

3.2.4.1 - Tubulação e conexões 
3.2.4.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; 
classe 15 até 0 4" e classe 20 para 06". Totalizando aproximadamente: 7.600 m. 

%\.s,  AR (-Ui/ 2-,N.  
.:,•, ' -0"..'"'"'"*.N2:••-,  -,.. 3.2.4.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com ponta e b tf,a;gi'a  

de borracha. 0 1.1/2" a 3. Totalizando aproximadamente: 3.600 m. 	 f ,,.:•,' 	 •.,•,, 
f ''.- 	 \''''''%• • 3.2.4.2 - Válvulas e equipamentos  

Fornecimento parcial e instalação do conjunto de interface, composto de: Válvulas de interfá *e; Vá Ivulatà[4,` 	nção , :;.;-f E, ;-• n 

e esfera, bolsas de reforma, atuadores e "buffers" pneumáticos. Totalizando aproximadame .0.170 cop› - .qtg,s., 	f"=;-  i 
'''' 	- • 	. ' 	.1 .- Jr 	• c., 

o ç5' 3.2.5 - Sistema de esgoto gorduroso 	 >-......—......'49b 41  
-,,......„ 3.2.5.1 -Tubulação e conexões 

• Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de ferro fundido, com bolsa para anel de 
borracha, linha HL. 0 2" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.6 - Sistema de efluentes industriais 

3.2.6.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido. 0 4" a 8". Totalizando aproximadamente: 3.200. 

3.2.6.2 - Tanques 
Instalação de tanques em fibra para interface, com capacidade de 6.200 lts. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.6.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo fole metálico, dotado de revestimento 
Interno liso em aço inox. 0 8". Ref.: Dinatécnica. Totalizando: 12 conjuntos. 

3.2.6.4 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido, com haste ascendente, 
fiangeadas, 0 8", classe 125lbs. Totalizando: 16 peças. 

3.2.7 - Sistema de vapor e condensado 

3.2.7.1 - tubulações e conexões• 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, sem costura, ASTM A53 Gr. B, SCH.40, 
extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 Gr. WPB, 
SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 2" a 8". Totalizando 
aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.2 - Válvulas 
3.2.7.2.1 - Fornecimento, É instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono, classe 300 lbs, 
extremidade fiangeada. 0.2"'a'8". Totalizando aproximadamente: 20 peças. 

3.2.7.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo, em aço carbono, classe 300 lbs, extre 
, fiangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 45 peças. 

3.2.7.2.3 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 300 lbs, extremidade para encaixe e solda. 0 2". Totalizando aproximadamente: 
50 peças. 
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Márcia Ar, 	.. 	Çs 3.2.7.2.4 - Fornecimento e instalação de válvulas de segurança, em ferro fundidpçfce 	gulagetra, na 
faixa de abertura. 0 4". Totalizando: 4 peças. 	 Sertc:ena! Norte 

j"`""r•r, 
3.2.7.3 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico, em calhas de silicato de cálcio, gaffi.Kiesswa,entreA  
25 a 63mm. Cobertas com chapas de alumínio liso rebitado e corrugado com fita (teAo 	' 
Totalizando aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.4 - Equipamentos complementares -... • 3.2.7.4.1 - Estação redutora de pressão 

3.2.7.4.2 - Bomba de condensado 
Fornecimento e instalação do conjunto para bombeamento de condensado completo. Ref: APT-14 e 
MPF-14 da Spirax-Sarco. Totalizando: 1.0 conjuntos. 

3.2.7.4.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo axial com flanges. 0.2" a 4". Ref: 
Dinatécnica. Totalizando: 17 conjuntos. 

3.2.7.4.4 - Estação de purga 
Fornecimento e instalação da estação de purga completa, através de purgador termodinâmico. 0 1/2". 
Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 39 conjuntos. 

3.2.7.4.5 - Misturador água-vapor 
Instalação de misturador água-vapor, tipo dynafluid, 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 9 
conjuntos. 

3.2.8 - Sistema de gás combustível (GLP) 

3.2.8.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SC1- .40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.8.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos em aço 
inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.8.3 - Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão completa, pressão de saída: entre 700 a 
300 mmca. Totalizando aproximadamente: 9 conjuntos. 

3.2.9 - Sistema de áleci diesel 

3.2.9.1 - Tanque de óleo" diesel 
3.2.9.1.1 - Tanque de armazenamento geral 

, Instalação do tanque de óleo diesel, em aço inox, AISI 304-L. Com  capacidade para 30.000 
; Metalúrgica Cajamar. Totalizando: 1 conjunto. 

I  3.2.9.1.2 - Tanque de armazenamento diário 
Fornecimento e instalação do tanque de óleo diesel, em polietileno de alta resistência. Com  capacidade 
para 250 lts. Totalizando: 15 conjuntos. 

Fornecimento e instalação de estação redutora de pressão completa, com vazão de',560ls,g/h. Ref: pl, 61 
da Spirax-Sarco. Totalizando: 1 conjunto. 
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3.2.9.2 - Bombas de recalque 
Fornecimento e instalação de bombas de recalque de óleo diesel, pneumáticas, 
características: 

Vazão: 1.200 1/h; 
AMT: 1,50 kgf/cm2; 
Modelo: M-1 (Milden-USA) 
Quantidade: 2 conjuntos. 

3.2.9.3 - Tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costurit,e,likSTM-M3-r. B 
SC1-.80, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbon 
Gr. WPB, SCH.80, sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 31 
aproximadamente: 1.700 m. 

o 
3.2.9.4 - Válvulas 
3.2.9.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. " 

3.2.9.4.2 - Fornecimento e instalação de válvula de fecho rápido, reta, com engate. 0 4". Ref: Vladus. 
Totalizando: 1 peça. 

3.3 - AR CONDICIONADO  

Gerenciamento do projeto executivo e execução das instalações, testes e balanceamento do sistema 
da Central de Ar Condicionado com as seguintes características: 

3.3.1 - Capacidade Instalada: 
1.937 TR. 

3.3.2 - Tipo de Sistema: 
Expansão indireta com condensação a ar, exaustão, ventilação, aquecimento e umidificação. A 
Instalação atenderá aos seguintes edifícios: 

3.3.2.1 - Fábrica 1: 
Hidroalcoolicos (ar condicionado para processo de filtragem tipo G-3 e F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.2 - Fábrica 2: 
Tensoativos (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.3 - Fábrica 3: 
Cremes (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - A-
3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

' 3.3.2.4 - Fábrica 4: 
J Maquilagem (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - 

A-3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.5 - Centro de Distribuição: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, exaustão, ventilação. 

3.3.2.6 - Serviços: Ar condicionado para conforto com aquecimento. 
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3.3.2.7 - P&D (Desenvolvimento e logística) e Recepção: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3 e em algumas áreas com filtragem G-3, F-2 e A-3, 
umidificação, aquecimento, ventilação e exaustão. 

3.3.2.8 - Centro de Convenção e Treinamento: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e e 

3.3.2.9 - Manutenção: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.10 - Portarias: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.11 - E.T.E.: 
Ar condicionado para conforto e exaustão. 

3.3.3 - Equipamentos Fornecidos: 
Chiller Condensação a ar 430 TR: 
Chiller Condensação a ar 217 TR: 
Fan-Coil: 
Bombas: 
Precipitador Hidrodinâmico: 
Unidade Exaustora: 
Unidade Ventiladora: 
Unidade de Aquecimento: 
Roof Top: 
Split System: 

(04 un) 
(01 un) 
(114 un) 
(39 un) 
(07 un) 
(96 un) 
(43 un) 
(03 un) 
(02 un) 
(06 un) 

3.4 - TELEFONIA E DADOS 
Sala de Distribuição Geral. 

3.4.1 - Entrada:  
Telefônica - Fibra óptica com bastidor Alcatel (modem) de 18 canais El (o El é composto por até 30 
troncos E/S) e uma linha LP de 2 Mb/s de dados. 

3.4.2 - Central Telefônica:  
Lucent Definity - capacidade para 3000 ramais DDR Digitais/Analógicos. 

3.4.3 - Distribuicão:  
DG situa-se numa sala de 15m2 composto por bastidor de distribuição de 4m X 2,5m com 20 blocos 
BLI de 50/100 pares para interligação dos prédios e Blocos 110 para manobra. 

• A distribuição é feita a partir do DG para os prédios que compõem o parque da Natura. 
• Os prédios são interligados por uma infra-estrutura de Backbone em anel com vias de 8 tubos 

de PVC lisos de 3". 
• Os prédios posSuem_Racks de distribuição que possuem blocos de BLI (lucent) de 50 ou 100 

pares ligados a 'pairréis de distribuição estrudada: cabos e terminações certificados Lucent 
Sistimax (categoria 5). 

• Total de 3800 terminações de pontos de dados/telefonia instalados. 

3.4.4 - Contingência: 
Composta por um link de Rádio Freqüência com antena direcional de 15MHz até o DG da Natu 
Santo Amaro (São Paulo, SP). Pela portadora temos a link de dados de 2 Mb/s e interligação e 
centrais telefônicas via T-Line. 
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QUANT UNID DESCRIÇÃO DO MATERIAL LOCAL 

500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Treinamento/ . Centro de Convenções/( 
Fábrica 01  

500 m Cabo de Fibra 9ptica de 02 Pares 
800 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares 
1000 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 02 	.. - 
1000 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares Fábrica 03 	'.,,-:•.: 
1600 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 04 	W\ 800 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 01  
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 02  
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 03  
1600 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 04 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Treinamento 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Convenções 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 01 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 02 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 03 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 04 

,‘N. 

presente documento é parte integrante da 
Certidàc de Acervo Tcnicc 	edida,  elo 

ria 
, 	

(2;3 .-cferi- 

SC2'.=. 	2L. i J2. 
0959 

3.4.5 - Quantidades: 

3.5 -SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, MONITORACÃO DE ALARMES E CFTV 

I 3.5.1 - INTRODUCÃO 

Apresentaremos a seguir os sistemas de controle de acesso, monitoração de alarmes e CFR/ propostos 
para o gerendamento das instalações do Novo Espaço Natura - NEN. 

3.5.1.1 - Descrição Funcional 

3.5.1.1.1 - Geral 

O sistema fornecido compõem-se de: 
• Subsistema de Controle de Acesso e Monitoração de Alarmes, destinado à supervisão e 

controle de acesso`è intrusão; 
• Subsistema de circuito fechado de televisão; 

Vale lembrar que o subsistema de Controle de Acesso é integrado ao subsistema de monitoração de 
alarmes, portanto serão responsáveis pelo controle e autorização de acesso às dependências pôr eles 
controladas, bem como o monitoramento de sensores a ele subordinados. 

Visam, portanto, o fornecimento de meios e ferramentas para o controle eficaz do acesso às unid 
pôr eles controladas, garantindo assim a segurança das pessoas e equipamentos existentes n 
locais. 
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Baseados em equipamentos de alta tecnologia, sendo compostos basicamente dos seguintes 
dispositivos: 

• Central de gerenciamento do sistema de controle de acesso e CFTV; 
• Software de controle do sistema baseado em uma arquitetura aberta, operando em 

plataformas Windows NT®; 
• Terminal de cadastramento do sistema de controle de acesso; o ps 	documento pe 	ne 
• Controladores remotos de comunicação, modelo AAM-80; 	

reente 	é art r.tegrat 

• Placas de gerenciamento de até 4 leitores modelo AIM-4; 	
CerVdtro de Acervo téeo expedida elo 

•
C'Pç 	 • — 	é 

Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de curto alcance ;,,,,,,, t„ „r á 
• 

(efen- 
Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de longo alcance, 

• Cartões de proximidade; 
• Placa de gerenciamento de alarmes, modelo APA16; 	 siio Paulo, gkiz,L_ jpi 
• Fechaduras eletroimã da marca SECURITRON; 
• Torniquetes de acesso bidirecionais da marca WOLPAC; 
• Minibloqueios de acesso bidirecionais da marca TRIAX; 
• Cancelas motorizadas com barreira articulada; 
• Porta eclusa da marca SKY; 
• Central Matricial para até 208 entradas e 16 saídas, 'configurada para 80 entradas e 8 saídas, 

da marca Pelco; 
• Multiplexadores de sinal de vídeo para 16 entradas da marca ATV; 

Gravador de vídeo do tipo time-lapse de alta resolução para até 168 horas da wla 
:-?` N. • Câmeras monocromáticas CCD, fi 	 m xas e móveis da arca ULTRAK; 	4.5 ,c,- -, • Lentes varifocais da marca Rainbow; 	 •-n-tv....  • Microcâmeras monocromáticas CCD fixas, da marca GBC; 	t ,',..  

C.âmeras móveis monocromáticas CCD em domo integrado móvel com kent. zooijx;,113 	zader:-.,  •  

• 
da marca PELCO; 	

r', 	-' - 	JP, Monitores monocromáticos de alta resolução de 20", da marca ULTRAK; in:;;:,',. 	 •1 
• 

',.‘,. C'-,1_1-.-SP • Monitores monocromáticos de alta resolução de 14", da marca Ultrak; 	 ..., 
Interfaces ópticas para transmissão de sinais de vídeo e comando da mar it:$4,,„ 

3.5.1.2 - Arquitetura do Sistema. 
O O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes tem como elemento central uma central de 
operação do sistema dotada de um software de controle de acesso e monitoração de alarmes on-line, 
o Lenel OnGuard, que gerencia todo o sistema através de uma interface gráfica GUI amigável, 
operando sobre a plataforma WindowsNT®. Ao gerenciador são conectadas via protocolo RS-232 ou 
RS-485 placas de gerenciamento multi-usuário, AAM80, responsáveis pelo gerenciamento das placas 
controladoras de leitores, as AIM-4 e das placas de gerenciamento de alarmes, as APA. 

Por tratar-se de um software modular, o On Guard permite expansões futuras (up-grades) de modo a 
acomodar o crescimento do número de leitores, já que o OnGuard pode gerenciar, em sua versão mais 
poderosa, número ilimitado de leitores, cartões e terminais (clientes). 

As placas de gerenciamento multi-usuário AAM80 possuem memória própria, classificando assim o 
sistema como um sistema de inteligência distribuída. Em caso de perda de comunicação com a 
central o sistema continuará operando, baseado no banco de dados das placas de gerenciamento AAM-
80, garantindo assim a sègurança do local em questão, a integridade do banco de dados e a 
disponibilidade de todos os eventos. 

Os dispositivos de controle de acesso, como sensores, leitores, travas e outros periféricos são 
interligados ao sistema através das placas de gerenciamento de múltiplos leitores, AIM-4. 
Para as portas estamos cotando leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da 
Portaria Principal serão unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois 
leitores. Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente atravé 
comando remoto. 
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Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos vifttê 
Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, nS, 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Para as portas utiliza-se leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancel 
Principal são unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possu 
Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente 
remoto. Estamos cotando acessórios para portas de madeira. 

Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos visita 

Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, m 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Os dispositivos de monitoração de alarmes, como sensores magnéticos de ab 
sensores de cabo enterrado e botões de pânico são ligados ao sistema através a*Aleal 
gerenciamento de alarmes, APA16. 

O Sistema de CF7V é composto por um conjunto de câmeras - fixas e móveis, sendo algumas 
Instaladas em caixas de proteção para uso externo, multiplexadores, gravadores, central matricial, e 
monitores. Os sinais são enviados para gravadores do tipo time-lapse que gravam todas as imagens, 
mesmo aquelas que não estejam sendo exibidas. Estes equipamentos estão localizados na sala de 
monitoramento da Central de Segurança. 

Como especificado, o sistema permite, caso seja necessário no futuro, a ampliação do sistema, sendo 
necessário para isto a aquisição de equipamentos adicionais, como microcomputadores para as 
centrais, controladoras 44AM-80, entre outros, mas não é necessário a instalação de um outro sistema 
completo, pois os equipamentos de campo podem ser reaproveltados. O sistema permite também a 
implantação em fases, de modo a tomar a relação custo/beneficio máxima. 

3.5.2 - Funcionalidade do Sistema 

O sistema possibilita que a edificação seja subdividida em zonas de segurança com requisitos de 
acesso Independentes monitorando e controlando o acesso em todas as salas, áreas, zonas e 
edificações controladas, informando e registrando cada acesso ou tentativa de acesso. 

As portas controladas são dotadas de fechaduras eletromagnéticas e sensores de abertura magnéticos 
e a liberação das portas é através de botão de destrave, inclusive para as portas do tipo eclusa do 
CPD. 
Envia os dados do cartão para o sistema de controle de acesso, que verifica se o funcionário associado 
ao cartão tem permissão para entrar naquela sala naquele determinado horário. 

As placas, leitores e travas, são dotadas de fontes do tipo no-break para que em casos de queda de 
energia o funcionamento do sistema não seja comprometido. 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes é um sistema integrado, contudo não 
dependente de outros sistemas para seu perfeito funcionamento. 

São instalados portões para os deficientes físicos terem acesso, pois será impossível a um deficiente 
passar por um bloqueio ou torniquete. Estes acessos possuem leitor tanto para entrar como para sair, 
além de uma fechadura e um sensor magnético. 

O sistema permite regular zonas de tempo individualmente, ou seja, cada usuário pode ter várias 
zonas de tempo em cada área. Pôr exemplo: Um usuário pode ter autorização de acesso a uma área 
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1 das 7:00h às 18:00h, mas somente pode ter acesso em outra área das 9:491íràS 

também diferentes zonas de tempo em feriados. 	 s:c.,nal ritaeReEnnite  

Permite através dos sensores magnéticos de abertura monitorar o estado das portas-- 
deficientes controlados pelo sistema, visando identificar alarmes de arrombame 
permanência de porta aberta após a passagem de alguém ou se a pessoa fez uS4I reç de.k acesso.  

A sinalização de eventos e alarmes é sonora e visual na central de gerencianW0to, pódiêbk1È'er 
associados a ações externas referentes à integração dos sistemas eletrônicos cori1lementares, cofno 
incendo, CFTV ou supervisão predial. 	 ,,t. 	rjr.t.2  f 

Os tempos de resposta e varredura do sistema atendem plenamente os requisitos pài`a..iit"---"temásja42.  
controle de acesso e monitoração garantindo assim o nível de segurança necessário ao NEN.-"--"—' 

O sistema de CFTV é baseado em dois grupos de câmeras distintas: um grupo de câmeras 
monocromáticas de média resolução para as áreas comuns, que são instaladas em caixas de proteção 
caso estejam em áreas externas ou sujeitas à Intempéries e um grupo de 12 câmeras monocromáticas 
móveis do tipo "highspeed-dome" de média resolução para a vigilância geral. Todas as câmeras são 
controladas por uma central matricial. Destacamos que todas as imagens são levadas a 
multiplexadores, uma vez que temos 68 câmeras no total e 5 multiplexadores e 5 gravadores time-
lapse, o que permite a gravação de todas as câmeras. 

Na central de controle são instalados 5 monitores de 14" e cinco monitores de 20", além dos 
equipamentos de gravação, multIplexação e de controle de acesso. 

3.5.2.1 - Interfaceamento com outros sistemas 
Toda a Interface com outros sistemas, são feitas através de contatos secos de relês, os quais podem 
receber sinais de alarmes de outros sistemas para realizar ações automáticas, tanto no sistema de 
controle de acesso como no sistema de CFTV. 

3.5.3 - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS 

3.5.3.1 - GERAL 

Apresentamos a seguir as descrições técnicas dos equipamentos e dispositivos utilizados no sistema. 

3.5.3.2 - CONTROLADORA AAM-80 

A controladora é composta pelos seguintes itens: 
• Placa de gerenciamento de controle de acesso - AAM-80/Apollo; 
• Fontes e Baterias; 

A placa gerenciadora remota AAM-80, fabricada pela Apollo, permite o processamento distribuído total 
de controle de acesso (inteligência distribuída), monitoração de alarmes e atuação remota, para 
aplicações onde é 'riecessária uma grande integração de subsistemas eletrônicos de segurança. 
Diversas estações podem ser conectadas em um único sistema, permitindo o gerenciamento de 
milhares de leitores de cartão, de qualquer tecnologia, além de possibilitar a monitoração de milhares 
de zonas de alarme e a atuação em milhares de pontos através de relês. 

A placa MM-80 tem a capacidade de gerenciamento de 64 leitores de cartão, 16 remotas de alarme 
de 16 zonas cada e 16 placas de relês, com 16 relês em cada placa. 
Cada estação pode ainda comunicar-se com a Central de Gerenciamento (um ou mais PC's), através 
de um ou dois caminhos (redundância intrínseca de comunicação). A estação pode ainda gerar 
relatórios impressos de eventos localmente. 

)) 

io° isno Ezt.s~o  "AA~CAÇA0 DRSTF: nOrTNPMr" ERN t:" „ 
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Cada estação pode armazenar, em. sua configuração básica, 10.000 cartõê@ 	, 	rriaçtolvmc'l  sua 
configuração própria de acesso; incluindo cada leitor e cada zona de tempo WIc'áju`e o acesso é 
autorizado. Com  placas de expansão de memória, este número pode chegar até 250.000 cartões. 
Todas as decisões sobre autorização ou negação de um acesso são tomadas na  94,1 

m ..-.. 
utilizando um processador. de 32 bits. Ela também armazena até 65.000 eventos de acess Mi.rfaitidkj • •?./.k nn ,  de forma a poder substituir a Central de Gerenciamento, caso • esta esteja mo 	 pea _te z,-? ,\  
desconectada. Com  a. restauração da comunicação a estação remota envia e atualiza o 100 deeNqçn, 
da Central de Gerenciamento. 	 —. . 	-, ,••••-• 	•,• <73.* f .j3' 	.j"? Ê',,- ,N,  • 	"‘,.• '• 

São alojadas em gabinetes ventilados, metálicos com chave e com grau de Pr:Oteçãd~  k I 
ou.IP-55 conforme.o local de instalação e são alimentadas por fonte de alimentaçko t.pp..7.wp. 
break. '—
Modelo: AAM-80  Fabricante: APOLLO  

3.5.3.3 - PLACA GERENCIADORA DE ATÉ 4 LEITORES - AIM-4 
As placas gerenciadoras de múltiplos leitores AIM-4, da Apollo, são placas que tem a função de 
gerenclar os leitores de proximidade, podendo também gerenciar alguns alarmes. Sua comunicação é 
feita através de canal RS-485. Estas placas permitem as seguintes entradas e saídas: 

• quatro leitores/teclado 
• quatro entradas para monitoração do sensor de porta 
• quatro entradas para botão de destrave 
• quatro entradas auxiliares (alarmes) 
• quatro saídas digitais em forma de contato seco 
• quatro saídas de relê para destravamento de portas 
• uma entrada para monitoração do tamper switch do gabinete 

As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento das placas, leitores e 
travas são fontes chaveadas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos utilizados. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias seladas que garantem uma autonomia de 
quatro horas de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. Isto evita que em cortes de 
energia provocadas voluntariamente para quebra de segurança ou pôr total "blackout" as portas sejam 
destravadas comprometendo a segurança. 

As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. Todas as fontes com suas baterias são alocadas 
em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção IP-54 ou IP-55 de acordo com o 
local de instalação. 
Modelo: AIM-4 	 Fabricante: APOLLO 

n•atura 

3.5.3.4 - PLACA DE MONITOFLAÇÃO DE ALARMES — APA16 
Estas placas podem monitorar até 16 entradas de alarmes, e com a placa adicional de saídas de reles, 
atuar em até 16 saídas. PossibIlita a apresentação de alarmes para porta do gabinete, perda de 
comunicação com o sistema e falha na alimentação. 
Entradas: 	 16 
Saídas: 	16 (placa adicional) 
Comunicação: 	RS-485 
Alimentação: 	24Vdc 
Modelo: APA-16 	 Fabricante: APOLLO 
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3.5.3.5 - CARTÃO PROXIMIDADE  
Os cartões permitem uma fácil e rápida identificação visual por parte dos vigilant stibra,à condição 
de um determinado funcionário ou visitante. O uso de diferentes cores para diferentes áreas facilita 
ainda mais a identificação. Por exemplo: um funcionário com crachá azul, não circula por uma área de 
acesso amarelo. 

 10," , ss.,\%,  • 	ire,-. 
,e,'"*"....." 	^::\ • .V.- 

..' 	. 	\., • : São cartões que permitem a leitura à distância. Os cartões possuem uma an qa, eceRtAr.a e't.,-.,  
transmissora, que recebe sinais do leitor, os codifica dependendo do núm, r_ifi,irndiOgeo V.,' "k 
cartão, e transmite este número codificado ao leitor. A distância de leiturie0de :i;;igkle 
alguns centímetros até alguns metros, dependendo da aplicação. Estes caraNsãoZIWki)*.f-n 1.1-í 

	

,,.:. 	,....• - 
completamente imunes a intempéries, sujeira, etc., pois são totalmente sViattos. E`STA'é,a I," 

1 	tecnologia mais avançada do mercado. 	ckE.7\--,  • .J.r,. 
Modelo: ASC-121T 	 Fabricante: MOTOROLA  -,.....:s.„.:,........ e  e .,... 4..02........„„„, 

3.5.3.6 - LEITORA DE CARTÃO DE CURTA DISTÂNCIA 	 • 
São leitores que proporcionam alcance de leitura dos crachás de até dez centímetros de distância, não 
havendo necessidade de contato fisico entre o leitor e o crachá, ou seja, não gerando assim nenhum 
tipo de desgaste no cartão ou no leitor. Este fato faz com que o tempo da liberação de acesso seja o 
menor possível, aumentando-se o fluxo de acesso. Este leitor é totalmente selado podendo ser 
utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos em alvenaria. Possui indicação visual (led) e 

1 	sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. Todos os leitores estão associados a fontes de 
, 	alimentação com baterias. 

Modelo: ASR-603 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.7 - LEITORA DE CARTÃO DE LONGA DISTÂNCIA 
São leitores que possuem as mesmas características básicas dos leitores de curto alcance, porém 
proporcionam alcance de leitura dos crachás de até setenta centímetros de distância. 
Modelo: ASR-620 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.8 - FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 
As fechaduras a serem fornecidas são do tipo eletroímã, próprias para instalação em portas do tipo 
corta-fogo, vidro ou madeira, sendo que a mesma alia características de fácil de instalação, moderno 
design e construção robusta. Estas fechaduras funcionam alimentadas em 12 Vcc, sendo que estando 
energizadas mantém as portas travadas, destravando-se pôr ocasião da desenergização, garantindo a 
sua liberação em casos de incêndio ou pânico. As fechaduras quando energizadas possuem força de 
atração de 600 lbf (272kg). 
Modelos: M3212 	 Fabricante: SECURITRON 

111 	3.5.3.9 - DETETOR DE ABERTURA DE PORTA 
São sensores utilizados para informar ao sistema se a porta encontra-se aberta ou fechada através da 
mudança de estado do seu contato interno. 
Modelos: 1076C/TAP10 	Fabricantes: SENTROL/TANI 

3.5.3.10 - CÂMERA DE VIDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. 
Resolução: 	380 linhas 

I CCD: 	 1/3" 
Sensibilidade: 0,1Iux 
Alimentação: 24Vac 
Potência: 	3W 
Compensação: BLC 
Modelo: 	KC4400MN 
	

Fabricante: ULTRAK, 
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Sensibilidade: 0,03Iux 
Alimentação: 12Vdc 
Padrão: 	EIA 
Modelo: 	CCD-400 	 Fabricante: GE3C 
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3.5.3.11 - MICRO CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instala 
suportes de teto ou parede apropriados, conectores e fontes. 
Resolução: 	400 linhas 
CCD: 1/3" 	 \N, AFICLo-N 

::','.••,,,,,,,„,,,,,,,,`"' SY,,,d" 

3.5.3.12 - CÂMERA DE VÍDEO MÓVEL EM DOMO-MONOCROMÁTICA  
São câmeras do tipo CCD, de alta resolução e qualidade de imagem. Para a instalação são utilizados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. Estes domos representam o estado da arte em 
câmeras " móveis de alta velocidade, apresentando em um único equipamento a câmera, o 
movimentador, o receptor do sinal de comando e a caixa de proteção do tipo mini-domo. 
Resolução: 	 500 linhas 

l CCD: 	 1/4" 
Sensibilidade: 	 0,11ux 

• Alimentação: 	 24Vac 
• Potência: 	 4.5W 

Velocidade de Pan: 	00  a 400/s 
Variação de Pan: 	3600  
Velocidade de Tilt: 	00  a 400/s 
Variação de Tilt: 	 +20  a -920  com "auto-flip" 
Modelo: 	SPECTRA II 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.13 - LENTE 3.5~8MM AUTO-IRIS 
São lentes de distância focal variável manualmente 
íris: 	 Automática 
Dist. Focal: 	3.5 a 8mm 
Montagem: 	CS 
Modelo: 3,5-8-1,8VGE 	 Fabricante: RAINBOW 

3.5.3.14 - MONITOR DE VÍDEO 20" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	900 linhas 	-- 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	45W 
Modelo: KM2000MN 	 Fabricante: ULTRAK 

3.5.3.15 - MONITOR DE VÍDEO 14" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	440 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	60W 
Modelo: UL-KM14 	 Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.17 - MULTIPLEXADOR 
Os multiplexadores são os responsáveis pela multiplexação 	de til4sscâmeçrino.s51-0s1  
multiplexadores são do tipo duplex, ou seja, capazes de gravar e exibir 'Àisl)ág a"tfc rgtçia 
independente, seja em tela cheia ou em tela repartida. Garante-se deste modo que tbdas-s ' agens 
de todas as câmeras estejam sendo gravadas ao mesmo tempo, sem perda alguma. Possibilitam 
apresentar em uma mesma tela até 16 quadrantes, possuem formatos PIP,2x2,3x3,4x4, com 
Identificação da câmera em cada quadrante, possuem zoOm para imagens gravadas e ao vivo, loop de 
entrada de vídeo, programação na tela, apresentar em tela cheia qualquer imagem ao vivo ou 
gravada. 
Resolução: 525 linhas 
Entradas: 	0.6 a 1.2 Vpp 
Saídas: 1Vpp 
Detecção de Movimento: 
Modelo: MX4016MD 

3.5.3.18 - CENTRAL MATRICIAL 
A central matricial será do tipo crosspoint, com possibilidade de expansão pela simples inclusão de 
cartões. Plenamente configurada permite até 208 entradas e 16 saídas de vídeo. Fornecida central 
configurada para 80 entradas e 8 saídas, de modo a permitir o completo chaveamento de entradas e 
saídas. 
Entradas de vídeo: 	até 208 
Saídas de vídeo: 	 até 16 
Teclados: 	 até 8 
Alarmes: 	 até 64 
Controle: 	 Coaxitron 
Modelo: 9500 	 Fabricante: Pelco 

3.5.3.19 - TORNIQUETE 
São controladores de alta robustez, que Impedem a "carona". Fabricados inteiramente em aço carbono 
pintado. 
Modelo: TQ-00-33 	 Fabricante: WOLPAC 

Agen 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de Imagem, para câmeras c 
Sistema de Gravação: 4 cabeças 
Sinal: 	 NTSC 
Resolução: 	 400 Linhas 
Potência: 	 22W 
Tempo de Gravação: até 168h 
Modelo: SVTS3100 	 Fabricante: SONY 

Márcie 
3.5.3.16 - GRAVADOR DE VÍDEO 

do sinal 

Sim 
Fabricante: PELCO 

g-- 3.5.3.20 - BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais do tipo gabinete com corpo pintado. Sua tampa e braços são 
em aço inox. 
Modelo: BL1 	 Fabricante: TRIAX 

3.5.3.21 - MINI-BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais/unidirecionais do tipo pedestal com €opç pintado. Sua 
tampa e braços são em aço inox. Podem ser com comandos elétricos ou mecânicos 
Modelo: Modelo: A01 	 Fabricante: TRIAX 

• 
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, 	 1 3.5.3.22 - TRANCEPTOR DE SINAL RS485 EM FIBRA ÓPTICA 	Agent  
nori,Ncr;e. São interfaces ópticas que convertem o sinal RS-485 em sinal óptico, aumentandoca'aistancia a ser 

percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 

3.5.3.23 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO EM FIBRA éle'n 	 zr). 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo em sinal óptico, aumentando a dtt J1p a 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. EstaS preie~interfa 
de 1 e 2 sinais na mesma Interface (fibra). 	 , 

Fabricante: IFS 

t-S\rs\  
3.5.3.24 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO E COMANDO EM FIBRA 	ICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo e o sinal de comando em sinal óptico, 
• aumentando a distância a ser percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Tanto o sinal de vídeo,- quanto o sinal de comando utilizarão a mesma fibra óptica. 

r 	Fabricante: IFS 

3.5.3.25 - SENSOR IVP - INFRAVERMELHO PASSIVO 
São detectores de massas quentes. 
Sensor: 	elemento IVP 
Alimentação: 	10 a 16Vdc 
Modelo: LIGHT + 	 Fabricante: PARADOX 

3.5.3.26 - PORTA ECLUSA 
São portas que permitem a passagem de apenas uma pessoa por vez, evitando o "carona". Possui 
mecanismo bi-rotacionado, que apresenta velocidade, segurança e boa aparência. Pode conter 
detector de metais embutido (não cotado). 
Modelo: PSV-2 	 Fabricante: SKY 

Modelo: D-1315 	 Fabricante: IFS 

3.5.3.27 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento dos leitores e travas 
são fontes reguladas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos a serem utilizadas. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias que garantem uma autonomia de quatro horas 
de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. 
As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. 
Todas as fontes são alocadas em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção 
IP-54 ou IP-55 de acordo com o local de instalação. 
Fabricante: Able Eletrônica 

3.5.3.28 - ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Trata-se de um microcomputador servidor e placa de rede local para comunicação com o restante do 
sistema. Esta central será responsável pôr todo o processamento do controle de acesso e 
armazenamento da base de dados. Será um sistema autônomo e microprocessado operando sob um 
sistema operacional não proprietário, multitarefa, multi-usuário e em tempo real, o Microsoft Windows 
NT®. Será interligada aos terminais de cadastramento de visitantes através de rede padrão Ethernet. 
As especificações técnicas mínimas dos equipamentos que a compõe são: 

Indeetria a ~Mo da Comandei.). Matuta Ude. - Rodovia Anhaneuera, Re, 30,5 - CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Forte (11)4446 2061 
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O software de .gerenciamento trata-se de um software para operação em tempo reâV,;,t• m reclês' 
padrão (tipicamente Ethernet - 10 Mbits/seg.). Este 'software tem uma arquitetura abe , erando 
sobre a plataforma Microsoft Windows NT. A base de dados do sistema é o SQL para Windows NT®. O 
• Sistema permite ainda a integração direta da captura eletrônica de imagens (opcional): 

Suporta tecnologia de cartões padrão Wiegand, Proximidade, Smart Cards, Magnetic stripe e Key 
reader. 

• Arquitetura aberta 
• Operação pôr "mouse" ou teclado 
• Múltiplas zonas de tempo 
• Customizações no cadastro de funcionários ou visitantes 
• Customizações em relatórios 
• Acesso rápido à relatórios com múltiplas seleções; 
• Acesso rápido à comandos em geral; 
• Verificação do estado de todos equipamentos em tempo real e em tela; 
• Verificação de toda a configuração do sistema em tela e de forma gráfica; 
• Apresentação em tempo real a ocorrência de qualquer evento no sistema, como por exemplo 

acessos e alarmes; 
• Fácil configuração do sistema em termos de leitores, áreas, grupos, níveis de acesso e outros; 
• Interface gráfica GUI amigável 
• Gerador de relatórios 
• Proteção pôr senha 
• Múltiplos níveis de acesso dos operadores 
• Arquitetura escalonável de multiprocessamento simétrico 

c22, 

• Microcomputador gerenciador: 

• Processador Pentium III 500 MHz; 
• 128 Mbytes de memória RAM; 
• 2 unidades de disco rígido de 9.1 Gb (UW SCSI Controller); 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Unidade de CD-ROM 32X; 
• Unidade de Zip-Drive; 
• Fax-Modem; 
• Placa de rede 10/100 Ethemet; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

O Sistema tem ainda, ern conformidade com as necessidades de implantações de grande 
funções automáticas de back-up e recuperação dos arquivos. 

O software proposto está disponível em vários módulos, de modo a permitir a atualização de acordo 
com as necessidades do cliente. Assim, permite que o sistema sofra expansão desde 64 leitores até 
um número ilimitado de leitores. 

3.5.3.29 - TERMINAL DE CADASTFtAMENTO 
O terminal será o responsável pelo cadastramento dos visitantes, bem como o fornecimento de cartões 
provisórios para os funcionários. 
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• Microcomputador : 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Microcâmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (1-1) x 492 (V) elementos de imagem; 
• Suporte para ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 
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3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTFtAVAMENTO 
É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETf 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO” 
' São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 

processamento. 0 botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

• 3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
pela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

• 3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É uma fibra óptica com propriedades específicas e desenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 	 ,Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.2. - /NSTALACÃO DO SISTEMA 

3.5.2.1 - Geral 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sem re que possível 
atende a padronização de instalação utilizada nas edificações. 

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 
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Os controladores são fixados nas paredes em locais onde seja permitida a instalação de tubulação 
aparente, de modo a garantir perfeita rigidez mecânica e estética. 

Todas as interligações dos componentes entre si e destes com aos controladores e a central são 
executados com terminais e conectores apropriados. Quando extremamente necessária ;;15Rprom 
os condutores são estanhados e isolados com fita de auto-fusão. Não existem eme 

• tubulação, principalmente nas caixas de passagem externas. 

# 

CREA-SP. 	7 
Todos os serviços de enfiação, montagem e instalação dos componentes do sistemà--sa,Ngxecutados 
somente após a aprovação do respectivo projeto executivo. 

A locação definitiva de todos os componentes do sistema, são indicadas pela Natura, no projeto 
executivo a ser submetido à aprovação. 

É prevista proteção contra estática, transientes e curto-circuitos em todas as entradas e saídas. As 
linhas de comunicação são protegidas contra •a ligação incorreta de fios, transientes estáticos e 
interferência eletromagnética induzida. 

Para o dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda do nível do sinal admissivel para os 
circuitos de detecção é de 5% e, para os circuitos de alarme e auxiliares, de 10%. 

Destacamos que, conforme estipulado no edital, considerando a utilização de fibra óptica como 
principal meio de comunicação entre os equipamentos de campo e a central de controle. Apenas para 
os equipamentos mais próximos da Central de Monitoramento são utilizados cabos metálicos. Todavia, 
as distâncias envolvidas permitem o uso de cabos de cobre convencionais, o que tornaria o projeto 
mais econômico como um todo. A Ansett pode, a qualquer momento, realizar estudo técnico para a 
substituição da fibra óptica por cabos de convencionais. 

3.5.2.1.1 - REQUISITOS ESPECIAIS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

Características Técnicas dos Pontos de Alimentação fornecidos pelo cliente para os Sistemas Ansett: 

3.5.2.1.1.1 - Foi fornecido um ponto de alimentação proveniente de No-Break ou rede estabilizada, 
na tensão de 220Vac (F+F+T). 

3.5.2.1.1.2 - FomeCirp,ento de Ponto de Alimentação 
Todo o ponto de alimentação fornecido para os Sistemas Ansett, obedecem as características descritas 
abaixo: 

3.5.2.1.1.2.1 - Queda máxima de tensão menor ou igual 4% 

3.5.2.1.1.2.2 - Desbalanceamento entre fases menor ou igual a 4% 

3.5.2.1.1.2.3 - Variações de tensão na linha -5% a +3% 

3.5.2.1.1.3 - Fornecimento de múltiplos pontos de força ou pontos de força em prédios distintos 
• 
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3.5.2.1.1.4 - A equipotencialidade entre os pontos de força é uma exigência inibratiritigiéte ao 
• Sistema Ansett ou seja, caso estes pontos sejam alimentados pôr transformadores/subestações 
, distintas, é necessário que o referencial de terra seja o mesmo fazendo-se com que o nejjtço-

transformadores/subestações esteja a um único potencial de aterramento. 

O Sistema Ansett necessita que o cliente forneça o ponto de alimentação no esquema 5b 
terra, conforme classifica a norma NBR-5410 ou seja o neutro e o condutor de pr0t'âção (4ar 
sejam distintos. 

3.5.2.1.1.5 - Aterramento 

A resistência de aterramento fornecida para o Sistema Ansett é menor ou igual .a 5 ohms, Tnaoj 
"terras", são interligados a um mesmo potencial.  

3.5.2.1.1.3.1 - Valem as mesmas exigências previstas nos subitens 2.1.1.2 aci 

: 
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3.5.3 - Fornecimento do sistema. 

Item 	 Descrição Qtde. 
1,00 CENTRAL DE CONTROLE 
1,01 	Microcomputador para Central de Controle 1 
1,02 Unidade de fita DDS 1 
1,03 Placa AHA-2940 PCI-to-Fast SCSI Host Adapter 1 
1,04 Caixa com 05 unidades de fita DDS 90M 1 
1,05 	Impressora jato de tinta 1 
1,06 Estação Remota de Gerenciamento Multiusuário 3 
1,07 Placa de expansão de memória para AAM 3 
1,08 Placa Conversora RS-232/485 3 
1,09 Fonte de alimentação No-Break para estação remota 3 
1,10 	Quadro de distribuição geral 1 
1,11 	Placa Multiserial 8 canais 1 
1,12 	Placa de rede local 1 
1,131 Conversor RS-232/485 1 
1,14Y Placa de vídeo para captura de imagem 1 
1,15i  Software de gerenciamento em windows NT para até 1 

.128 Leitores 

1,16 Software de gerenciamento-gráfico de alarmes em 1 
Windows NT 

1,17' Windows NT 4.0 Server c/ Service Pack 5.0 1 
1,18: Microsoft SQL Server 7,0 c/ Service Pack 5.0 1 
1,19 Software ARCserve for Windows NT 1 
1,20 Software (módulo) DBagent for SQL 6.5 1 
1,21 	Rack para equipamentos 1 
1,22 	Engenharia de Sistemas 1 

Item Descrição Qtde. 
2,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO 
2,01 Microcomputador para estação de trabalho 1 
2,02 Placa de rede local 1 
2,03 Windows NT 4.0 Workstation c/ Ser-vice Pack 5.0 1 

Modelo 

NETFINITY 
SDT-4010E 
AHA-2940 
DG90MAa 

AAM80 
AAX-05 
PCDUAL 

10 MBPS 
BRIDGE 
WINTV 
SWS- 

64NT+upg/1281ei 
tores 
OASIS 

NT SERVER 4.0 
SQL SERVER 

nrModelo 

HP 
APOLLO 
APOLLO 
AMSD 

ANSETT 
ANSETT 

DIGIBOARD 
3COM 

APPLIED-DIGITAL 
HAUPPAGE 

LENEL 

Fabricante 

ORION 

MICROSOFT 
MICROSOFT 
CHEYENNE 
CHEYENNE 
GRALMETAL 

ANSETT 

IBM 
SONY 

ADAPTEC 

abricante 

PENTIUM ACER 
3COM 

MICROS 
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111 	ASR-603 

246 	 ---tieTertotA 
22 	 LH 
12 	 LH 
33 	3212 	SECURITRON 
18 	 LH 
33 	TAP10 	TANI 
20 	 ANSETT 
46 	AM 224GR 	SINTRAK 
8 	TQ01 + OP 33 	WOLPAC 

3 	WS21 + OP 33 
	

WOLPAC 

18 
	

TRIAX 

2 
	

TRLXX 

3 
	

LH 

18 	'200/3 	DORMA 
9 	 PORTAL 
7 	 ANSETT 
7 	DV-01 	Brapenta 
15 	 LH 
2 	 ACECO 
14 	QR1 	ANSETT 
13 	QR2 	ANSETT 
7 	FTE3 	ABLE 
7 	FTE10 	ABLE 
4 	FTE16 	ABLE 
6 	FTE24 	ABLE 
20 	D1315 	IFS 
20 	D1315-R3 	IFS 
1 	 ANSETT 
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Conjunto de captura da imagem de pessoas 1 

Conjunto de captUra da imagem de documentos 1 

Licença de software para estação de trabalho 1 
Engenharia de Sistemas 1 

2,04 

2,95 

2,Ó6 
2,07 

Item 	 Descrição 
3,00 CONTROLE DE ACESSO 
3,01 Controladora para até 04 leitores 
3,02 Leitor de Cartão por Proximidade - Longa distância 
3,03 Leitor de Cartão por Proximidade - Curta distância 

sem Teclado 
3,04 Conector para leitor de proximidade • 3,05 - Suporte para leitor proximidade em parede 
3,06 Suporte pedestal para leitor proximidade em cancela 
3,07 Fechadura eletroimã 
3,08 Acessórios p/ fixação de fechadura eletroimã 
3,09 Sensor magnético de abertura 
3,10 Botão de destrave de porta com espelho 
3,11 Botão de emergência do tipo quebre o vidro 
3,12 Torniquete com corpo pintado, braços e tampa em 

aço inóx, bidirecional e com Comandos Elétricos 12 
1 Vcc; 

3,13 Bloqueio corpo pintado, braços e tampa em aço inóx, 
bidirecional e com Comandos Elétricos 12 Vcc; 

3,14 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inóx Escovado, bidirecional, comandos 
Elétricos 12 Vcc e display LCD; 

3,15 •Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inox Escovado, unidirecional,mecânico 

3,16 Urna para depositar cartão de proximidade em mini- 
bloqueio 

3,17 Mola para porta 
3,17 Cancela Motorizada - Barreira Articulada de 3 metros 
3,18 Placa de comando para cancela 
3,19 Detector de massa metálica p/ 01 laço 
3,20 Fechamento lateral - acesso p/ deficiente lm 
3,21 Porta eclusa 
3,22 Quadro para 01 remota 
3,23 Quadro para 02 remotas 
3,24 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/3A 
3,25 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/10A 
3,26 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/16A 
3,27 Fonte de alimentação/No-break - 24Vcc/3A 
3,28 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica 
3,29 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica para rack 
3,30 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
4,00 SENSOREAMENTO / ALARME 
4,01 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,02 Placa de saída de reles 
4,03 Placa de proteção de reles 
4,04 Sensor Magnético de Abertura 

• 

Qtde. 

34 	AIM-4 
12 	ASR-620 _ egdMit0 

ante151 

Qtde. 	Modal 

6 	APA16 	APOLLO 
6 	ARM-16 	APOLLO 
6 	 ANSETT 
15 	1076-C \ SENTR • 

abricante 
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450 

UL-KM 14 
PMM2001 

WM-1 BLXN 
+WPC-1 
DPX16m 

SVTS2100 

ACIRFE 
ULTRAK 
PELCO 

WHINNER 

ATV 
SONY 

CM 9502 
CM 9516L 
CM 9504 
CM 9564 

CM 95323/ 

CM9502KBD 

VT 1000AC 

PELCO 
PELCO 
PELCO 
PELCO 

ELCO 

PELCO 

IFS 
14( 

1 
5 
2 
1 

1 

1 

8 

2 
10 

4 
1200 

1 

8 

6 
O 
96 
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1500 

Qtde. 

54 

4 

12 

12 

58 
58 
24 
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205 	FIBER SENSYS 
SC4R 	FIBER SENSYS 

C.ifetfXA77(771-z- FIBER SENSYS 

	

117 	 SENSYS 

A 	DIGITAL 
wED DIGITAL 

NSETT 

Modelo 

GC-135E 

CCD-400 

SD-5AM-PG-E0 

IWM24-GY 

abricante 

MOTOROLA 

Fabricante 

LG 

GBC 

PELCO 

PELCO 

3,5-8-1,8VGE 
	

RAINBOW 
ACIRFE 

PA 402 
	

PELCO 
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Sensor Infra-vermelho Passivo - IVP 
Botão de Pânico - contato magnético 
Sensor Cabo Enterrado: 
Processador para Cabo Enterrado 
Cabo Sensor de fibra óptica / metro 
Conjunto para instalação de conectores para Cabo 
Sensor 
Conector para Cabo Sensor 
Sistema OASIS 
Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
Placa de saída de relés 
Resistor de supervisão de linha 
Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 40  5,00 CARTÕES 
5,01 Cartão de Proximidade - Completo 

Item 	 Descrição 
6,00 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV 
6,01 Camera CCD 1/3" P/B - 400 TVL - C/CS Mount - 

12VCC - 0,1 LUX 
6,02 Microcamera CCD 1/3" P&B - 400 TVL - ,03 lux - EIA - 

11-15Vdc/120Vac - C ou CS Mount - Com Microfone 
6,03 Domo pendente com câmera móvel CCD 1/4" 

Preto/Branco Spectra II - 500+ TVL - Zoom 16x 
óptico + 8x eletrônico - 0,1 lux - 24Vac - Externo 

6,04 Suporte para dome tipo pendante com fonte de 
alimentação Integrada 

6,05 Fonte de Alimentação para Câmera de CFTV - 12 Vcc 
6,06 Lente Varifocal 3,5-8 mm - Auto-íris - CS Mount 
6,07 Caixa de Proteção para Câmera Externa 
6,08 Adaptador para Montagem de Suporte de Câmera em 

Poste 
6,09 Poste metálico com 7,5 metros com base 
6,10 Suporte Fixo de Teto ou Parede 
6,11 Monitor de Vídeo 14" Preto/Branco - 700 Linhas 
6,12 Monitor de Vídeo 20" Preto/Branco 
6,13 Conector de Vídeo Tipo BNC Macho para Cabo RG59/U • 6,14 Multiplexador de Vídeo para 16 Câmeras P/B -Duplex 
6,15 Vídeo Cassete - Time Lapse para 960 Horas-

400Linhas 
6,16 Central Matricial 9500, composta por: 
6,17 - Cartão Matriz 9500, com CPU e Fonte 	. 
6,18 - Cartão 9500 de Entrida de Vídeo - 16 in loop 
6,19 - Cartão 9500 de Saída de Vídeo - 4 out 
6,20 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 64 Entradas 

NA / NF 
6,21 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 32 Saídas NA 

/ NF 
6,22 - Teclado 9500 Remoto com Controles Auxiliares e 

PTZ - para Mesa 
6,23 Transmissor de 1 sinal de vídeo fixo para fibra óptica 

4,05 
4,06 
4,07 
4,08 
4,09 
4,10 

4,11 
4,12 
4,13 
4,14 
4,15 
4,16 
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6,24 Receptor de 1 sinal de vídeo fixo - em rack para fibra 
óptica 

6,25 Transmissor de sinal de vídeo e comando para fibra 
óptica 

6,26 Receptor de sinal de vídeo e comando - em rack para 
fibra óptica 

6,27 Transmissor de sinal de vídeo fixo - 2 sinais - para 
fibra óptica 

6,28 Receptor de sinal de vídeo - 2 sinais - em rack - para 
fibra óptica 

6,29 SubRack para Interfaces Ópticas 
6,30 Gabinete para interfaces ópticas 
6,31 Painel falso para sub-rack de fibra óptica 
6,32 Engenharia de Sistemas 

	

• Item 	 Descrição 
7,00 MATERIAL DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 
7,01 Miscelâneos 

	

Item 	 Descrição 
8,00 MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

DIURNO 
8,01 Projeto Executivo 
8,01 Mão de Obra de miscelâneos 
8,02 Mão de Obra Especializada de Instalação 
8,03 Comissionamento e Treinamento  

8 	VR 1100-R3 
	

IFS 

12 	VT 1505WDM 
	

IFS 

12 	VR 1505WDM-R3 
	

IFS 

22 	VT 1001 
	

IFS 

22 	VR 1001-R3 
	

IFS 

R3 
	

IFS 
ESPECIAL 
	

ANSETT 
R3-BP 
	

IFS 
ANSETT 
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NOTURNO/FINS DE SEMANA  
I ' 

9,01 Mão de Obra Especializada de Instalação noturno 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 	0 975 
P 	 peS 

Agente •O niszrativo 1 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUÇ,A.P—.CCPS 
s N, AR O U/7 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra,  
São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou par ,;.ANC104;RIA.V\ 
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS "::IVIS' ail 

•:,,,' 	,,,,, 	,,,...,,§ 
, GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. AnharWera, 	 30,5i1 

Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terrêh_i:irhárisO„„ ti 
784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhõ4ges -,...,, 	, 

i e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 

77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro 	Capobianco, 	CREA 	No 	0600931321; 	Eng° 	Preposto: 	Eng° 	Luiz 
• Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; 	Eng° Eletricista: 	Eng° 

Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

1. FUNDAÇÕES: 

item 	 serviços 	 carga un • 	quant. 
1 Fundações Profundas 
1.1 Tubulões em concreto a céu aberto 0 60cm c/ capacidade vertical de 140tf m 131,28 
1.2 Tubulões em concreto a céu aberto 0 70cm c/ capacidade vertical de 190tf m 5.602,54 
1.3 Tubulões em concreto a céu aberto 0 80cm c/ capacidade vertical de 250tf m 1.298,61 
1.4 Tubulões em concreto a céu aberto 0 90cm c/ capacidade vertical de 315tf m 1.174,48 
1.5 Tubulões em concreto a céu aberto 0 100cm c/ capacidade vertical de 390tf m 5.053,25 
1.10 Tubulões em concreto a céu aberto 0 110cm c/ capacidade vertical de 470tf m 5,00 
1.11 Tubulões em concreto a céu aberto 0 120cm c/ capacidade vertical de 560tf m 7,00 

Total m 13.272,16 
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2. GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 	 Agent,  nin;strativo I 

Ncrto 

2.1 Sistemas de supervisão de gerenciamento de utilidades, inclusive sistema de cabeamento 
estruturado. 

• Cabeamento estruturado, telemática, destinado aos sistemas de Telefonia e D 	refkas 
seguintes características: 	 ARGro-,› 

• Velocidade de 400 mbts/s escaláveis até 1,6 gbts/s; 
• Sistema UTP, categoria 5 compostos por backbone óptico, trabalhando em F Sy.Eternep:~duV 

Switch Sisco de 100/10 mbts; 
• Portas padrão 100/10-base T - (2500 pontos); 	

k • Portas ópticas padrão 100-base FX - (40 pontos). 
c 

• 
k_sp 

1) 

Sistema geral de supervisão predial e industrial para os sistemas de utilida~,,Edr iarcidnad 
processo, distribuído pelo parque industrial e:edifícios com as seguintes caracterfks 	. 

• Estações centrais de trabalho, com software dedicado, com capacidade 	contr 	e 
gerenciamento seccionado por níveis (situação de inicial de operação de urna a quinz nidades 
Centrais); 

• Um primeiro nível gerencial 'de interligação dos edifícios através de um backbone de fibra óptica 
com 11 interfaces (expansível); 

• Um segundo nível de comunicação das controladoras em RS 485; 
• Painéis gerais, para distribuição da base de dados em aproximadamente 150 controladoras do tipo 

Stand-Alone (divididas em grupos de 3 ou 4 unidades); 
• Cada controladora tem capacidade de gerenciamento de 10 a 80 (pontos); 
• Número de pontos do sistema (1700). 

2.2. Sistema de controle de acesso, detecção e alarme de intrusão. 

No de pontos 333 

2.3. Sistema de combate a incêndio com sprinklers (bicos aspersores) = 6350 unid. 

2.4. Sistema de ar condicionado central: Capacidade 1937 TR. 

2.5. Sistema de rede de telemática (telefonia e dados): 3800 ptos. 

2.6. Sistema de circuito de televisão de vigilância - CFTV: 70 câmaras. 

2.7. Sistema de detecção e alarme de incêndio: 668 pontos. 

3. ESTRUTURA METÁLICA 

3.1. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vão maiores ou igual a 20 metros: 
5,77 ton 

3.1.2. Ponte de acesso ao centro de convenções 	 20,16 ton 
3.1.3. Picking 	  80,19 ton 
3.1.4. Almoxarifado da manutenção 	  61,33 ton 
3.1.5. Passarela de ligação de Fábricas/Picking 	 14,85 ton 
3.1.6. Passarela de ligação estacionamento 'a Recepção 	13,14ton 

I 	ligação Praça 'a ETE 	  
3.1.9. Passarela de ligação ETE ao Clube 	

37,51ton  
, 3.1.7.Passarela de ligação Recepção ao Hall dos elevadores 	40,30ton 

3.1.8. Passarela de liga  
9,79ton ---.)_ 

Total 	  283,04ton 

3.1.1. Portaria de cargas 	 

Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. - Rodovia Anhanouera, Io n 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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3.2. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vãos entre 7,5m a 35,75m 
	  2.266.441,81 kg 

4. ESTRUTURA DE CONCRETO 
4.1. Forma de estrutura 	 141.436,73 m2 
4.2. Aço Ca 50 	 2.169.437,22 Kg 
4.3. Concreto estrutural fck 15 a 20 Mpa 	  4.227,55 m2 
4.4. Concreto estrutural fck 20 Mpa 	  1.412,31m3 
4.5. Concreto estrutural fck 25 Mpa 	  10.399,72m3 
4.6. Concreto estrutural fck 30 Mpa 	 4.867,09m3 
4.7. Concreto estrutural pré-moldado 	  816,95m3 
4.8. Concreto• estrutural fck 25 Mpa para capeamento de laje 	 335,72m3 

5. ESQUADRIAS METÁLICAS 
5.1. Esquadrias de alumínio  

	
19.836,20m2 

" 6. VIDRO 
6.1. fornecimento e instalação de vidros 	  21.019,78m2 

7. ELEVADOR 
7.1. Elevador para monta carga com capacidade de carga de 4,0 ton, caixa d 
paradas 	  01 unid 
7.2. Elevador comum para passageiro com 4 paradas 	 02.unid 
7.3. Elevador panorâmico para passageiro com 3 paradas 	 02 unid 
7.4. Elevador panorâmico para passageiro com 5 paradas 	 03 unid kfi 

8. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 
8.1. Revestimento com material vitrificado ou cerâmico 	 3.483,48m2 
8.2. Revestimento com epóxi 	 28.122,99m2 "t‘ 

O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo;,....  Técnico expedida elo 
CRI:A-SP sob n? 	 e 
sornento será vdo acerspanhado da referi-
da Certidàs. 

São Pauo, 221— 11:2. 

ivlarcia A 	es 
Agente lnj5tratívo 

% Tabelionato de Notas - José Roberto Pacheco França - Tabelião 
. Av. João Dias, 2320-Santo Amaro - Fone: 56416092 IV 111102082418 
Recatheço por semelhança a firma SlFRA de: FABIO V111.16 BOAS, 
Conferido por: Joaquim 
VALIDO SOMBRE COM o no DE AUTENTICIDADE 
Valores 
Firmas PL.: 1,96E 

L.: 0,00 5. ade. ...1,-, .irF P.Dados P  
.t it Total 	11$...: 1,96 	I. 	:ar, •Thior 	screven e 

i 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS EN 

COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, n° 24, Vandar, São P 

n° 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DEMSVE31: S zr. • 
NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E GERENCIAMENTO DO NOVO ESP1k:0 NAT1JfA, 	•rxe 

a Rod. Anhanguera, km 30,5, Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvil1)-0,em:ler,a-gb. /41 

urbano de 784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões,':,Kt,e...c..9~,51  

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três  

período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 77.114,85m2. 

Rodovia Anhanguera Km 30,5 

07750-000 Cajamar SP Brasil 

Tel. (5511) 4446 2000 Fax (5511) 4446 2193 

www.natura.net  

O presente documento é parte integrante da 
Cediam de ACerVOTécráco e:podida elo 

CRE.A-'SPn 
e 

ace.mpanhadnd reten-

da Cetlidào. 

São Pnul:;, J.21. I J41.10-5-- 
0978 

.1..opes 
dnlinit..trativ o I 

Nnrte 

Cajamar, 20 de maio de 2003. 

e Cosméticos Natura Ltda 

4446 2061 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto Ribeiro 

Capobianco, CREA N° 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz Fernando Ceccotto da 

Cunha, CREA N° 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° Carlos Alberto Bertasoli, CREA 

N° 5060183145. 

Servicos de construcão e de aerenciamento do complexo Industrial  

"Novo Espaco Natura". compostos de prédios industriais e  

administrativos.  

PRÉDIOS DO COMPLEXO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES: Dois prédios de dois 
pavimentos para treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2. O 
complexo tem capacidade para acomodação simultânea de 615 pessoas, dividido em: 

- 

	

	Auditório parà treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais 
de dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos 
e cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 
Conjunto de ambientes para treinamento com capacidade para 309 pessoas, equipadas 
com divisórias acústicas, rede de dados, piso elevado, persiana de enrolar para 
escurecimento, equipadas com equipamentos de'projeção e sonorização, sistema de ar 
condicionádo para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

28" 28*  

• Rec 
CA 

ILDA ILVA FEL ICIAN 

• 3, 01 1 1 1977621 
VÁ 14o ***** t• com ' 	 . 	• 

'5-  G ni.ildIfM '1 

or semelh-
ocumento c 

Sto Paul 
Em testem 

Tette (11161 -18o0 lt   6195-282.8 
/SP 

Luiz António Carlos 
Gerente Engenharia Operszional 

induirií1çageo4eattais Cosméticos Natura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajarnar/SP - CEP 07750-000 
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Rodovia Anhanguera Km 30,5 

07750-000 Cajamar SP Brasil 

Tel. (5511) 7896 2000 Fax (5511) 7896 2193 

www.natura.net  

 

     

DECLARAÇÃO 
ikr.17777';.;,‘ 

\5P 	
/43 

s 

Conforme solicitado, esclarecemos, para os devidos fins, que o 44k,ST40...p:E 
CAPACIDADE TÉCNICA, emitido em 21.05.2002 pela nossa empr 
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., empresa inU.iiis 
CNPJ sob o d. 61.584.223/0001-38, -relativo às obras civis e gerenciameúto 	vo 
Espaço Natura, em Cajamar — SP, apresenta os seguintes quantitativos: 

a) 11.534,00 m2  para "Fechamento lateral em painel tipo SABROE" (item 1.3 
da fl. 64 do atestado) e 

b) 675,00 m2  para "Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo 
sanduiche" (item 1.7.3 da fl. 66 do atestado). 

Desse modo, os quantitativos referidos nos itens 22.1 e 22.2 (fl. 87 do atestado), 
que se referem a tais parcelas, devem ser considerados como sendo, respectivamente, de 
11.534,00 m2  e 675,00 m2. 

São Paulo, 13 de maio de 2003. 

LAC/vam 

2.11* /82 .1 1.I 	.1 tas 	Fotte (116195-2.800 	mico) -Paz Direto (u)6195-1818 144Ã , 
bag,apnal- SP 	Rua Corko L' 	43- o3323-04o -São Pauio SP 
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10111) 
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Cajamar, 27 de Janeiro de 2.004 

O RLOS 
ngenharia 

O presente documento è parte integrante da 
Certidão de Acervo Tecri'cc rx- did 	elo 

CREAcbn. 	e 

so;ne"t 	 r 

da Ceítid%:1;,. 

São Pai, 

R2 
noturo 

Rodovia Anhanguera Km .31),S 
07750-000 Cajamar SP Brasil 
Tel. (5511) 4446 2000 Fax (5511) 4446 2193 
www.natura.net  
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""--.....,...- Atestamos para.  os devidos fins e a quem possa interessar, que o atestado de capacidade 
técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciarriento do.  Novo 
Espaço N atura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, dentro do item 1.6 — 
prédio de serviços, foi construída uma creche com área total- construída de 720m2, além das 
áreas de. refeitório, cozinha, lanchonete, lojas de serviços, ambulatórios, departamentos de 
recursos humanos e financeiro, posto bancário e sanitários, totalizando 9.437,00m2 de área 
construída. 

COMPLEMENTO DE ATESTADO 

OFICIAL DE REDISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE CAJANAR 
Av.Teeente harooes.1117. Bairro Polvilho. Ufanar-SP Tel. 4448.1811 4448.1911 

• • João Bat. 	hartelletto - Oficial 
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Flavia Soncalves • „ 4 ___________ 
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Sào Patilá. 2 
m testemán 

de: RICARDO SASILE PUCCI, 
ovembro de 2005, 

da verdade. 

emelhanca, a fir 

noturo 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 

07750-000 Cajamar SP Brasil 

Tel. (5511) 4446 2000 Fax (5511) 4446 2193 

www.natura.net  

O presente documento é parte integrante da 

Certidão de Acervo Técnico exoedid 

C F: 	sol; n 
	e 

COMPLEMENTO DE ATESTADO 
1,Aágcia A 

Agente 	nistrativol 
	Norte 

  

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, em comple 
atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, ref 
obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construc'Êi-PC 
Engenharia e Comercio S/A, que o item 3.3 — Ar Condicionado, trai 
sistema ar condicionado central, com sistema de automação tipo micropro 
e com interface de comunicação com as controladoras eletrônicas dos chille 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 

Cajamar, 25 de Novembro de 2.005 

Ricardo Basile Pu i 
Engenharia de Serviços e Obras 
Natura Cajamar 
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CONSTRUCAP - CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução das obras de construçãoda loja do Hiper Extra Araraquara para a Cia Brasileira de 
Distribuição 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Araraquara - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Carlos Alberto Bertasoli - CREA/SP n2  5060183145 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

0982 

(X) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N2  FL-53350 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 
AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

CONJUNTO DE SUBEST ÕE 

CONSTRU P-CCPS ENGENHARIA COMERCIO S/A 
CNPJ n2  1.584.223/00 -38 

CONSTRIKAP-UPS ENGENHARIA E COMÉRCIO 5/Á. 
CNPJ/MF N°615542231000138 

.°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAWIETTA 
CREA N.° 146.60010 RG N.°6.816.9674 • SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

c 1o 3 
CERTIDÃO E ACERVO TÉCNICO - CAT 

Válida somente com a autenticação do Crea-SP 	098 á 

CERTIDÃO N°: Folha(s) n°: 1 de 2 

' Qua • 

Referente à(s) ART(s) 0519734 1093440 

, CERTIFICAMOS, para os d 
CONFEA, que consta em no 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP 

Atribuiçà 

,Atividade(s 
nica(s) R 

Resolução n°317/86 do 
sional abaixO mencionado: 

s de 
ra. 

Local 

Cidade 

Valor 

Peri • • 

Contrata 

Contratada 

CREASP 

profissi 
**A presente Cedi 
12/05/01 sob n. 

TIF 
emi 4.o(s) 
veracià 
processo 

IMPORTANTE: A presente ce 	é valida 
acervo técnico do profission 	- , zcado 

e Conselho em 

juirida ao longo da vida d 
no cabendo qualquer Ilmitac 

- 

CREA-SP 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 

a Pineiro - DRCA 
forrne Portaria 030/2000 

Conferido: Cecilia K 

IMPORTANTE: Apresente certidão é vali 
acervo técnico do profissional certificado. 

rtam. ,butgritrida ao longo da vida do profissional, 
, não cabendo qualquer limitação tempo ai 

ca  
5-91 

u alma a 
• fere com o ortonal. 

ff'da Polaco,/ Simót 
mENTIrcok u.1.0 DE AJTLNT 

r CREA—SP r r  
.. 	• 	r 	.• 

CERTIDÃO N°. 

V ' ida so 	autenticação do Crea-SP 0984 

Folha(s) n°: 2 de 2 

Quinta-feira, 22 de Janeiro de 2004 

W
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GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPNHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

Atestado de capacidade técnica 

Certificamos para os devidos fins, que a empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A, com 
sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar— São Paulo —.SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 61.584223/000148 e 
registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia Brasileira de Distribuição, os 
serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper Extra Araraquara, localizada na 
Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara — SP. 

Principais características: 

1 — Área total construída: 22.807,40 m2  

2 — Período de execução: julho / 2000 a novembro /2000 

3 — Valor total do contrato: R$ 16.401.611,94 

4— Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321 
. Eng° Marco Aurélio C. Guimarães — Crea n° 0400437716 
. Eng° Preposto DonVal Nunes Filho — Crea n° 0601764262 
. Eng° Instalações Carlos Alberto Bertasoli — Crea n° 5060183145 

5— Principais serviços: 

Projetos em geral 
. Fundação 
.Arquitetura 
. Estrutura de concreto 
. Estrutura metálica 
. Sistema viário 
. Drenagem 
. Piso estrutural 
. Incêndio 
. Elétrica e hidráulica 
. Ar condicionado 
. Frio alimentar 
. Telefonia 
. Sonorização 
• CF7V e TV 
. Impermeabilização 
. Acústica 

-B 
lenzinho 5.Paul 

11)6695-9133 
• ESU cópia aprestn 

com o onginal. Dou fé 

3-0 'GO. 

, 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDAA NEG"fe, DATA PELO 
CREA-SP SOB Nci* — 533 50  . 

sâopauia,22i..Qij 	oq 
CECILIA 

TÉCNICAS 
CASE 

MINISTRATI VOS 
RCA 

5-1  

ÃP- 

' 
2-000 F'one:38860533, F :3885-1156 Av. Brigade.  





O PRESENTE DOCUMENTO Ê PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDI% NÇI4A DATKPELO 
CREA-SP SOB N° çl 	-535u  

São Paulo, -L O / 011 

CECILIA 
TÉCNICA S 

GI NAGASE 
. ADMINISTRATIVOS 
ORCA 

POTENCIA TOTAL INSTALADA 2000KVA CLASSE DE TENSÃO 15KV 

GERAÇÃO DE ENERGIA 

Instalação de 02 grupo moto-geradores sendo um 	 405KVA,e outro de 380/350KVA, 
ambos trifásico + Neutro, 60HZ, com a finalidad 	 s prioritárias: 

Av. Brigadeiro Luiz Ar 

 0986 
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Entrada de Energia 

-Entrada de energia 
Entrada de energia do tipo radial, tensão 15KV, trifásico1 60HZ, proveniente da concessionária ompanhia 
Pulista de Força e Luz CPFL. 

Cabine de Medição 

-4 cabos de média tensão 15Kv, sendo 01 reserva 
-3 pára-raios tipo válvula 15KV-12KA 

3 TP's para medição CPFL 
3 TC's para medição CPFL 
1 conjunto de medição instalado pela CPFL 
1 chave seccionadora 15KV — 400A — abertura sob carga marca Beghim, comando simultâneo nas 03 fases 
1 disuntor geral de proteção de media tensão a seco tipo HAD 12J24KV —400A  da ABB(SACE) 
1 TP para comando e proteção 
1 chave seccionadora 15KV — 400A — abeertura sob carga — Beghim 
3 pára-raios tipo válvula 15KV— 12KA 

Subestação de Média Tensão 

Subestação construída em alvenaria conforme as normas da concessionária. Após a medição foi instalado 
uma chave seccionadora classe 15KV — 400A — abertura sob carga, marca Bechim, desta chave é alimentado 
o barramento de distribuição em barra de cobre até as chaves seccionadoras. As 02 chaves seccionadoras 
são do tipo abertura sob carga, 400A/15KV, com comando simultâneo nas três fases e base para fusíveis 
limitadores de corrente, tipo HH, dotada de dispositivo de abertura das três fases, quando da interrupção de 
um dos fusíveis, sendo uma para proteção individual de cada transformador. 

A proteção da S/E é feita através da coordenação de seletividade dos fusíveis HH de proteção de cada trato 
com o disjuntar geral de média tensão instalado na cabine de medição. 

Instalação de 2 (dois) transformadores sendo: 
02 transformador de 1000KVA, isolação a seco, primário 13.8,KV — delta, secundário 400/231V — estrela com 
neutro aterrado, impedância 6%. 
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GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

O sistema de alarme de incêndio é composto por botoeiras de alarme 
fumaça. 

"Quebre o Vidro", detetores de 

Todo o sistema de alarme de incêndio é supervisionado 
de indicação de sistema em funcionamento e sistem 

as botoeiras t" "Quebre o Vidro" possuem led's 

Av. Brigadeiro Luiz Antonio 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIWyNEGTA DATA PELO 
CREA-SP SOB nry — SO  • 

São Paulo, )2_,/ O PI 

CÉCILI 
TÉCNICA 

AGASE 
DMINISTRATIVOS 

DRCA 

COMPANHIA BRASILEIRA. DE DISTRIBU ÇÃO- 0987 
O sistema de transferência entre concessionária e o gerador é automático através de dis:v..cr.a...u: 
motorizados baixa tensão. 

Alimentadores de Baixa Tensão 

A distribuição de afirnentadores foi executada através de cabos de cobre, classe 
neutro e terra e alimentam os quadros elétricos e pontos de força distribuídos n 
executada através de calhas e eletrodutos. 

Distribuição de Força e Iluminação • 

A partirdes quadros terminais (Qrs) e quadros de força (QF's), toda a distribuição de força e lhiminação foi 
executada em fios e cabos com isolação de 750V. - 

Em todos os setores do empreendimento estão distribuídos circuitos de iluminação de emergência, ligados ao 
grupo gerador, permanecendo acesos em caso de falta de energia na rede pública. 

Iluminação And-Pânico 

Instalado um sistema de iluminação anfl-pânico composto por luminárias autônomas pata balizamento e 
indicação de saída. Para a área do salão de vendas e deposito o sistema é alimentado através de centrais 
de 12W300Watts, com bateria selada (55ah) acondicionada em caixa e com projetor com lâmpada halógena 
de 55W. Para áreas internas de trabalho, luminárias compactas para balizamento ou com indicação de 
salda, com baterias autônomas. 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

O sistema de proteção adotado é o gaiola de Faraday, através do aterramento de toda a cobertura da loja. 

Telefonia 

A partir do DGr geral é feita a interligação com a central de PABX e desta as instalações pata o sistema de 
telefonia da loja. A partir do CPD segue uma tubulação direta até o distribuidor geral. 

Sonorização 

A partir da central de som, toda a distribuição executada em cabos flexíveis polarizados, nas cores vermelho 
e preto, conduzidos por eletrodutos e perfilados. 

<7- 

Afame de Incêndio e Gás 

A partir da central de alarme de incêndio, instalada na sala de segurança, derivam as tubulações destinadas 
a distribuição da fiação que interliga o sistema de alarme de incêndio e gás. 
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• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMA 
E SUPERVIÇÃO PREDIAL 

São Paula,222 O / ()q. 

Instalação do sistema de automação e supervisão pr 
CECILIA 
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- 	Estação central de Supervisão Predial 
Microcomputador Pentium III 
Impressora jato de finta 
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Sistema de alarme de gás composto por sensores de detecção de vazamento de gás, insta ados Junto aos 
pontos de consumo. Esse sistema tem dupla função sendo que a primeira consiste na interrupção do sistema 
de fornecimento de gás atuando nas válvulas solenóides e, em segundo, no alerta através da central dos 
eventos ocorridos. 

Alarme Patrimonial e Circuito Fechado de Televisão 

Infra-estrutura (tubulação seca) para o sistema de alarme patrimonial (abertura de podas) e circuito fechado 
de tv(CF7V). 

Rede elétrica estabilizada e Lógica 

Rede Lógica 

CPD: instalado um rack de 40Us para acomodar todos os equipamentos de informática: router, modem, link 
switch, port switch hub, 05 hubs, patch panei. Do rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 62 
pontos de utilização. 
CREDIARIO: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch 
panei. Do rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 35 pontos de utilização. 
ADM: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch panei. Do 
rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 33 pontos de utilização. 
FIBRA OTICA: Do rack do CPD saem 03 cabos de fibra ótica: 01 cabo de 08 fibras para orack localizado no 
Administração, 01 cabo de 08 fibras para o rack localizado na sala do sub-solo (Crediário) e 01cabode04 
fibras para o rack localizado na guarita 

TOTAL DE PONTOS INSTALADOS: 130 PONTOS 

Rede lógica para balanças: 

O sistema de ;lógica das balanças é do tipo estrela. Foi instalado dois DGs.: 01 no 
retaguarda. Do DG da retaguarda até as balanças o cabeamento é padrão RS-485 
. total de 26 pontos. 

Rede elétrica estabilizada: 

Instalação de toda rede de energia estabilizada através dos seguintes equipamentos: 
NO-BREAK 7KVA— 08 UNIDADES 
ESTABILIZADOR 7KVA —03 UNIDADE 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIIM NE:TB,DAT&ÉgLO 
CREA-SP SOB N° 	  
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No-break, potencia 1KVA e 20 minutos de autonomia 
Módula de interface RS232/485 
Software de gerenciamento gráfico e aplicação 
Módulo de integração Mantec 
Quadro de automação QCS 

- 	Elétrica predial/Ar condicionado 
Controlador microprocessado Microblau 
24 sensores de temperatura Pt 100 
02 reles de nível com eletrodo tipo pendulo 
15 poço de termômetro 
01 Interface Humano-Máquina modelo TM400 
01 Interface Humano-Máquina modelo TN205-1 
01 Luximetro escala 0-20 

- 	Controlador de demanda e fator de Potência 
Controlador HW-MIC2008 com 8 saídas 
01 HW MIC TXRX 
Quadro auxiliares para relés 

- 	Central de detecção de gás 
05 Sensores de gás GLP 
01 Central de detecção e alarme de gás Gasmaster 

São Paulo, 19 de Jan - . 	004. 
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'Complemento de Atestado de Capacidade Técnica  

Certificamos para os devidos fins, que a empresa Construcap CCPS Engen 
sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar— São Paulo — SP, inscrita no CGC/MF 
registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia B 
serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper E 
Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara — SP. 

Principais características: 

1 — Área total construída: 22.807,40 m2  

2 — Período de execução: julho /2000 a novembro! 2000 

3 — Valor total do contrato: R$ 16.401.611,94 

4.— Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321 
. Eng° Marco Aurélio C. Guimarães —Crea n°0400437716 
. Eng° Preposto Dorival Nunes Filho — Crea n°0601764262 
. Eng° Instalações Carlos Alberto Bertasoli — Crea n° 5060183145 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDU4 NEZA_DATA PELO 
•CREA-SP SOEI —L 5 5• 90  • 

São Paulo, 221oNt  04.  

	

CECIL 	U 1 	AGASE 

	

TÉCNICA 	ADMINISTRATIVOS 
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• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

Instalação Industrial para produção de Frio, montado em sistema paralelo de refrigeração, com 
Compressores Semi-hermeticos da Marca Bitzer, Condensação a Agua, dimensionada para acionar os 
Expositores Frigoríficos, Salas de Preparo Climatizadas, e Câmaras Frigoríficas para a Loja EXTRA - 
ARARAQUARA. 

CARGAS REQUERIDAS 

- Carga requerida de resfriados 254.973Kcal/h 
- Carga requerida de congelados 46.330Kcal/h 
- POTENCIA TOTAL INSTALADA 420KVA 380/60Hz. 

Gerenciamento eletrônico dos RACK"s sistem 	 o AKC 25H1 





- 	Elétrica predial/Ar condicionado 
Controlador microprocessado Microblau 
24 sensores de temperatura Pt 100 
02 rele de nível com eletroldo tipo pendulo 
15 poço de termómetro 
01 Interface Humano-Máquina modelo TM4 

udia Poliacov Su 
SOstL Ni•E COM S LO DEA 

•k_ 0991 

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 
C 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

• Sistema de aquecimento de água por tanque recuperador de calor: 

Modelo 
	 "Shell & Tube" 

Quantidade 
	 Olunidades 

Capacidade 
	 2000 Litros 

• Condensação: condensação á água abastecido através das torres de resfriamento do sistema de ar condicionado 
central 

• Painéis, materiais para isolamento de Câmaras frigoríficas e Portas: 

Painéis isopor 	 2642 m2 
Isolamento piso espessura 	 386,0 m2 

-Isolamento de piso e barreira de vapor constituído de primer asfáltico, asfalto oxidado, lona plástica e filme de 
alumínio com espessura 0,05mm. 

-Portas frigorificas revestidas em aço inox 304, com espessura 1,2 e 0,8mm, núcleo em espum 
expandido com densidade global de38Kg/m3, e batentes em aço inox AlS1-304 2B. 

portas giratórias 
portas deslizantes 120a(2000x120 
portas giratórias silo de gelo 700x1080x80 

7  Peças 
18 peças 
1 peças 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVIÇÃO PREDIAL 

Instalação do sistema de automação e supervisão predial composto por 

- 	Estação central de Supervição Predial 
Microcomputador Pentium III 
Impressora jato de tinta 
No-break, potencia 1KVA e 20 minutos de autonomia 
Módulo de interface RS232/485 
Software de gerenciamento gráfico e aplicação 
Módulo de integração Mantec 
Quadro de automação QCS  

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDID4 
CREA-SP SOB N° 	  

São Paulo,,2  ,/ 01 r 	 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
01 Interface Humano-Máquina modelo TN205-1 
01 Luximetro escala 0-20 

- 	Controlador de demanda e fator de Potência 

Controlador HW-MIC2008 com 8 saidas 

01 HW MIC TXRX 
Quadro auxiliares para reles 

- 	Central de detecção de gás 
05 Sensores de gás GLP 
01 Central de detecção e alarme de gás Gasmaster 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE REDE LOGICA 

CPD: instalado um rack de 40Us para acomodar todos os equipamentos de informática: router, modem, link switch, port 
switch hub, 05 hubs, patch panei. Do rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 62 pontos de utilização. 
CREDIARIO: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch panei. Do rack 
partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 35 pontos de utilização. 
ADM: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch panei. Do rack partem 
os cabos UTPs categoria 5 para atender 33 pontos de utilização. 
FIBRA OTICA: Do rack do CPD saem 03 cabos de fibra ótica: 01 cabo de 08 fibras para orack localizado no 
Administração, 01 cabo de 08 fibras para o rack localizado na sala do sub-solo(Crediário) e 01cabode04 fibras para o rack 
localizado na guarita 

TOTAL DE PONTOS INSTALADOS: 130 PONTOS 

Rede lógica para balanças: 

O sistema de ;lógica das balanças é do tipo estrela. Foi instalado dois DGs.: 01 
retaguarda até as balanças o cabeamento é padrão RS-485 
. total de 26 pontos. 

Rede elétrica estabilizada: 

Instalação de toda rede de energia estalilizada através dos seguintes equipamentos: 
NO-BREAK 7KVA —08 UNID 
ESTABILIZADOR 7KVA — 

-saq‘f 	, 14 de de 
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Execução e gerenciamento de sistema de sonosização, compreendendo: 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Certificamos para os devidos fins, que a empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A, com 
sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar — São Paulo — SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 61.584.223/0001-38 e 
registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia Brasileira de Distribuição, os 
serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper Extra Araraquara, localizada na 
Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara — SP. 

Principais características: 

1 —Área total construída: 22.807,40 m2  

2— Período de execução: julho /2000 a novembro / 2000 

3 — Valor total do contrato: R$ 16.401.611,94 

4— Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n°0600931321 
. Eng° Marco Aurélio C. Guimarães — Crea n° 0400437716 
. Eng° Preposto Dorival Nunes Filho—Crea n°0601764262 
. Eng° Instalações Carlos Alberto Bertasoli —Crea n° 5060183145 

O PIRESENW DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDtpl¡ NÉCIft.QATELO 
ORA-SP SOB N° 	5 k..)  

P São Paulo, .)-14 nl OL , 

A partir da central de som, toda a distribuição executada em cabos flexíveis polarizados, nas cores vermelho 
e preto, conduzidos por eletn)dutos e perfilados. 

Total de pontos instalados: 166 unir,. 

DISTRIBUIÇÃO DE SOM E ANTENA 
Caixa de salda sonofietora 6", de embutir, com potencielmetro. 	 146 cj 
Caixa de saída sonofietora 6", de sobrepor.. 	 4 cj 
Caixa de saída tipo cometa 	 16 cj 
Microfone 	 2 cj 
Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico, em barra de 3,0m 
com uma luva na ponta, 03/4".. 
Caixa de passagem em liga de alumínio-silício, 0 

Rui 

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3.126 - FONE: 
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FONE: 3886-0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-901 AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3.126 - 

São Paulo, 03 de O 	003. 

O PRESENW DOCUMENTO É PARTE 
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sem rosca, com borracha de vedação, com muttiplas saldas. 
Fio tipo par torcido preto/vermelho, 2xlt2,5mrn2. 
Central de som, conforme especificação: 

110 cj 
2500 m 

1 cj 
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Araraquara-SP., período de execução 

O PRESENT€ DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
rÉCNICO EXPEOpp.NNE;TA IQATA PELO 
•CREA-SP SOB N° 	'D 	5 	. 

São Paulo 	 01  04. 
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t=57:-SW:3 	Pano: R$ 
1919M195'5 

São Paulo, 10 de outubro de 2002. 
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Cedia B.d Oliveira 
Diretor 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCN  

Certificamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO 

S.A. , com sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar — São Paulo — SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

61.584.223A3001-38 e registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia Brasileira 

de Distribuição, os serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper Extra 

Araraquara, localizada na Av. José Bonifácio, 483 Centro de 
12/junho/2000 a 28/novembro de 2002, 
Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
Eng.° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321 
Eng.° Marco Aurélio C.Guimarães - Crea n.° 0400437716 
Eng.° Eletricista Carlos Alberto Bertasoli Crea n.° 5060183145 
Eng.° Mecânico Fábio Carlos C,assano - Crea n.° 0601499890 

Servicos executados -Gerenciamento:  

02 unidades - Sistema de Esteira Transportadora Automatizado 
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Atestado de capacidade técnica  

Certificamos para os devidos fins, que a empresa Construcap-CCPS Engenharia e Comércio 
S.A, com sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar — São Paulo — SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 
61.584.223/0001-38 e registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia 
Brasileira de Distribuição, os serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja 
do Hiper Extra Araraquara, localizada na Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara — SP. 

Principais características:  

1 — Área total construída: 22.807,40 m2  

2— Período de execução: 12/junho/ 2000 a 28/novembro/ 2000 

3 — Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng.° Roberto Ribeiro Capobianco 	Crea n° 0600931321 
. Eng.° Marco Aurélio C. Guimarães 	— Crea n° 0400437716 
. Eng.° Eletricista Carlos Alberto Bertasoli — Crea n° 5060183145 
.Eng.° Mecânico Fabio Carlos Cassano - Crea n° 0601499890 

4— Principais serviços: 

Projetos em geral 
. Fundação 
. Arquitetura 
. Estrutura de concreto 
. Estrutura metálica 
. Sistema viário 
. Drenagem 
. Piso estrutural 
. Incêndio 
. Elétrica e hidráulica 
. Ar condicionado 
. Frio alimentar 
. Telefonia 
. Sonorização 
. CFTV e TV 
. Impermeabilização 
. Acústica 

iONE: 3886-0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-901 AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3126 - 
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01) Gerenciamento e Execução do Sistema de Ar Condicionado Central tipo Água Gelada, 
Ventilação e Exaustão Mecânica 

CAPACIDADE INSTALADA: 460TR 

Descrição geral da instalação 

- Trata-sede condicionamento de ar para verão, com controle de temperatura, v 
exaustão mecânica. 

Ar. Condicionado 

- Foi adotado sistema de expansão direta e indireta para as áreas abaixo descritas: 

Sistema de expansão direta são através de air split 
Sistema de expansão indireta adotado é composto por duas unidades resfriadoras do tipo 
"chiller"com condensadores resfriados a água e torres de resfriamento. 
O tratamento e o resfriamento do ar nos ambientes condicionados são feitos por meio de 
unidades climatizadoras de ar tipo "fan coir. 
A recirculação da água é forçada através de rede hidráulica por meio de eletrobombas 
centrifugas. 
O insuflamento e o retomo do ar são feitos através de dutos de baixa pressão,em chapas de 
aço galvanizado, nas bitolas recomendadas pela ABNT. 
Sistema de ventilação : tem, por finalidade manter condições de conforto dosocupantes e 
renovar o Ar. O sistema é composto por caixas de ventilação providas de filtros metálicos classe 
G3. 
Sistema de exaustão; tem por finalidade eliminar partículas em suspensão(gordura, vapor, 
farinha), odores e manter condições de conforto dos ocupantes. Exaustores utilizados do tipo 
"limit load". 

• Equipamentos Instalados 

• Condicionadores de Ar Tipo Fan Coil 	 21 unidades 
• Condicionadores de Ar tipo Air Split 	 04 unidades 
• Caixa de Ventilação(vazão total ar = 40.340m3/h 	 05 unidades 
• Exaustores(vazão de ar total=63.568m3/h) 	 14 unidades 
• Lavadores de Ar(vazão total de ar=34.396m3/h) 	 04 unidades 
• Unidade resfriadora(CHILLER)capacidade 200TR 	 02 unidades 
• Bombas de água gelada primária vazão de água 60m3/h 	 05 unidades 
• Bombas de água gelada secundaria 	 unidades 
• Bombas de água de condensação vazão de água 64m3 	 unidades 
• Torre de resfriamento vazão de agua 64r13/h 	 02 unidades 

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3 6.- FONE: 3886-0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-901 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇÚCAR 

2) Estacas escavadas: 
Escavação de estaca escavada, incl. mobilização, escavação, concretagem e bf 0 30 
3.288,00m1 
Escavação de estaca escavada, incl.mobilização, escavação, concretagem e bf 0 25 
•2.950,00m1 

3) Cobertura: 
Sistema de cobertura em telhas metálicas Roll-On 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDRWIN N,.3DATA PELO 

	

CREA-SP SOB N°1-1.— 'J35Q 	• 
ã .2 	CA São,Paulo 	—, - / 01 / 

	

CECIL 	U. 	NAGASE 

	

TÉCNICA 	DMINISTRATIVOS 
ORCA 

AV. BRIGADEIRO LUIZ AN 	 -0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-90 
F;‘,"‘ 



• 

• 



Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

Gerente de Propostas 
Crea n° 0682054315/D 

CONSTRUTORA 

FERREIRA GUEDfS S/A 

1  ANEXO III ( 0909 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

I DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Obras Civis, remodelação das Estações Ferroviárias de Duque de Caxias, Campos Elfseos, 
Jardim Primavera, Saracuruna - CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 
LOCAL DO SERVIÇO: 
Caxias - RJ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N° REGISTRO NO CREA 

Samuel José Duque Leite - CREA/RJ - 32807/D 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( X ) EMPREGADO 	( )SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	( X )RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT n° 13777/2003 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

TER EXECUTADO EM CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL OU EPC 
OU TURN-KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PREDIAL E ACABAMENTOS. 

TER EXECUTADO OBRAS(S) DE CONSTRUÇÃO PREDIAL COM 
INSTALAÇÃO/MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO SISTEMA DE 
DETECÇÃO DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDRAÚLICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 

r 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
CNPJ n°61.099.826/0001-44 
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Conselho Regionarde Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro,  

CERTIDAO DE ACERVO/TECkICO 

************* CERTIDAO VALIDASOMEN'TE COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO ************ 
*** Acompanha a PreSerite-  ce:rtidao atestado [s] contendo 13 folha [5] . *** 

• ,`" 

	

CERTIDAO No. 13777/260377_ 	." 

	

, 	• 
CERTIFICO rARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE  

• „ 

Razao Social..: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
Registro....,,,.: 1973200101 	  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA 	 

• 

• , 

'' ART No. AA45104 - 'de 22.07.1997... ...... Natureza 
Responsavel Tecnicof SILVIO NAVARRO GUEDES . , ..... 
Carteira No., SP-1376567/D 	 , 	 r 

.. ,,,,4,••••,•;.•..4,,,A,: 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 • 	: 	''.:::.;:"`,, ' 
, 	._ 	•.•, Contratante f CBTU.,- CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS ...... . .. . ; • . . .. „..,..,... ;•,., .,, v,; .7,,,A, 

, „,`;',.:, :• 	'„ • •Endereco...: EST VELHA DA TIJUCA 77 	USINA . . ....... .. . . .... .:....:-• • :- ...'..f., .;'. 

3,- 	??,•,• ' •"7-: 	-. 	' - 	 »RIO DE JANEIRO RJ ......... ' ................. . ..... ..:.., .,::; ..,;;; :, ;;,,ii„.„4".. 
'Atividade Tecnc 

	

	(1): DIRECAO DE OBRA.. ....... . ............. ,. t....,... -:'......:`,::" • 

"' ''.'•,5Árt''"-'''r.' ' 	Especificçacab da Atividade (1) : CONSTRUCAO. ........... ._ ..... ..,.......;........ 

. .R 

• 

,NO TRECHO 

No. Contrato: 024-97/DT......... .. ............... , .... 	....• . 
. • - , ,• 

, 	'Data 'do Inicio 	20 06 1997............ . .......... 
Prazo do Contrata DETERMINADO UETERMINADO 	54 Meses. .... : .... .. . .... . ............... 

" 	fr 	• 
. 	o 	 . . ......... . ...... . . . . 	. • . 	• , 	• • N 	Hbrnern Hora/Jornada de Trabalho 700 

Endereco -  da 'Obra:rDIVERSOS' TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA 
- • 

	

	DIVERSOS - DUQUE DE CAXIAS/RJ 25000000.... ... .. ,; • 

CONCLUSAO em •29.08,f2003 	  
_ • 	Vinculada a ART principal no: AA45103 - Data de pagto. : 22 07 1997 

_ 

" 	Profissional':',CAPI-OS'ÃLBERTO MARTINS DE AZAMBUJA 
Carteira' No. SP=12911/D. ..... ........Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.... • 

ART 	AB559'79 	27.11.1998 	• 	Natureza: OBRA E SE 
Étesponsavel Tecnicor SILVIO`NAVARRO GUEDES 	 
Carteira No. 'SP:13.65é7/D 	  
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  -4 e,  
doriti:átante:::CiRiti='CIA-1,'ÉRASILEIRA 'DE .  TRENS •URBANOS........ 
E dereco... : , ESTRADA VELHA DA TIJUCA 77 	USINA .. . 	• ' ...... 

. 	 • 	. 

OBRA E SERVICO• 
................ 	. 

Reg. Nó. 1 951218.48 Y, 

• , (2)'• =CUCA() DE OBRA 	 .  
ia, 
. 	• 	- 	

• 	• 	• - ' ••••T'li 

'Complemento (1) :'ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .... .. . . ... 
, 	_Informacao'CoMleMentát: . ... ...... .. , .. ... ; .. ...... .. 

•'oBRAS.CIVIS'REFENTES A CONSTRUCAO DE 04 ESTACOES FERROVIARIAS 
.:CAMPOS'ELIsE0à-,SARACURUNA 	 

''Quantificacao: 4,00 un 	  

'Valor dc5Contrató/Honbrario: R$ 12.996.000,00 

Reg. 

CONSTA(M) A(S) ART(S).'„ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONÁL(IS), 
PERTENCE (M) AO QUÃDRO'itObiiC0 DA EMPRESA: . ........ . . ... .. 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

.0 

(COhtinuacao'dà-£ertidao no. 13777/2003) Folhas: 2/3 

'RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade'Tecnita.-(1):-DIRECA0'.DE OBRA 	  

(2): àXECUCAO DE OBRA 	  
-Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO.'.'. ............... . .. . . 
Complemento (1):. -ÈàTRUTURA'DE CONCRETO ARMADO.: ................... 
:•Informacao Complementar. 	  
COMPLEMENTACAO DA'ÂRTÂA45104 DEVIDO AO AUMENTO DO VALOR ...... 	• • 

:CON'TRATUAL,REFERENE A CONSTRUCAO DE 04 ESTACOES_FERROVIARIAS NO 
TRÉCHO:CAMPOS'Sii-SE0i-SARACURUNA . ......... ..... , ........ .. 

-No: Contráto .  02497/DT 	  
Quantificacao: 4,00 uh:  
,Datado Inicio: 20."06.1997 
'Prazo do'Contrato:,DETERMINADO.'- .....54 Meses..•. .... ............ ... . 
No. 	Homem:Hora/JOrnada de Trabalho': 700 .... ........ - ........... . 
:Valor do-Contrato/iionoiariO: R$ 3.249. 000,00... ...... .... . 	 
Endereco da Obra DIVERSOS TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA S/N 

DIVERSOS 	DUQUE DE CAXIAS/RJ 25000000 ....... .... 
;CONCLUSA° em 29 08 2003... 	. .. 	. 	......... .... . . 	 

Vinculada a ARr.prinCipal no., AA45103 - Data de pagto.: 22 07 1997 

!Profissional v CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA .... , ... ...... 	 
Carteira No. SP 	. ... . . Titulo: ENGENHEIRO CIVIL • 

'ART'Nd. AF211'7,4'--'de .05.01.2001 	Natureza: OBRA E SERVICO......, 
'Responsavel Tetnico': 'SAMUEL Jóát DUQUE LEITE 	  
'Carteira No.- RJ-32807/D 	 Reg. No. 1981117027. 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL  ' 
Contratante: CBTUCOMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 	  

'Endereco...: ESTRADA VELHA DA'TIJUCA 77 USINA ........ . ...... ..... 	. 	.. 

QuantificacaoH,4,:00.iin' 	  
. No. Conato:'-'04:,97/DT  : . 

_.. 	Data' do'Inicio:'-20'46:..1997' ... . . ... .. . .. . .. .., . . . : .... ...'. . : ... ... 	..; . 

:No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 700. .. .... :: . :.................. 

• InformacaO'CoMPlementar• 

Prazo do Contrató:DETERMINADO....'„:.54 Meses ...... . .. .. .. :..:' 

Atividade Teciiica,(1): DIRECAO DE OBRA .... . ............ . .. : .. ., . ... 

:Complemento (1): ESTRUTURA-DE 	ARMADO 	  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  

'OBRAS CIVIS' REFERENTES Â CONSTRUCAO DE.04 ESTACOES FERROVIARIAS NO TRECHO 
CAMPOS.ELISE0à=SARÁCURUNA  ' 

RIO DE JANEIRO RJ .. : ... . . .. .. . ..... .. . . .... . . . . .., .... 

' (2)•: EXECdcA0 DE OBRA 	• 

• , 	. . ., 	.• 	. 	. ,

. • 

.. 

, 	

• 	• 

; 

'Velbr'dt*,Contrato7Hohokerio:.  R$-12.996.000,00.....-- .... . . .. ...... ,::. 
Endereto da Obra:' DIVERSOS TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNÁ S/N..... .01) 

' '•-".. 	..-,; • -, 	 DIVDRSOS•:- DUQUE DE CAXIAS/RJ ... ... . . ............. 	. 
"-, :CONCLUSA° em' 2.'8.-;.-68 f2003..... ... . ' . : .. ••••-• .r  . . .' ..• .. ..: ,... .. . . .. ... I.  . . . '• .. ' . ' : 	• 	• 	.-:- 

Vinculada á ART principal no.:AA45103 - Data de pagc5.: 22.07.1997:.., 

(CONTINU ) 
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:Conselho Régionakdet,Engenharia, Ar'quiteturit Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

r • 
(Continuadao fcla Certidao tno: 13777/2003) 	Folhas 3/3 

Profissional: CARLOS ALBERTO MARTINàDE.AZAMHUJA.,.. ...... . 

a.rteira 	SP-12911/D:-. ' 	 ENGENHHIRO.:CIVYL. 	• .. • .. 

) 	, ART 	•AG02407 - de 06.04.2001‘' 	Natureza: 'OBRA 'E 'SEFiVICO.. 	•••,*. 

'‘"ReSPOnSaVel 
Tecnico': SAMUEL JOSE DUQUE LEITE:.....± 	 .......... 

Cárteira No. RJ-32807/D 	 ' 	 Reg' tkiol iW.,.9.81117027...,:. 

ENGENHEIRV-C"IVIL 	  
Contratante:CBTU'COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 	  

Ende'rec6 ,-.- .E.SAAVA VELHA DA TIJUCA 11 USINA 	  

, 	 'JANEIRO RJ 	  
Atividade Tcnica(1)í: . EXECUCAO DE OBRA 	  
Especificacao dá -Atividade (1): 'CONSTRUCAO ......................... 
Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 	 ; 
Informacao Complementar: 	  

OBRAS CIVIS'REFERENTES'A COÚSTRUCAO E 4 ESTACOES FERROVIARIAS NO' TRECHO .... . 
CAMPOS ELISEOS,SAQUAREMA.ADITIVO DE VALOR 	  

No. Contrato: 024-97/DT 	  
• Quantificacao: 4,00 Un 	  

Data do Inicio: 20.06:1997 	  
Prazo do Contrato:' DETERMINADO 	54 Meses 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 3.249.000,00 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA SIM ... .... . 	 .. 

'DIVERSOS - DUQUE DE CAXIAS/RJ ................  
CONCLUSA° em 29.08.:2003 	  
Vinculada a ART principal no. AF21174 - Data de pagto.: 05.01.2001.'... 
Profissional: SAMUEL ;JOSE DUQUE LEITE 	  
Carteira No. RJ-32807/D 	 Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. .. . . .. ... 

, 
RIO DE JANEIRO, 15 de Setembro de 2003 

Eng. Ricardo 1,õ ao Souza Lima 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a firma abaixo mencionada executou para a 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos — RJ, CNPJ n° 44.682.318/0001-75 os 
serviços caracterizados no presente atestado, atendendo o projeto e especificações 
fornecidos. 

Firma: 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. - CNPJ 61.099.826/0001-44, 
CREA— RJ n ° 1973200101-RJ 

Endereço: Rua Caçapava n°49, 1° andar, Cj. 11, Jardim Paulista - São Paulo 

Responsável Técnico: Silvio Navarro Guedes, CREA n ° 95121848-5 - RJ 
Samuel José Duque Leite, CREA RJ 32807-D 

Contrato: 	 024-97/DT 

Objeto do Contrato: 	Obras Civis para eletrificação do trecho Campos Elíseos - 
Saracuruna (englobando remodelação das estações ferroviárias 
de •Duque de Caxias, Campos Elíseos, Jardim Primavèra, 
Saracuruna e Implantação de Via Permanente de bitola 'larga 
eletrificada de Campos Elíseos a Saracuruna (BL-1), no 
Município de Caxias - RJ) 

Data de Início: 	20 de Junho de 1997 

Data de Término dos serviços objeto do atestado: 31 de dezembro de 2001 
Valor do Contrato: 	R$ 16.245.000,00 
• Pela CBTU: Luiz Otávio Mota Valadares - Diretor Presidente 

Ramiro Abrantes Lopes Ribeiro — Diretor Técnico CREA n° 84104683/D RJ 

Descrição e características dos serviços das Estações de Campos Elíseos, Jardi 
Primavera, Saracuruna e Duque de Caxias: 

Elaboração dos projetos de arquitetura, fundações, estruturas metálicas (incluindo 
estrutura, fabricação e montagem), estruturas de concreto armado pré-moldado e 
moldado "in loco", instalações elétricas, hidro-sanitárias (água fria, esgoto sanitário e 
águas pluviais), combate a incêndio, sistema de aterramento e proteção contra 
descargas elétricas, comunicação visual, sistemas de sonorização, cronometria, 
sinalização, telecomunicações, radio-comunicação e telefonia, urbanização, incluindo 
todos os projetos, detalhamentos, memórias de cálculo e especificações necessárias. 
Demolição da antiga estação, inclusive remoção do entulho 
Serviços de terraplenagem e infra-estrutura da área das edificações 
Instalações provisórias, atendimento, proteção do público e manuten 
da estação durante a fase das obras 
Fundações em estacas Pré-moldadas de concreto com seção hexagonal tipo Mapa; 
Construção de plataformas de embarque em blocos estruturais, laje 	Ida 
cobertura metálica; 

4°1  ‘2/ 
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CREA-0 

1 Construção de escadas e ra 	acesso em estrutu 	e concreto pré-moldado 
incluindo fornecimento, fabricação e montagem e concreto moldado in-loco; 
Construção de passagens superiores (passarelas de transposição da via férrêa) em 
concreto pré-moldado e em estrutura metálica, incluindo fornecimento, fabricação e 
montagem 

1 Construção de mezaninos em estrutura de concreto pré-moldádo e estrutura metálica 
inclusive com enrigecedores metálicos, incluindo fornecimento, fabricação e 
montagem 

:1 Execução das obras civis dos compartimentos operacionais para instalação dos 
controles de via e operação; 

1 	Execução das alvenarias, vedações e acabamentos, incluindo fornecimento de todos 
os materiais 

1 	Fornecimento e instalação de esquadrias, caixilhos, forros e divisórias 
1 Fornecimento _e montagem de estrutura metálica, em aço especial tipo SAC-41, 

incluindo pintura protetora (mezanino e passarela de transposição da via) 
1 	Fornecimento e instalação das ãoberturas metálicas tipo Roll-on, apoiadas sobre vigas 

metálicas 
• Execução das instalações-elétricas, incluindo entrada e medição, rede interna, 

iluminação externa, sistema de proteção atmosférica e sistema de aterramento 
• Execução das instalações hidro-sanitárias, incluindo o sistema de distribuição de água 

fria, sistema de drenagem pluvial e esgoto sanitário e instalações pressurizadas de 
incêndio 

• Implantação do sistema de combate a incêndio 
• Instalação da infra-estrutura dos sistemas de telefonia e radiotelefonia e sinalização 
• Instalação da infra-estrutura dos sistemas de controle automático de bilhetagem, 

sinalização e telecomunicações 
• Instalação e testes dos sistemas de sonorização e cronometria 

Fornecimento e instalação de elevador hidráulico para 2 paradas, porta com largura 
de 0,80m livre, para transporte vertical de usuários, inclusive paraplégicos; 

• Fornecimento e instalação das placas de comunicação visual, inclusive implantação 
de totens 
Serviços executados em áreas e vias em operação 
Fornecimento e instalação de bilheterias, roletas e torniquetes 
Cobertura da plataforma em telhas metálicas trapezoidais de 0,8 mm com pintur 
eletrostática; 

• Construção de prédio administrativo com 4 pavimentos, executado em estrutura de 
concreto pré-moldado 
Construção de reservatório de água enterrado 

• Construção de bicicletário 
• Execução de paisagismo, urbanização, pavimentação e drenagem do entorno das 

estações 
• Muro -de fechamento em concreto estrutural aparente e com instalações de grades 

protetoras; 
1 Obras de arte corrente tais como: drenos profundos, bueiros, caixa de emend . 

ca 	
-21025 

passagem de cabos de baixa tensão para sinalização e dutos hidráulicos. 
Infra-estrutura para remanejamento da via férrea de bitola larga; 
Implantação e remanejamento da via férrea de bitola larga com instalação de AMV, lis. 

/ 	e remanejamento da rede aérea de tração em alta tensão, 	- ,44•1  
as estações ferroviárias; 

ç)/  2 

Loví 
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deosa,  OrNIY. 

Rio de Janeiro, 11 de A de 20.3 

ALOISIO ARCOS VAS NCELOS NOVAIS 
Diretor Té nico 

CREA n° 4791/D-MG 

Este atestado encontra-se ardo' 
vado no CREA7, junto á Art 

rlY
i  

de , J14 /04//i/04X fazen-
do ppee Intograntg dg Certldoo 

f•171-77-  7 O Mg.t . . 	.... 
Folha n2 	 

Rlo, ff7 	/2‘20 

Eng. Ricardo Rovo de Souza L a 
CREA-RJ • Gerente da Fiscaliz Jie 

(POR DELEGAÇA0) 3 

DA CAPITA 
• Pindri'l 1P

U 
 - 

alço' 
isente 
Como 

" -Idái; 828 • 
: 00 CANIIE0 • 7 

A o • Autentico 
811C. que center 
tad*, deu tê. 

NO 010-2003/DT 

CBTU 
CREA-2. 

Construção de um conjunto de' 	as em 2 avimentos mini-shopping), na estação 
de Duque de Caxias, com infra-estrutura (sanit rios, rede água, esgoto, luz e telefone) 
e área total de 550,50m2; 

Acompanhamento Técnico das Obras (ATO) 

08 	LDO ES 
elmo soweotE 
el MAR • ANTONIO C 

EDTAt 	NUNES() 
/GIME CAIAS ME 
MIOS 
Voto" Co Dolo o ato RS 1.75 

• S TAVARES . SOARES-Escr. Aut. 

&ASSAR • 
ODA 

• 91 	-Eia. \ .  
COSTA •Ear.AIA. 

1605 

Quantitativos físicos: 

Mezanino 154,14m2  208,45m2  425,36m2 	676,65m2  
Passagem Superior 218,75m2  152,62m2  310,16m2 	201,70m2  
Rampas 395,30m2  561,25m2  754,94m2 	575,00m2  
Escadas 40,56m2  43,06m2  50,40m2  
Prédio Administrativo 903,23m2  
Plataforma 1.350,00m2  1.350,00m2  3.510,00m2 	1800,00m2  
Lojas (mini-shopping) 552,90m2 
Sala 	de 	equipamentos 	de 
telecomunicações 	/ 	Sala 
Técnica 27,00m2  27,00m2  24,00m2  
.Bicicletário 92,80m2  
tt, t8W435~,WR 

Área total construída:14.405,27m2. 

Declaramos para os devidos fins que os serviços constantes deste atestado referente ao 
Contrato 024-97/DT, foram executados obedecendo as normas de engenharia e as 
Especificações Técnicas da CBTU. 
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DESCRIÇÃO UNID. 
W 	QUANTIDADES 

CAMPOS 
- 	ELISEOS 

JARDIM 
PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS 

TOTAL 

1. PLATAFORMA DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 4,6 MPa E 
LAJE PRÉ-MOLDADA TIPO BETA-14 

1.1 Escavação manual m3  253,00 253,00 486,00 235,00 1.227,00 
1.2 Reaterro compactado rn3  177,00 177,00 350,00 139,00 843,00 
1.3 Alvenaria em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa rn2  1.155,00 1.155,00 2.790,00 1.117,00 6.217,00 
1.4 Laje pré-moldada tipo Beta-14 m2  1.350,00 1.350,00 3.510,00 1.800,00 8.010,00 
1.5 Concreto Fck 32 MPa, incluindo fornecimento, transporte, lançamento de 

adensamento m3  126,00 126,00 190,00 113,00 555,00 
1.6 Aço CA-50, incluindo fornecimento, corte, dobra e motagem e colocação 

nas formas kg 13.300,00 13.300,00 146.000,00 14.900,00 187.500,00 
1. Piso industrial de alta resistência tipo "Korodur" com espessura de 15 mm 

e junta de dilatação aparente incorporada m2  1.350,00 1.350,00 3.510,00 1.800,00 8.010,00 
4.8 Pilares de concreto pré-moldado (incluindo projeto, fornecimento dos 

materiais, fabricação, transporte, e montagem com auxilio de guindaste, 
com a via em tráfego) un 26,00 26,00 68,00 18,00 138,00 

,: • • creto (para confecção dos elementos pré-moldados ) Fck 32 MPa rn3  11,00 11,00 32,00 16,00 -;:•':70,00 
1.10 Form 	metálica (para confecção dos elementos pré-moldados) m2  400,00 436,00 1.020,00 120,00 1.976,00 
1. Telh 	metálica pré-pintada tipo Perkron ou similar, de seção trapezoidal 

com spessura de 0,80mm 	. m2  975,00 975,00 1.800,00 707,00
. , 

4.457,00 

NDAÇÕES 
:.1. 	2< ezanIno 
2.1.1»,/ 
7pra 

ornecimento e cravação de estacas pré-moldadas hexagonal tipo Mapa 
30/40 ton m ' 840,00 96,00 1.055,00 348,00 2.339,00 

2.1.2. E ecução de blocos de fundação em concreto armado un 4,00 4,00 12,00 12,00 ^ 32,00 
.3. -Scavação m3  50,00 50,00 190,00 91,00 381,00 

.- .1.4. 12' 	tarro compactado m3  35,00 35,00 170,00 39,00 279,00 
2.1.5. Co creto fck 22 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos de 

fu -ação m3  8,00 8,00 25,00 30,00 
- 

•=== 5"-------71,00 
2.1.6. A o 	• -50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 

, otagem 	colocação nas formas kg 950,00 870,00 3.250,00 4.050,00 9.120,00 
2.1.7. Forma de 	adeira de pinho de 2 categoria rri2  36,00 36,00 65,00 95,00 232,00 

2 	. Passage 	Superior 
2.2.1. Fornecim 	to 	e 	cravação 	de 	estacas 	pré-moldadas 	hexagonais e 

quadra. -s para 30ton m 180,00 144,00 227,00 96,00 647,00 
2.2.2. Exec 	"o de blocos de fundação em concreto armado un 10,00 8,00 8,00 8,00 34,00 
2.2.3. Es. -vação m3  105,00 114,00 90,00 90,00 399,00 
2.2.4. • eaterro compactado m3  87,00 76,00 75,00 78,00 316,00 
.2.5. Concreto fck 22 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos de 

fundação m3  19,00 7,00 15,00 12,00 53,00 

r,...---•-- 
Aço CA-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 
motagem e colocação nas formas kg 2.08190 1.868,00 1.875,00 1.320,00 7.144,00 

.2.7. Forma de madeira de pinho de 2' categoria i m2  88,00 70,00 36,00 148,00 342,00 
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W 

DESCRIÇÃO UNID. 
W 	QUANTIDADES 

CAMPOS 
• EIASEOS 

JARDIM 
PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS 

TOTAL 

2.3. Escadas 
2.3.1. Fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas hexagonal tipo Mapa 

para 30ton m 48,00 36,00 0,00 50,00 134,00 
2.3.2. Execução de blocos de fundação em concreto armado un 4,00 4,00 0,00 4,00 12,00 
2.3.3. Escavações M3  0,00 
2.3.4. Reaterro compactado M3  0,00 
2.3.5. Concreto fck 32 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos de 

fundação rn2  5,00 5,00 0,00 14,00 24,00 
2.3.6. Aço CA-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 

montagem e colocação nas formas kg 383,00 383,00 585,00 1.351,00 
2.3.7. Forma de madeira de pinho de 22  categoria m2  30,00 30,00 180,00 240,00 

2.4. Rampas 
2.4.1. 

/ 
Fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas hexagonal tipo Mapa 
para 30ton m 180,00 216,00 1.900,00 216,00 2.512,00 
Execução de blocos de fundação em concreto armado• un 18,00 18,00 27,06 18,00 81,00 

2.4.3. Escavação rn3  190,00 153,00 • 1.290,06 221,00 1.854,00 
2.4.4. Reaterro compactado rn3  161,00 130,00 1.220,06 179,00 1.690,00 

-245. Concreto fck 22 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos de 
fu .ação rn3  28,00 23,00 70,00 40,00 

: 
161,00 

2 	. 
mogem e colocação nas formas kg 
Aç• CA-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e  

3.177,00 2.586,00 1.080,00 1.714,00 8.557,00 
2.7-.77------, F. ma de madeira de pinho de 22  categoria ,2  167,00 134,00 1.520,00 143,00 1.964,00 

lik 3 ES RUTUFtA PRÉ-MOLDADA ( Lançamento com guindaste para até 
100 oneladas ) 

...IP  01.-.: 

Pilar s 	executados 	em 	concreto 	pré-moldado ' (incluindo 	projeto, 
for 	cimento dos materiais, fabricação, transporte, e montagem com 
au ílio de guindaste, com a via em tráfego) un 

, 
34,00 34,00 47,00 0,156----------...:115,00 

., 

, 
3.2. lares de seção circular vazada, executada em concreto armado moldado 

in loco" Un 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 

--/- fo 
Vi s 	executados 	em 	concreto 	pré-moldadas 	(incluindo 	projeto, 

un 31,00 31,00 45,00 107,00 xílio 
eci 	o dos materiais, fabricação, transporte, e montagem com 

de gui 	aste, com a via em tráfego) 
3.4./ igas metálica, inclusive fornecimento e montagem com guindaste Un 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00 
3.5. Laje executada em concreto pré-moldado ( tipo P1) (incluindo projeto, 

fornecimento qos materiais, fabricação, transporte, e montagem com 
auxilio de guinaste, com a via em tráfego) un 51,00 50,00 83,00 0,00 184,00 

3.6. Concreto 	(pra 	confeção 	dos 	elementos 	pré-moldados, 	inclusive 
protendid m3  180,00 164,00 320,00 140,00 804,00 

3.7. Aço C 	0, incluindo fornecimento, corte, dobra e motagem e colocação 
nas 6rmas (para confecção dos elementos pré-moldados) kg 25.000,00 25.854,00 4.500,00 21.804,00 77.158,00 

3.8. Concreto estrutural bombeado fck 32MPa para consolidação das lajes pré- 
• • - 	- ' 

moldadas, incluindo fornecimento, transporte, lançamento e adensamento 
.. 

rn3  • -..r, ;-•.:.• 	40,00 48,00 140,00 42,00 270,00 
3.9. Tela tipo Telcon para aplicação na consolidação das lajes pré-moldadas 

(incluindo fornecimento, transporte e cé 	ição) kg 1.976,00 C 	1.530,00 4.500,00 5.337,00 13.343,00 



Est,. .estado encontra.se  argui 

v..0o no L fA F41, junto á Art 

do el.e../ ,09-/#' . fazen 

do parte Integrante da Cedida° 

[12  

Folha' n2 	 

RU), 47  C.47 

' Eng. RcatfRVO de Souza Lima 
CREA-RJ crente de Fiscalizrzin 

(POR DELEGAÇA03 

Y L I. st' ore o olá* onda 

'MV 'M34.31805 0 S3VAV1 SOIYV 
V13033314 soiwon 

•Inv • img3.. 	YMIS VO 93NIM NO 
VO OIN0111Y 00 

VS 01.1011021NOS 
V1113/03 0111V 

c ,2 	• i:41¡ 
,k  

•%fl 
We3 91%013  • 

oyilafrol - oa 
mnea .4

• 	
2 9  

dVO VO SY.À. 

0/1.409a. 
• ratypikU 
•OVSY3,  
WO3 001~0 
g ••OPt.1-1•No 
N 30 ovai 



• 

• 
' 

ITEM 
IMF 

DESCRIÇÃO 
- 	- 	. 

UNID. 
W 	QUANTIDADES 

1001 
CAMPOS 
ELÍSEOS 

JARDIM 
PRIMAVERA SAFtACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS TOTAL 

3.10. Laje pré-moldadas m2  0,00 0,00 0,00 860,00 860,00 
3.11. SUPERESTRUTURA 
3.11.1. Concreto estrutural bombeado fck 32 MPa para consolidação das lajes pré 

moldadas com enregecimento metálico, incluindo fornecimento, transporte, 

lançamento e adensamento, inclusive fornecimento dos enrigecedores in2  0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 

4. ALVENARIAS, 	VEDAÇÕES 	E 	REVESTIMENTOS 	EM 	GERAL 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

4.1. Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos m2 350,00 292,00 1.900,00 400,00 2.942,00 
4.2. Painéis divisórios em cobogó com espessura de 10 cm m2  9,00 9,00 56,91 51,00 125,91 
4.3. Piso industrial de alta resistência tipo "Korodur" com espessura de 15 mm 

e junta de dilatação aparente incorporada m2  791,00 848,00 1.060,00 820,00 3.519,00 
4.4. Piso industrial de alta resistência tipo "Korodur" com espessura de 15 mm 

e junta de dilatação aparente incorporada - Degraus 	- m 55,00 55,00 140,00 77,00 327,00 
4.5.. Fornecimento e assentamento de pisoem ladrilho cerâmico assentado 

base suporte em argamassa de cimento &areia no traço 12 	• .. 	. m2  

com argamassa de cimento e areia' no tráço 1:3, iiiluindo contrapiso /  

18,00 18,00 37,00 5,00 

-` 

„. 
,.. 78,00 

4.6. Fornecimento e assentamento - dej piáà de cerâmica anti-derrapante 
assentado com argamassa de .cirhenti.  e areia no traço.  1:3, incluindo 
contrapiso / base suporte em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m2 24,00 25,00 29,00 24,00 102,00 

• 
-- 

4.7. Fornecimento e assentamento de soleiras em mármore assentado com 
argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e nata de cimento 

un 12,00 12,00 48,00 22,00 -',94,00 
í ,20 
U2 i- 
ro 

„ 
_ 

'-/I-JJ: 
„-- 

.2 

4. 	. 
'!:"  

Fornecimento e assentamento de peitoris de Mármore nacional, 

2x20cm, 	com dois 	polimentos assentado com argamassa de 

cimento, saibro e areia, no traço 12:2 e nata de Cimento un 9,00 9,00 125,00 73,00 
,l 
216 00,  , 

4.9. Rodapés em Piso industrial de alta resistência tipo Korodur m 52,00 56,00 390,00 52,00 550,00 
41Q. Chapisco de superfície de alvenaria com argamassa de cimento e areia no 

-traço 12 m2  511A0 561A0 3.75000 949,00 5.771,00 
4,1 	. Reb 	o interno com argamassa de cimento, cal hidratadaem pó e areia 

fina, no 	aço 1:3:5 m2  126,00 108,00 3.750,00 256,00 4.240,00 
.12 Emboço paulista com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina no 

traço 1:44:4, com acabamento à camurça m2  511,00 561,00 590,00 9-49,00 2.611,00 
4.13. Azulejo branco 15x15 assentado com pasta de cimento comum sobre 

m2 115,00 143,00 760,00 240,00 1.258,00 • . . 

c22  

- - .0 o existente, Inclusive ref untamento com pasta de cimento 

. . 	- . , incluindo fornecimento e assentamento 

-.2-no 

....-we.2. 
2, 

4.14. s 	de 	vidro 	(mosaico), 	Vidrotil, 	222cm 	em 	cores 	diversas 
da 	em 	paredes 	emboçadas 	, 	incluindo 	fornecimento 	e 

teme to rn2  274,00 310,00 780,00 443,00 1.807,00 

, 	.-jr.;-:~111111~ 

15 4 • . 
A 

D pósito •e lixo executado em alvenaria e com ventilação através de 
cobo ós . e concreto pré-moldado, com área construída de ( 

. 
Cm -.- '- 0,00 0,00 1,00 1,00 ,-2 ,  2,00 
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5.  ESQUADRIAS 	E 	FERRAGENS 	EM 	GERAL 	INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

5.1. Portas internas de madeira un 12,00 9,00 41,00 19,00 81,00 
5.2. Portas externas metálicas rn2 6,00 6,00 24,00 8,00 44,00 
5.3. Janelas e Basculantes de Ferro ni2 11,00 11,00 120,70 49,00 191,70 

6.  PINTURAS 
6.1. Pintura epóxi com tinta de acabamento eptod-poliamida aplicada sobre 

zarcao de secagem rápida m2  180,00 245,00 1.858,00 297,00 2.580,00 
6.2. Pintura interna e externa sobre ferro com tinta à doo brilhante inclusive 

lixamento, limpeza e demão de tinta anti óxido Feiroloide e duas de 
acabamento. 	 -, m2 78,00 16,70 43,00 60,00 197,70 

6.3 Verniz em superfície de concreto aparente m2 2.048,00 2.060,00 1.600,00 2.327,00 8.035,00 
*-6--. 4 

• 
Pintura com tinta plástica aveludada à base de PVA para interior 
equivalente a 	Suvinil 	látex, 	inclusive 	duas demãos sobre superfície 
preparada 	 . rn2 0,00 0,00 0,00 450,00 

• .. 
456,00 

Pintura a base de esmalte sintético 	 . rn2 0,00 0,00 270,00 270,00 

7. / VIDROS 	" 	 - 
7.1. Liso 	 • m2  7,00 7,00 123,00 13,00 150,00 

Laminado m2 13,00 12,00 10,00 25,00 60,00 

. IMPERMEABILIZAÇÕES 
8. --.-"Ill. 

' • clusive proteção mecânica 
Reservatório subterrâneo com 4kg de Denverlit, 0,35 kg de Denverfix,  

m2 38,00 38,00 105,00 29,00 210,00 
, 8.2. La 	com 0,45 kg de Denver Primer, 3,50 kg de Denverpren, inclusive 

prot= ção mecânica m2 24,00 24,00 120,00 18,00 
fi • t- 
186,00 
e. 

' 	• PR• 

SOL 
área 

Co. 

•erkron 
-tálico 

ÁLICAS 
•AS; dos 
• e 4.420,40 

a de 
- dura 	tipo 

co 
ou 

rile+rikafairie 

ETO, FORNECIMENTO E MONTAGEM . DAS ESTRUTURAS 
SAC-41, COM ENSAIOS DE LIQUIDO PENETRANTE NAS 

seguintes serviços: Cobertura das Plataformas com 
m2, Escadas com área de 247,43 m2  , e Mezanino 

1.464,60 m2  ; Vigas e Pilares de apoio ao Roll-on; 
Roll-on com área de 2.586,24 m2, Fechamento 

estrutura de aço e telhas pré-pintadas trapezoidas tipo 
mllar com área de 973,26m2, num total de 277.857 kg, 
a ca....Ninfa froanz• 

' 

----é 

9.1 
' 

Estrutura M 
projeto, forn cimento 

'lica executada em aço especial tipo SAC-41, incluindo 
e montagem, com as seguintes quantidades: 

9.1.1. Cobertura • a plataforma M2  975,00 998,40 1.800,00 647,00 4.420,40 
9.1.2. Cobertu = da escada Mz 36,17 36,17 118,09 52,00 242,43 
9.1.3. Viga 	e apoio ao Roll-on kg 51,00 40,00 6.407,00 0,00 6.498,00 
9.1.4. P 	res de apoio da viga Ur 4,00 4,00 4,00 0,00 12,00 
.1. Cobertura tipo Roll-on M2,- , 	324,00 410,00 786,24 1.013,00 2.533,24 

Projeto, fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço especial 
tipo SAC-41 	„ 	 ( kg 35.629,00 36.078,00 36.533,00 169.619,00 277.859,00 



s  

or,u4 or. o 01. 
9 G.  .Z30.0  .0  saydAY1 TO 

Isoosni, soly/r,Oln 
N'11,11,3SVOT3,080,Ny o  

01110011  HOS 

oukusae4  
UtOJO•Mi  
yOvitmi 
000.0'0  
opon two 

oyinao 

•V‘V**,  
1*'1 

V11131,43 0421¥ 

,ixotxx)1AU 
VEMSSA 

    

14,  

Este atestado encontra-se arquI 
vado no CREA RJ, junto á Art 
wr.61 

do 	/ 0,2 	fazen 

do parte integrante .  d3, Cedida° 
112 	7C2a03 
Folha n2  

 

 

. Eng. RiCardo ovo de Souza Lima 
CREA-RJ - O ronto da FIscalizaztl,1 

(POR DELEGAÇÃO) 
i 

, 



uQE qopç' 

51-dr§§ 
ue_ggm 
rignUA tvp-g4;. 
O 2,` .5: s. 2, 
oplpu 
CW31 

.... 

,-4tetrz r. r 

:•••• 

ITEM 
... 

' 

ner 
DESCRIÇÃO 

- 	 • - - 
UNID. 

- 

gl, 	QUANTIDADES 
CAMPOS 

. 	ELISEOS 
JARDIM 

.PRIMAVERA SARACURUNA 
DUQUE DE 

CAXIAS TOTAL 

10 DIVERSOS 
10.1 Projeto, fornecimento e montagem de Placas de Comunicação visual un 35,00 35,00 0,00 0,00 70,00 
10.2. Projeto, fornecimento e montagem de totens de Comunicação visual un 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00 
10.3. Fornecimento, montagem e instalação de bilheterias un 2,00 2,00 3,00 7,00 14,00 
10.4. Fornecimento, montagem e instalação de Torniquetes un 2,00 4,00 5,00 13,00 24,00 
10.5. Fornecimento, montagem e instalação de Guichê un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
10.6. Fornecimento, montagem e instalação de Balcão de informação un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
10.7. Fornecimento, montagem e instalação de Roleta dupla un 1,00 2,00 2,00 4,00 9,00 
10.8. Fornecimento e montagem de guarda-corpo tubular de estrutura metálica m 400,00 594,00 800,00 600,00 2.394,00 
10.9. Fornecimeto e instalação de portão metálico em 2 bandeiras com h= 

3,00m 	 .. - un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
10.10. Fornecimento e montagem de elevador hidráulico para transporte vertical 

de usuários inclusive paraplégicos un 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

11. URBANIZAÇÃO , Muro de fechamento executado em concreto estrutural' aparente (incluindo 
tratamento de concreto aparente) com h=1,50m, fendas de 2,00 em 2,00m 
para aplicação de concreto tipo grout para fixação' d6 graclearn,.,  • 
metálico 	- 	 •- ., „ • • . 

• 

m 

.......0,-
, 

296,00 125,00 18,00 198,00 
-:- 

637,00 
Muro de fechamento executado em concreto estrutural aparente (incluindo 
tratamento de concreto aparente) com altura de 3,00m e espessura de 15 
cm m 159,00 330,00 10,00 0,00 499,00 

/ / 

./ 

F t 

11 3 • • Calçadas em concreto com 10cm de espessura m2  1.176,00 720,00 56,00 660,00 2.612,00 
11.4.tio-fio em concreto simples moldado "In Loco" m 159,00 181,00 32,00 0,00 372,00 
11.5 Sa "etas em concreto simples moldado "In Loco" m 159,00 181,00 32,00 0,00 372,00 

.6  Pa imentação m2  0,00 3.500,00 • 6.700,00 10.200,00 
11.7.  S • base m2  0,00 4.200,00 8.500,00 12.700,00 
: :UQ ton. 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 

e 
ír,,tg. 

r 
iwP, 
o • . ..• 
--. 

11.9. ." 
q 

alçamento em concreto Fck 15 MPa, espessura de 6 cm, formando 
adros de 2,5 x 2,5m, com sarrafo de pinho de 3a incorporado assentado m2  0,00 0,00 0,00 2.0_62, 057,00 

. C 
c 

ça. 	em pavimento articulado tipo Blokret com espessura de 10 cm 
m ace • de terreno com a utilização de rolo compactador m2 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 

••••,11.11./ ' ecução 	.. 
(CBUQ) em .assagem 
mm 

pavimento em concreto betuminoso usinado a quente 
de nivel com trafego urbanos intenso espessura 40 

m3  0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 
.2.1., 

-0 
Demolição 	ecanizada cuidadosa de concreto armado, com carga, 
transporte 	descarga e transporte do entulho para bora-fora, executado 
com os seguintes equipamentos: 	rompedor 	pneumático TEC30/40, 
rompe 	r hidráulico PRV-32 acoplado a escavadeira hidráulica CAT-325 e 
C. 	sh m3  0,00 0,00 0,00 1.075,00 1.075,00 

11.13. a esobstrução e limpeza de r9des,. da, águas pluviais e/ou esgoto por 
processo Vac-All e Sewer-Jet m 0,00 0,00 465,00 0,00 465,00 

1.13. Drenagem com tubo poroso envolto com Bidim 0 0,20m, inclusive 
escavação e reaterro mecanizado m 4, 	 , •̀ 4  -"` 	0,00 230,00 0,00 0,00 •- 230,00 

PY) _ 
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INSTALAÇÕES 

12 ELÉTRICA 
12.1. Transformador aéreo de distribuição 112,5Kva - 13,8Kv/220 - 127 - 30 - 

601-Iz un 
. 

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
12.2. Subestação elétrica composta de caixa padronizada para transformadores 

de corrente e cabra padronizada para medição indireta un 1,00 1,C0 1,00 1,00 4,00 
12.3. Quadro de distribuição de luz e força em chapa de aço com tratamento 

un 2,00 2,00 6,00 4,00 14,00 
anticorrosivo, equipado com chave de faca tripolar de 500A, barramento de 
fase neutro compatível com a carga 

12.4. Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 20w com reator duplo de alto 
fator de potência e soquetes anti-vibratórios un 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 

12.5 
... 

Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 20w cbm reator duplo de alto 
fator de potência e soquetes anti-vibratórios e grade de proteção un 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 

12.6 Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 40w com reator duplo de alto 
fator de potência e soquetes anti-vibratáriOs ,  un 51 00 54,00 134,00 , 125,00 264,00 

12.7 ,. 	., Luminárias para lâmpada fluorescente de,2 x 40Wcorn reatorduplo de alto 
fator de potência e soquetes anti-vibratóriás e grade de proteção 	- un 73,00 47,00 30,00 36,00 ' 186,00 

12.8 Luminária para instalação em poste de concreto tipo 02 pétalas com 
lâmpada a vapor de mercúrio de 400W % 220V- equipada corn ccintador e 
célula foto elétrica ' un 13,00 14,00 8,00 0,00 35,00 

12.9 
/ / 

Luminária para instalação em poste de concreto tipo 03 pétalas com 
lâmpada a vapor de mercúrio de 400W / 220V, equipada com contador e 
célula foto elétrica un 5,00 4,00 0,00 0,00 7. 9,00 

12.10 Luminária para instalação em poste de concreto tipo 04 pétalas com 
lâmpada a vapor de mercúrio de 400W / 220V, equipada com contador e 
célula foto elétrica un 0,00 0,00 0,00 5,00 

' 

5,00 ------, 
12.11 Poste de concreto com seção cilíndrica de 14 m de altura un 18,00 18,00 8,00 5,00 - - 49,00 
12.12 Pára-raios tipo Franklin un 4,00 4,00 6,00 11,00  

...e--) 13 TELEFONIA 
434. un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 DG Telerj 
13.2. Quadro de distribuição . un 1,00 1,00 4,00 1,00 7,00 
13.3. Instalação de ponto de telefone no piso un 5,00 14,00 19,00 

omecimento e instalação de caixa de passagem na parede un 4,00 4,00 12,00 10,00 30,00 
13• ; •• Ins 	ão de caixa de passagem un 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 

14 SONO" 	' ÇÃO 
1'. 	. Instala 	• de caixa de passagem un 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 
14.2. Instalaç o de central de som un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
14.3. Instala 	o de pontos de sonofletores un 1,00 1,00 27,00 1,00 30,00 
14.4 Insta ação de cometa acústica simples un 4,00 4,00 4,00 2,00 14,00 
4.5 In 	lação de cometa acústica dupla un 13,00 13,00 1,00 5,00 32,00 ,,,,,, 
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15 CRONOMETRIA 
15.1. Instalação de relógio mestre un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
15.2. Instalação de relógio secundário un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
15.3. Instalação de relógio dupla face un 3,00 3,00 4,00 3,00 13,00 

16 HIDRÁULICA 
16.1. Instalação de hidrômetro un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
16,2. Instalação de caixa d'água L 6.000,00 6.000,00 9.000,00 8.000,00 29.000,00 
16.3. Instalação de bomba de recalque un 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 
16.4. Execução de reservatório em concreto L 10.000,00 10.000,00 18.000,00 16.000,00 54.000,00 

17 ESGOTO - 
17.1. 
.. 

caixa de inspeção em anéis de concreto de 60cm, com tampa de concreto 
un 13,00 14,00 4,00 4,00 35,00 

. caixa de águas pluviais em concreto com 25 x 25cm e tampa de concreto un 17,00 17,00 32,00 22,00 88,00 
17.3. Filtro biológico anaeróbica "-, un 1,00 1,00 1,00 1,00  4,00 
17.4. Fossa cilíndrica com câmera única un 1,00 1,00 1,00 1,00 '., 4,09 
17.5 Sumidouro un 0,00 0,00 1,00 1,00 r..' 2,00 

18/'\LOUÇAS E METAIS 	 (------ 18,1 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 Bancada de mármore 0,60 x 2,10 un / 
182 Cuba de aço inox 	- un 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 
18 • Lavatório apoiado em coluna, louça branca un 4,00 4,00 11,00 12,00 31,00 

; .4 Mictório tipo calha, com sifão, conexões e registros un 1,00 1,00 8,00 4,00 14,00 
18. Bacia sanitária com caica acoplada , inclusive conexões un 2,00 2,00 8,00 8,00 20,00 
18.6 álvula e sifão para lavatório un 4,00 4,00 11,00 8,00 27,00 
18.7 vula americana e sifão un 1,00 1,00 2,00 1,00 '5,00 

• - veiro elétrico tipo Lorenzetti un 2,00 2,00 9,00 4,00 ;t17,00 
: lação de ralo simples un 2,00 2,00 11,00 2,00 1 

18.10 talação de ralo sinfonado un 5,00 5,00 12,00 20,00 42,00 
talação de ralo abacaxi un 54,00 54,00 

19 NCÊNDIO 
19.1 1 aixa de incêndio composta de válvula angular 45, chave para conexão 

un 0,00 0,00 5,00 3,00 8,00 
• - Z, suporte para mangueira, 30cm de mangueira de nylon revestidas 

de bor 	ha 02.1/2" 
19.2 Hidrante •e passeio, com registro de gaveta e junta de mangueira 02.1/2 un 0,00 2,00 2,00 4,00 
19. Extintor d: gás carbónico - 6kg • - un 3,00 3,00 3,00 5,00 14,00 
• .4 Extintor •e espuma - 10L un 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID TOTAL 

CONSTRUÇÃO DE VIA PERMANENTE 
20. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Remoção de estruturas metálicas dos pontilhões un 4.00 

	 Limpeza e remoção da camada vegetal c/ espessura de até 0,10m, inclusive transporte para bota fora m2 6.000.00 

	 Limpeza e preparo do terreno 
m2 99.067.00 

	 Remoção de entulho da plataforma ferroviária inclusive transporte para bota fora m3  25.00 

	 Demolição de pavimento asfáltico existente com equipamento a ar comprimido, inclusive remoção para bota-fora m2 95.00 

21.  . 	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
—  Escavação mecânica em material de ia  categoria, inclusive carga, descarga e transporte até 200m m3  68.740.00 

Fornecimento de solo selecionado inclusive carga, descarga e' transporte da jazida. m3  3.966.42 

	 Transporte de solo a distância superior a 200m m3xkm 53.240.00 

	 Compactaçao de aterro a 95% do Proctor Normal 	 • m3  2.063.55 

	 Compactaçao de aterro a 100% do Proctor Normal - m3  35.643.43 

	 Fornecimento, carga e descarga, transporte e aplicação, com compactação a 100% "PI" de material para sub - lastro h=15cm m3  7.832.41 

aleta de plataforma em concreto 0.40(h)x0.60(b) incluindo escavação, serviço acabado m 3.120.00 

ri 

	

4 	  

	

rno 	  Va zta de proteção trapezoidal em concreto 1:20(b)x0,40(h) incluindo escavação, serviço acabado m _1.160.00 

Val 	a de proteção de concreto 0.80x 0.40 x 0.20 	e=0.08m m 60.00 
z. iJ  Dr 	o profundo longitudinal tipo I ou IV d= 0.30m c/ tubo poroso ou perfurado m 3.160.00 

,,,, 
,4 
'•  

xa de passagem para dreno profundidade h=1,70m incluindo escavação e tampa de concreto un 10.00 

ixa de inspeção para dreno profundo h=1 45m un 14.00 

ixa coletora para bueiros dimensões 1.80x1.80x1.60m un 4.00 

4,  Cai 	s em blocos de concreto armado revestidos internamente, com a seguinte dimensão: 150 x 1.50 x 1.50m un 8.00 

simples tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 1,00m m 356.00 

• 

Bueire s , ples tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 0,40m nns___--a 240.00 
140.00 Bu ' o sim les tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 0,80m 

: deiro sim)les tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 1,50m m 220.00 

, P ^ _ BDCC 1.0, 	1.00m 	 • m 31.00 

',•,, 	— 

• _ 	. i.go x Loom m 49.00 

Escav. ,.0 manual em solo m3  860.00 
,,ir-ç-o 

Compá 	.ção manual de aterro - 	m3  20.00 

--I 	- 	j. 	á ,r..: Reater.  e cbnpactado manual m3  200.00 

..•41. 
-to fck 1 	MPa fornec. lançamento, preparo e adensamento m3  15.00 

" 4.. 4 	 ' i . 	aplana inc 	sive escoramentos 	 , ...,- 
m2 420.00 

21 	MS' 	4,.. . kiji.". ,/ 	 Imeni 
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• Aço CA-50 fornec., corte , dobragem e colocação kg 1.040.00 
Fornecimento e compactação de materiais para sub-base 	— m3  1.050.00 
Fornecimento e compactação de pedrisco c/ 0.10m de espessura para base de arruamento m3  700.00 
Imprimação de base de pavimento, inclusive fornecimento e transporte de materialbetuminoso m2 0.00 
Fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ton 800.00 

Fornecimento e aplicação de meio fio de concreto m 2.000.00 
BSCC - diam. 1.50 x 1.50m inclusive abas de concreto m 16.00 

Fornecimento e colocação de tubo ca3 diam. 0,8om m 140.00 

• Fornecimento e colocação de tubo ca3 diam. 1.00m m 60.00 
Reposição de material drenante ( areia) m3  300.00 
Remoção de solo-mole, incluindo escavação, carga, descarga, transporte e espalhamento em bota-fora m3  140.00 

22. SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 
- Demolição / remoção de grade em bitola 1,60m, dormentes de madeira m 1.140.00 

• Demolição / remoção de grade em bitola 1,00m, dormentes de madeira, TR-57, fixação rígida m 5.115.00 
Demolição / remoção de grade em bitola de 1.00 m, dormente de madeira, trilho TR-45, fixação rígida 	- m 6.100.00 
Demolição/ remoção de AMV 1:19, bitola de 1,00m, dormente de madeira, trilho TR-45, fixação rígida un 16.00 
Demolição / remoção de AMV em bitola de 1,60m, TR-57.  un 2.00 

m 620.00 --R-e%çção de terceiro trilho 
Rem 	ão de lastro 	 a,. m3  13.516.00 

Loc-;ão de eixo 	 1 m 10.900.00 
m2 2.240.00 ',- • ularização do subleito 	 ";--"" 

rga de dormente de madeira (Bitola estreita e larga) un 22.793.00 
escarga de dormente de madeira (Bitola estreita e larga) 	 I un 22.793.00 

4 e 

ga de trilho TR-45 e 57 ton 1.867.00 

'
De'carga de trilho TR-45 e 57 ton -,: 1.867.00 

" 

.2a de acessórios metálicos ton 10.30 

'es - ga de acessórios metálicos ton 10.30 
*a w 
í114' Desca !a de dormente monobloco un - 250.00 

Assent: mento de grade em bitola de 1,60m, dormente de madeira, TR-57, fixação elástica tipo pandrol m
DL 

....cer-  6.920.00 
sk .e‘ ? : Assen -mento de grade de bitola de 1,00m, dormente de madeira, TR-45, fixação rígida 	• m 4.140.00 

4,p 1 	
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.--.1 et. de grade em bitola de 1.00 m, dormente de madeira, trilho TR-57, fixação rígida m 1.500.00 
Asse damento de AMV 1:14, bitola de 1,60m, TR-57, fixação elástica tipo pandrol un 6.00 
Assen amento de AMV 1:10, bitola mista, TR-57, com geometria predominante de bitola métrica, fixação elástica un 2.00 

Asse 	. 	- .to de AMV 1:10, bitola de 1,00m, TR-45, fixação rígida un 16:00 
-: --- amento h a via, exceto lastro fornecido pela cbtu m3  22.161.63 

elamento, • linhamento e socaria em bitola 1,60m, TR-57 e dormente de madeira m 6.920.00 
.--. 7.--  - 

i '' • mento, : linhamento e socaria em bitola 1,00m, TR-57 e dormente de madeira m 2.630.00 
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Nivelamento, alinhamento e socaria em bitola 1,00m, TR-45 e dormente de madeira m 2.480.00 
Posicionamento final de via em bitola-de 1,60m, dormente -de madeira, TR-5/ m 6.920.00 
Posicionamento final de via em bitola de 1,00m, dormente de madeira, TR-57 m 2.630.00 
Posicionamento final de via em bitola de 1,00m, dormente de madeira, TR-45 m 2.480.00 

Soldagem aluminotérmica un 170.00 
Implantação de marco de segurança un 24.00 
Construção e assentamento de para- choques para bitola larga un 3.00 
Construção e assentamento de para-choques para bitola estreita un 2.00 
Deslocamento transversal da via (puxamento até 1,00m) em bitola de 1,60m, dorm. de mad. m 940.00 
Deslocamento transversal da via (puxamento até 0,50m) em bitola de 1,60m, dorm. de mad. m 20.00 
Deslocamento transversal da via (puxamento até 1,00m) em bitola de 1,00m, dorm. de mad., TR-45 m 500.00 
Desguarnecimeto da linha p/ limpeza de lastro m 520.00 

- Substituição de dormente de madeira 	 , , un 685.00 
Remanejamento de rede aérea existente para adequação de projeto m 300.00 
Lançamento de cabo ferroviário para sinalização de via m ,...• 4.600.00 
REDE AÉREA DE TFtA AO o. 	• 	 _ 	__ 

23.  Execução dos serviços de implantação da Rede Aérea de Tração, compensada autotensionada em 3Kvcc, no trecho Campos Eliseo - 
— Saracuruna, incluindo fornecimento e instalação de postes, fornecimento, montagem de ferragens de suporte km 

. 
5.8. 

24.  Execução dos serviços de implantação da Rede Aérea de Tração, compensada autotensionada em 3Kvcc, em Gramacho, incluinde 
fornecimento e instalação de postes, fornecimento, montagem de ferragens de suporte km 0.5' 

25-_ Execução dos serviços de implantação da Rede Aérea de Tração, compensada autotensionada em 3Kvcc, em Duque de Caxias 
cluindo fornecimento e instalação de postes, fornecimento, montagem de ferragens de suporte 

Ii.1  
km 1.03 

26. Re anejamento de linha 4,4Kv, em Duque de Caxias km 0.5' 

• UI 
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Estrada Velha da -Roca 77 Rio de Janeiro Brasil 
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Obras civis  para eletrificação do  	
Trecho 	Campos 	Elíseos 	 
Saracuruna 

f 

CONTRATO N° 024-97/DT 

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 

CBTU 

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES SÃ 
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C TU 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

Estrada Velha da Tijuca 77 Rio de Janeiro Brasil 
CEP 20531-090 Telefone (021) 575 3399 Telex (021) 22793 TREN BR 

CONTRATO 

Pelo presente Instrumento particular , datilografado em 02 
(duas) vias, de igual teor e forma, para juntas produzirem um só efeito de 
direito, de um lado, a COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 
- CBTU, localizada na Estrada Velha da Tijuca, 77, Usina, Município do 
Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CGC/MF sob o n° 42.357.483/0001-26, 
doravante designado, no presente, como a "Contratante", neste ato 
representada pelo Diretor Presidente PAULINO TALARICO CORREA e • 
por seu Diretor Técnico RAMIRO ABRANTES LOPES RIBEIRO, e de 
outro, a a CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., localizada na 
Rua Libero Badaró 293, 31° andar, Centro, Município do Estado de São 
Paulo - SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 61.099.826/0001-44, neste ato 
representada por seu Diretor ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, 
doravante designada como a "Contratada", têm justo e acordado que a 
Contratada execute Obras Civis para Eletrificação do Trecho Campos 
Elíseos - Saracuruna, RJ-67, doravante designado, no presente, como 
"as Obras" , tendo a Contratante aceito a proposta apresentada pela 
Contratada para a execução e conclusão das referidas Obras, bem como 
a correção de quaisquer defeitos nas mesmas, 

E O PRESENTE CONTRATO ESTABELECE que: 

1 Neste Contrato, os termos e expressões terão os mesmos 
significados respectivamente atribuídos a eles nas Condições 
Contratuais, Seção 3. Volume I do edital, anexo I ao presente, sendo 
outrossim, considerados e lidos e tomados como parte do presente 
Contrato. 

2) Em decorrência dos pagamentos a serem feitos pela Contratante, a 
Contratada se compromete, pelo presente, perante a Contratante, a 
executar e concluir as Obras e a corrigir quaisquer eventuais defeitos 
apresentados pelas mesmas, em conformidade sob todos os 
aspectos, com o disposto no Contrato. 

3) A Contratante se compromete, através do presente, a pagar à 
Contratada, em decorrência da execução e conclusão das Obras, 
incluindo a correção de defeitos nas mesmas, o preço de R 
12.996.000,000 (doze milhões novecentos e noventa e seis mil real 
ou qualquer outro valor que possa vir a se tornar pagáv 



... 

T 
Rua ( 

T2XujItr, Iftx,LÊDFS' St, 
px: 

na dar ej. 



4 TABELIÃO OE NOTAS DA C.APITAL 
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GARRE* • Tumulto 
A • • Autentico e roem 
fica que confere Cafe 

anu fé.  

2007 
1,0 EITI/E 	 • Eme, Ain. 

ACITSOM USER TO %ASSAM • Eco. Aut. 
MARCO AlITO.110 C. ARROISA • Eese. 

CIECMOISIIN NUNES DA SILVA 	-Eu,. A. 
CI TADEU CARLOS SALES COSTA •Ees . Aso 
CS LUIS COTOS TAVARES Bi SOARES-Eeci. AN. 

Mor nrao ouin et nue 	1.75 

8) Fazem parte integrante deste Contrato os documentos abaixo 
relacionados: 

Anexo I 
Anexo II 

Edital de Concorrência n° RJ- 67 Vol. I e II 
Proposta da Construtora Ferreira Guedes S.A de 
16/05/97 

Anexo III 	Fax n° 136A - 97 / DELIC - AC CBTU - 24/04/ 
perguntas e respostas 

Anexo IV Carta de Aceitaçã 

' CBTU 

nos termos do Contrato, às datas e sob as condiç 	ev as pelo 
Contrato. 	 1148 

4) Os recursos para pagamento das obras objeto do presente Contrato 
estão alocados na classificação funcional : 16.091.0572.1211.0001 - 
Modernização do Sistema do Rio de Janeiro, Categoria Econômica: 
Capital e Elemento de Despesa: 40.95.51. 

5) A Contratante e a Contratada mutuamente se comprometem a 
dispensar, para efeito de eventuais litígios que possam vir a ocorrer 
durante a execução das Obras, a figura do Mediador, tornando sem 
efeito as cláusulas 24, 25 e 26 das Condições Contratuais, Seção 3 
do edital de Licitação de Obras - Volume 1, e respectiva referência, 25 
(foque couber) e 26, constantes da Seção 4 - Dados do Contrato - 
Volume II. 

6) O prazo para conclusão das Obras será de 14 (quatorze) meses 
contados da data de eficácia do contrato. 

7) A Contratada, se compromete a conceder sem ônus para a 
Contratante, facilidade de espaço físico em suas instalações de 
canteiro, de modo a possibilitar a utilização do mesmo pela `P 
Contratante ou preposto autorizado, enquanto durar o prazo de 
execução da obras, objetivando o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços. 
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9) Os endereços para comunicação entre as partes sã 

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBT 
Estrada Velha da Tijuca, 77, Usina - Rio de Janeiro - RJ 
Tel : (021) 575-3204 - Fax: (021) 575-3207 
CEP: 20531-080 

lA • EM. AM. 
RTORASeAN 

A 	C. ARRIAM • Eia: eet 
SOM MUNE S DA SILVA 	. Ai 

UCARLDS SALES COSTA •Erm.Aut 
LM CARLOS TAVARE Di.SOARF 

rolow 0~0 n alo et 	S 1,75 
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CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. 
Rua Libero Badaró, 293 31° andar - Centro - São Paulo 
Tel : (011) 258-9255 - Fax: (011) 606-5503 
CEP : 01095 - 900 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este 
, CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo. 

Rio de Janeiro, ,2b.  de de 1997 

P/Construtora Ferreira Guedes S.A. P/CBTU 

Testemunhas 

 

Z-7A- 

 

2) 	  

   



. . • 

MAC', e 

CONSTRU iell# é ,IRLea 

'15  

vá par. 
W.1,GUENS 
1' andar q. 11 



4., 

e 

N phno4 f 0E.  

:4440 N/C4h.  e4  
4  do  

... 	° 1 1 n 

,441,0,:eé„o 
1;4w4,44...r. tityles  
zik°  #1c;ü:24„ 

Z:(2; 407 -1  

CBTU 
1620 

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. - CBTLI 

TERMO DE REFERÊNCIA -( 4 ) 

RJ - 67 

IMPLANTAÇÀO DA LINTLA DE BITOLA LARGA BI: 2 NO 
TRECHO CAMPOS ELISEOS - SARACURUNA 

LicAoo po DESVIO DA PLATAFORALA 1 DE GRA_NLACHO À 
BL 1 E, LIGAÇÃO E-  :RECUPERAÇÃO DA BL 2 NA PARTE 
SUPERIOR DE CRAMACHO 
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OBJETIVO 

O presente Termo de Referência tem por objetivo especificar e estabelecer as diretrizes e 
condições a serem observadas na elaboração de proposta técnica para a execução dos 
Serviços de Infraestrutura (complementar) e Superestrutura da Via Permanente, relativos à 
implantação da linha de Bitola Larga (BL 2) de Campos Eliseos à Saracuruna, de acordo 
com projeto existente e "Etapas de Implantação",. Anexo 1, implicando em remanejamento 
e construção de segmentos em bitola estreita; bem como a execução da Ligação do Desvio 
da Plataforma 1 de Gramacho• à Bi. 1. Ligação e Recuperação da BL 2 na parte superior de 
Graina..;ho . e a Infraestrutura para lançamento do Cabo Ferroviário nó trecho entre Campos 
Eliseos e Saracuruna, corredor Barão de Mauá - Saracuruna. na 

 malha ferroviária da 

Companhia Fluminense de Trens Urbanos - PLC\ IITRENS. 

Os seniços abrangidos neste Term.() compreendem. basicamente. remoção,remanejamento 

de vias e AMV's existentes. assentamento de novas vias, de AMV's e pára-choques, 
pavimentação de PN's. execução de guaritas e de vala para lançamento do Cabo Ferroviário. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para a implantação do projeto deverão ser consideradas diversas condicionantes. algumas já 

ocorrentes e outras a serem implementadas. tais, como: 

Aproveitamento parcial das linhas der BE )xistentes com a concordância entre 

segmentos novos e antigos: 
 

Otimização do perfil do boleto.  dos trilhos. obtidos a partir das cotas da plataforma de 
templenagem, com sublastro,. adicionando-se a estas últimas cotas a altura da seção 

tranwetsakipo da superestrutura da Via Permanente; 

Entrevia mínima de 4,25. m entre 	as de bitola larga: 

m e tre linhas de bitola estreita; 

mro viária no trecho, durante a execução dos trabalhos, através 
..,..trm,'eita. mediante a implantação de segmentos da linha de BE 

incomitante de outros segmentos das linhas BE 1 e 

Entrevia 

xlanújfnçã-
de da:5' • 
Priiiláda e. 

..... 
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Os quantitativos apresentados nas larulhas de Quantida-cie do presente Termo São 
estimados, podendo sofrer variações para mais ou para menos, sem .contudo acarretar 
qualquer alteração no preço contratual. cabendo a Proponente realizar seu próprio 
levantamento, com base nos Projetos e em inspeções técnicas aos locais, para melhor 
aferição das quantidades. 

A CBTUFLUMITRENS. fornecerão os materiais necessários (novos elou usados) para os 
seniços de superestrutura, entregando-os à CONTRATADA. em seus almoxarifados e'ou 
locais específicos de sua malha. 

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos. instrumentos, 'ferramentas e mão-de-obra 
necessários á completa execução dos serViços. bem como os equipamentos de segurança do 
trabalho. sinalização e iluminação das frentes de seniço. de aenrclo com a FT:SC:MAL-W:5,i 

c em consonáM.ia com as normas d. segurança vigentes. 

A Til -MUREM; pmidenciará transporte ferro\iário para O deslocamento dos materiais 
de superestrutura a serem por ela fornecidos. 

.1 udu o manuseio de makaiais necessarios à execução dos serviços caberá. única e 
exclusivamente a CONTRATAI) 1. inclusive naqueles casos em que forem transportados 

pot \ ia 1.ri 	ia pela 

Havendo disponibilidade a CONTRATADA poderá ocupar área da FLUMITRENS para as 
suas instalações pr(visórias. a serem construídas integralmente is sua' expensas. sendo que a 
citada área devera ser totalmente desocupada e entregue limpa e desimpedida quando os 
serviços e ou (ha, estiverem concluídos. 

A C( ::\:.1.1:ATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais. estaduais 
e municipais inclusive todos os regulamentos. normas. instruções e diretrizes) que lhe 
'orem aplicáveis e necessários ao seu funcionamento corno empresa, inclusive a obtenção de 
todas as licenças. alvarás e autorizações relacionadas direta ou indiretamente com a 
execução dos serviços contratados e ao 	ercicio de suas atividades nas jurisdições em que 

se desenvolver i. 
Nee, ao. 

A CONT IL 
	Mo  

e r 	o 
engenheiro Ina 
para atuar Cat.,,no 
facilitar o.leaSall? 	 ÃO. 

offri ..... . éal  
414,7ere 

jAVaifer4L Si4 , 
wEik,„ 

"'441v —vP0 pkon  
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manter durante- toda a execução dos seniços um 
* 	• qualidade de coordenador, com autoridade bastante 

a fim de garantir a boa qualidade dos seniços e 
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A FISCALIZAÇÃO da . CBTU reserva-se o direito de pedir o afastamento imediato de 
qualquer componente da equipe da CONTRATADA que, em sua opinião, seja prejudicial 

ao bom andamento dos serviços. . 

. A CBTU exercerá ampla fiscalização durante a execução dos serviços, devendo a mesma. 
ou qualquer preposto por ela autorizado, ter acesso às instalações da CONTRATADA a 

qualquer tempo. 

A CONTRATADA terá inteira responsabilidade quanto ao cumprimento das Normas 
Técnicas Brasileiras ( ABNT ). das Normas Técnicas Ferroviárias. das Instniçõe,  Técnicas 

• e Administrativas da CBTU. das especificações, códigos e regulamentos pertinentes ao 

objeto desta licitação. 

Os scrviços dev•crão ser executados. preferencialmente sem acarretar qualquer inten-upção 

das linhas em tráfego e dando condições de embarque e desembarque de passageiros nas 
estações. Quando houver necessidade de paralisação de alguma atividade da 
CONIRATANTE para a realização dos mesmos. estes deverão ser executados no menor 
prazo possivel e condicionados aos horatios a serem estabelecidos pelaFLMTRENS. 

Caberá a CONTRATADA apresentar à CBTU, com a devida antecedência para 
en,aminhamento à FLUMITRENS, sua programação de trabalhos, de modo a ser estudada 
a compatibilização da mesma com os horários de interrupção de tráfego. visando minimizar 

os problemas operacionais dai decorrentes. 

Os "as built", ensaios, testes e demais provas exidas por normas técnicas oficiais para a boa 
execução dos serviços, correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada da mesma ou de 
seus prepostos. os serviços por ela executados que apresentarem omissões ou defeitos de 
execução constatados pela CBTU. A correção será por sua conta exclusiva. 

2.18 

	

A aceita_ção final dos serviços som te será concretizada após todos os reparos e correções 

necessáN/04ádos pela FISC 	AÇÃO. e mediante a emissão pela CBTU do Termo de 

Recel)CONOitt5Otte1jws. 

E intii5pensávelb, 	•:) .9;5!4,̀,g;o1N-ENTE inspecione o local dos serviços e vizinhanças a fim 

de iii iiiii 	
, -W d. 	0 	 e recursos existentes, bem como obter quaisquer outras 

1 	vinde:: julg.• necessárias para a preparação de sua proposta. 

, 	•••, -;„, a,  conle4t , . , %mo  

LótcoR"'"soue,;"a 

i 

,êse,,t4,00,,, • 4%4/ • iç4Pn.k 

,.,f,-.1,-• :' reza e vulto dos mesmos, conhecer as fontes de materiais 

kap,, iie  
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A CONTRATADA deverá fornecer e colocar 1 placa alusiva à obra, por estação. 
confeccionada de acordo com modelo fornecido pela CBTLI. 

Deverá ser reservada área de, no mínimo, 20 m2, por, estação, para escritório da 
FISCALIZAÇÃO da -CBTli provido de W.C, ar-refrigerado e equipada com duas mesas e 
duas cadeiras. 

Caberá à CONTRATADA realizar todas as instalações provisórias necessárias ao bom 
funcionamento da operação da (s) estação (ões), que ao final dos serviços. deverão ser 
desmontadas. 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Ser\iços Complementares de Infra-Estrutura da Via Entre Campos Eliseos e Saracuruna e 
na Parte Superior de Gramacho e Lançamento do Cabo Ferroviário. 

Os serviços complementares de infra-estrutura da \ia, compreendendo obras de 
terraplenagem, drenagem e, obras complementares. estão discriminados nas planilhas de 
quantidades e desditos sumariamente a seguir. 

Estes ser\iços serão executados segundo o projeto, no que couber, e -de acordo com as 
Instruções Técnicas da CIVIL para execução de obras de infra-estrutura da via, onde são 
apresentados, também. os critérios de medição a serem adotados. 

Seniços Preliminares 

Os serviços preliminares compreendem a demolição e remoção de obras existentes em 
alvenaria, concreto simples e concreto armado em locais que interferem com a  implantação  
de linhas em 	r Ya 'estrela, assim corno a limpeza de valetas, remoção da camada 
vege,45,0a faixa lateral d plataforma ferroviária e remoção do lixo e entulho ali acumulados. 

48, ,<44 
4 

CM 

44( 

englobam os serviços de escavação, carga, transporte, descarga e 
s ao perfeito acabamento da plataforma de terraplenagem, em locais 

rrnente e naqueles que necessitam de comPlementação para que se 
terraplenagem, bem como a aplicação da camada de sublastro para 
trutura das vias a serem implantadas. 
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Quanto a drenagem, prevê-se a execução de valetas de plataforma nas áreas onde serão 
implantadas as novas estações de Campos Eliseos, Jardim Primavera e de Saracuruna. 

Obras Complementares 

Serão executadas duas Guaritas para Manobrador de chaves na altura das 'estacas 280 e 315 
e, .a pavimentação de duas Passagens de Nível: uma em Campos Eliseos, e outra em Jardim 
Primavera. Junto a estas PN's serão con.struidas Cabines para Sinaleiro. 

Infra-estrutura na Parte Superior de Gramacho 

Na parte superior de t:tramacho os seniço,4 de Inira-estrutura compreendem basicamente a 
demolição parcial do paximento da passagem de nível. as escavações e compactações 
necessárias a implantação da liga .ão do desvio da Plataforma 1 de Gramacho à BI. 1 e 

ligação da BI.. 2 entre as estaca -000 e 200.,. 

Com relação às escavações. deverão ser verificadas as condições de suporte do solo, ao nivel 
do greide de terraplenagem. o qual deverá ter CBR 20%, z.aso esta condição seja atendida 
o material 'deverá ser escariticado e compactado a 100% P.N. caso contrário o material 
deverá ser substituído por outro com as características recomendadas, numa canada de 20 

cm 	de espessura. de \ elido o forneviniento deste material, estar diluído no preç da 

nipac1aç5o. 

Foram considerados. ainda, corno serviços de Infra-estrutura, a pa.virnentação da passagem 
de nível, em concreto asfáliico com espessura de 10 em, abrangendo a travessia das linhas e 
a rampa localizada pelo lado esquerdo (sentido Gramai:lio .- Campos Eliseos) que deverá ser 

alteada em função da cota da linha de ligação do desvio à BI. 1. 

Os serviços de Infraestrutura..estimados. estão discriminados nas Planilhas de Quantidades 

do referido segmento. 

n.Lançame %te Cabo Ferro ári-p:-.)- 

td"-do,.cabo ferroviário de telecomunicação, a ser implantado entre 

a, -serão executados antes dos serviços de superestrutura, corno 

04,b4beii 
• o, de vala sem revestimento, localizada, sempre que possível, na 

e BE com 75 cm de profundidade e 60 em de largura. .A 

a locação do cabo. 

Os servi*, 
• CamiSt)s.Elist 
seneue 

4,41„ 
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A cada 243 m, aproximadamente, haverá uma "Caixa de Emendas" em concreto armado de 
fck 15 Mpa, sem fundo, cujas dimensões externas são: 2,00 (comprimento) x 1,05 (largura) 
x 1,05 altura e 0.10m de espessura de paredes, encimada por tampa, dividida em 2 partes. 

à. 	em concreto armado, tendo cada uma 1,00 x 1,05 x 0,07. As caixas terão 0,20 m de suas 
paredes engastadas no solo e um furo de 100 mm de diâmetro em cada extremo (parede de 
menor dimensão), para a entrada e saida dos cabos, localizado a 0,10 m do fundo da caixa. 

• Após acabadas, as dimensões internas das caixas serão 1,80 (comprimento) x 0,85 (largura) 
x 0.85 (altura). 

O fornecimento do cabo fen•oviário de telecomunicação será feito pela FLUMITRENS. 
cabendo a CONTRATADA .os.  seguintes serviços: 

- Antes do lançamento cio cabo ferroviário será colocada. no fundo, em toda a largura e ao 
9. g 	 longo da vala, urna camada de areia lavada com 0,10 m Au espessura. 

Após o assentamento do cabo ferroviário pela Contratada será executado o seguinte: 

Lançamento, sobre o cabo, de unia camada de 0.10m de areia lavada: 

Sobre esta segunda camada de areia. 3 em de concreto, ao longo e em toda a largura 
da vala. 

Sobre a camada de concreto. reaterro ,compactado. com  a mesma energia de 
compactação utilizada na camada final de terraplenagem, até atingir o greide de 
teiraplenagem. 

É 	As quantidades e os serviços previstOs no lançamento *do cabo ferroviário. a serem 
'executados pela CONTRATADA, estão discriminados nas planilhas de quantidades. 

	

) 	3. -, 

10. 

	

) 	 Os serviços de superestrutura da - ia para implantação da linha de bitola larga BI.. 2 no 
- trecho Campos Eliseos - Sarac na., também discriminados nas Planilhas de Quantidades. 
são descri ;m,9 seguir e compr ndem, basicamente, remanejamento/e ou remoção de vias e 
..A..‘f\"s e.À.  tideocawentame to-  de novas vias e AMVs, execução pára-choques etc. 

Na parste  
oom O 

. implanife•.o e um' A.,• te , puxamentos e implantação de sepuentos de via de Bitola 
Larsta'; . g even e O Y, 	 em executados em conformidade com o desenho I.J.T 25 ti. 

# 
1 '1 Ti';'" . 	̀gtv-r•-13 	 Desvio da BI.. 1 e Ligação da BL 2". 

..,,, 
mi 

Serviços de Superestrutura da Via 	
r 

Crramacho, teremos a remoção de dois  AlVf\-"s 1:14 e a 
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No segmento compreendido entre as estacas 07 e 64, referidas no Projeto da Tecnosolo para 
o trecho Gramacho - São Bento, a BL 2 está lançada, porém, -  para que tenha condições de 

tráfego deverão ser realizados, além dos mencionados anteriormente. os seguin_te_s_s_efvMs: 
reposição das placas de apoio tipo Pandrol no. segmento sobre a..-"Ponte 2" (.140m 

alinhamento, nivelamento e socaria do segmento compreendido entre as estacas 07 e )4: 
e lastramento, com respectivo alinhamento, nivelamento e socaria entre as estacas 54 é 64. 

Cabe observar que a rampa no segmento de ligação do desvio da plataforma I de. 
.Gramacho à BL 1, deverá ser igual a rampa da BL 1, que está em operação até Campos 
Eliseos. principalmente nas extensões abrangidas Pelo AMV 1:14 a implantar. Esta 
observação vale também para o segmento da BL 2 compreendido entre as estacas 46 e 54, 
Projeto iecnosolo. que. deverá ter rampa igual a da BL 1 em razão dos travessões existentes 

no local. 

Para execução do cruzamento, na passagem de nível da ligação. Desvio'BT. 1. devera ser 

seguido o projeto constante no desenho AT 89 fl. 11 "Passagem de Nível - 

Tipo". Anexo 7. 

1111°1-mações mais.  detalhadas e especificas sobre as diversas atividades e operações contidas 
em cada um dos itens orçamentários relativos a estes seniços, bem como sobre a forma de 

medição dos inesmos. poderão ser obtidas no Caderno de Encargos para os Serviços 1. 

Superestnimra da Via. 

Remoção de' Via Existente 

A remoção de via 	existente compreende a retirada de todos os componentes da 
superestrutura terfiniásia. tais como: trilhos.. dormentes, dispositivos de fixação, lastro. 

aparelhos de mudança de via. etc. 

3.2.1;2 	Todos os materiais removidos da via deverão ser selecionados e separados. Aqueles não 
reaplicados, deverão ser carregados em veículos rodoviários eiou ferroviários e 
descarregados em locais da FLUMITRENS, de acordo com orientação da 

FISCALIZAÇÃO. 

3.2.1.3 	O lastro existente deverá 
. da FISCALIZAÇÃO. 

3.2.2 	Desloca, ?tieti4ansversal 
4 4,tè, 00 Oe 

47IC ykst/G44.5t4'°% 
'rif è .'ep,70"ve'tkr/k— 

Consiste'eWa°4 .  
sem. W3n 

e o seu reaproveitamento ficará a critério 

e Via em Bitola Estreita (Puxamento) 

nça da posição geométrica atual da via para outra posição 
montagem dos componentes da via. 

ser totalmente removido 
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3.2.3 	Assentamento de vias 

	

9 	3.2.3.1 	A superestrutura da via será assentada obedecendo aos elementos do projeto geométrico 
horizontaL podendo em alguns casos sofrer modificações de acordo com a 

FISCALIZAÇÃO. 

1-.110 A CONTRATADA determinará os elementos básicos do perfil do boleto do trilho (pontos 

	

(10 	 notáveis, superelevação. etc.) a partir das cotas de ten•aplenagern. constantes do projeto. e da 
seção transversal -tipo da superestrutura da via permanente. 

ii,,. 	. 
...2.3:2 	Os trabalhos inerentes ao assentamento de vias não deverão ser iniciados antes da liberação 

do respectivo trecho pela F1SCALIZAçÃo. 
r 

' e -,4  7.3.3 	Durante a construção deverão ser observadas as seguintes restrições de velocidade para os 1 

	

" 0- 	1 	trens de serviço: 

ESTAGIO DE CONSTRIO 	 VEL. MAX. ADM1SSÍVE1_ 
) • 	1  

	

O 	 Na grade. sem ancoragem de lastro 	 5 Kiri h 

I 

	

I 	Na via parcialmente concluída, com 

	

I 	
15 em de lastro. ombro minimo de 

r 	20 em. nivelada, mas com serviços' 

	

1 	 diversos em execução. 
) 

.1' 	3.2.3:4 	Antes das ligações finais dos trilhos, a via deverá estar perfeitamente alinhada e ni‘elada. 
apresentando-se o lastro conforme a seção transversal projetada. 

) 

3.2.3.5 	A metodologia de execução dos serciços de lançamento da superestrutura da Nia nào será 
previamente estabelecida pela CBT12, de forma a possibilitar a CONTRATADA escolher o 

IP 	1 	método mais condizente com sua tecnologia e experiência, desde que sejam seguidas todas 
as instii es prescritas neste Termo, e as normas técnicas que versam sobre o assunto, bem 

como 	forocediment s de instalação e aplicação dos materiais segundo seus ..-••••-•,‘ 
4 

labric  
ce o w000,„?fioa ' 4%7227: • ,.it  

3.2.3.6 	O m 	
lue o 	i --z 

as' ody esc
g
,  i.  ati, !! v. /..1.i;.ç çamento da superestrutura deverá ser tal que permita variantes ,. • .. 

donfocess6, gr Ao 	havendo descontinuidade no andamento normal dos trabalhos, 

paru/Ws/01 ões Tee 	com os recursos disponíveis. 
i4h2 4,  ,.,. 	........ 
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)1 g 3.2.4 	Manuseio e transporte de materiais 

3.2.4.1 
	

A carga. descarga e estocagem dos dormentes poderá ser manual. Qualquer que seja o meio 
empregado no manuseio dos dormentes, deverá ser cercado de cuidados especiais para não 
danificá-los. 

Os acessórios metálicos deverão permanecer, sempre que possivel, em suas embalagens 
• oriánais até o Momento de sua aplicação na via. 

NO 	3.2.4.3 	A descarga de trilhos deverá ser efetuada com cuidado. sempre evitando-se .quedas e 
choques.• 

•"5 
3.2. 1. 4 	o -recebimento. estocagem. guarda. manuseio. carga e descarga de todos os materiais que 

• serão aplkados na superestrutura da Via ou utilizados como apoio para eSte lançamento. 
• lázem parte dos serviços de remoção é assentamento de vias sob responsabilidade da 

CONTRATADA.- Deverão ser tomadas todas as precauções para que estes materiais não 
, 	 sofram quaisquer dam)s- que possam alterar as funções que irào desempenhar na Nia. 

3.2.4.5 	Eventual transporte. de materiais pui via rodoviária desde o local de estocagem até as 
frentes de serviço e vice-versa. será de responsabilidade da CONTR.ATADA. conforme item 
2.25 da Planilha de Quantidades. 	• 

3. 	Lastramento 

es 
(9  3.2.4.2 

3. ).5 1 O lastro sera fornecido e transportado pela CBTI'FLLMETRENS. respectivamente. 

A espessura de lastro sob a face interior do.  dormente é a indicada pelo projeto podendo ser 
alterada segundo orientação da Fiscalização. 

A carga e a descarga dos vagões de lastro na via bem como o respectivo acabamento será 
executado pela CONTRATADA, conforme especificado nu Caderno de Encargos. ficando a 
socaria mecanizada a cargo de equipamento da FLITMITRENS. 

..ecAtetuoN Os locais on e houver necessidade de socaria manual, esta será executada pela 

'lastro  deverá ser feita de forma cuidadosa, de ambos os lados do dormente. 
los Seus extremos até 300nun no mínimo e 500nun no máximo Para o lado 
rilhos. Na parte central dos dormentes não será admitida socaria. sendo o lastro 

'nehimento. Ambas as extremidades dos dormentes, bem como os lados interno 
trilhos. deverào ser socados simultaneamente. 

TERXIU DE REFERENCIA - 4 ) 
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44,,DIDocíeptilT,. ItiAT. A com socadoras portáteis tipo"JACKSON" ou similares. 
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! IP 3.2.5.6 As vias deverão ser alinhadas e niveladas com o número necessário de passagens de socaria. 

' Z:# 
até que permaneçam firmemente assentadas em suas posições geométricas finai. 

3.2.0 Dormentes 

Ce Os dormentes deverão ser assentados perpendicularmente aos trilhos. 

(O.  
7\ 3.2.6.2 Fm todas as vias a serem implantadas serão utilizados Ionnentes de madeira. 	-as vias de 

bitola estreita o espaçamento dos dormentes de eixo a eixo será de 55 cm e nas vias de bitola 
(40 lama de 54 cm. 
1111" 	

. 1 roo, 

I) 	1 	Serão utilliados trilhos longos soldados (TI S ou barras de 12m do tipo TR-57 para a 
implantação das \ias novas 

, 
os trilhos serão assentados de torna clue suas extremidades sempre venham a sim:ir-se 
entre dois dormentez. a fim de. posteriormente. permitir a soldagem de fechamento. 

os dormentes das juntas deverão ser posicionados de sorte a assegurar uma distânéia 
. mínima de 	entre a ponta do bilho e O ei\o do donnente. 

3.1.7 t 	1 ,igo apás 	lançamento dos 11...S 'barras sobre os dormentes. em suas posições na via. 
procede-se a aplicação das fixações e o registro da temperatura para posterior controle' de 

. deslocamento das mesmas. 

3.2:7.5 	Preliminarmente, na implantação das vias, os trilhos serão ligados por meio de talas de 
junção para. posteriormente. proceder-se a soldagem aluminoténniéa dos mesmos. No caso 
de bitola mista o trilho interno não será continuamente soldado. podendo. contudo, ser 
constituido por barras de 60m ou outra extensão à critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando a solda e etrica ou- alurninotérmica coincidir com a zona de aplicação ̂  do p-ampo 
elástico. deverá .r providenciado o adequado esmerilhamento da respectiva solda no patim 

esent 

S• Peulq>/.. 

:fL
470se e; ift"C;a ' 7.1ã. 	

''''''''''''' 4 R   
1241eMeR 
'MOA Ric"é 
R. .0 n, 4,46u1D. 

eeleftis, do trilho. 

4 
8E1 cie 

s trilhos soldados deverão ser alternadas e cada junta de um trilho deverá 
dti no mínimo 6 metros da junta do outro trilho, exceto na região dos ANfV"s. 

s trilhos aos dormentes deverão ser aplicadas segundo as recomendações do 
leordo com as normas téniéas que versam sobre o assunto. 

°1917- 
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g) Aguarda-se o esfriamento superficial da escória e o parcial endurecimento do .aço 
fundido, inic.  ndo-se o processo de remoção do molde, destruindo-o; 8° 	fundido, ot  

'Net
c4,„ 

Ii9eggg 	 rebarbagem do excesso de solda do boleto do trilho; 
• 

r até a temperatura de 150' C. inicia-se a operação de esmerilhamei 
iine-nto da solda. 

&Paul,/ 
SP 

........ 	. . 
"semMre 
Márcio R hicem,r  ela S 

SOulé 
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3.2.7.9 	soldagens das barras e as de fechamento, deverão ser realizadas. preferencialmente, na 
faixa da temperatura neutra. 

3.2.8 	Soldagem aluminoténnica 

- A soldagem aluminotérrnica pelo processo THERMIT. deverá observar a 'seguinte 
sequência: , 

a) Liberta-se o trilho de sua fixação na via; 

b) Executam-se o nivelamento e alinhamento das extremidades dos trilhos a serem soldados. 
empregando-se para isso. calços apropriados: 

c) Executa-se um corte. de preferência a disco, para produzir a folga especificado para ó 
perfil de trilho em função da qualidade do aço. 

d) Após o cone, aplicam-se os moldes ou formas. rejuntando-as com areia refratária 
apropriada. As formas são pré-fabricadas e próprias para cada perfil de trilho. Devein 
estar secas ou no máximo com pouca umidade. Monta-se também o cadinho para a 
fusão da porção aluminotérmica sobre um suporte metálico, com áro no plano 

• horizontal. Antes de lançai a porção aluminotémlica no cadinho, este deve sei secado 
. aplicando-se o maçarico - em seu interior por alguns segundos: 

e) (.) pré-aquecimento é feito por meio de um maçarico próprio. de bico largo. Na operação 
de pré-aquecimento o topo dos trilhos deverão 'ser- aquecidos uniformemente até a 
temperatura de 900 a 1000 C. que o soldador deverá ,identificar pela cor, não devendo. 
entretanto ocorrer fusão no topo dos trilhos: 

tu .Acende-se a porção aluminoténnica no cadinho. espera'-se a conclusão da fusão. 
aproximadamente 20 a 40 segundos, e inicia-se o vazamento sobre o molde até que a 
seção do • trilho fique coberta pelo liquido do aço fundido escorrendo-se o excesso do 
óxido de alumínio 	cOncha de escória. 



àst: 

/InIANCO • 

ww•••••••11,-VeMánko~ 



1033 CBTU 

assentamento 
pelo projeto 

Assentamento dos aparelhos de mudança de via (AMV)  

Serão empregados Aparelhos de. Mudança de Via tipo ÁREA. 

Constituem elementos básicos para a montagem dos AMVs, as plantas de 
fornecidas pela CBTU e a locação de seus pontos principais definidos 
geométrico. 

.o devera estar 

acordo com o 
MV. 

a posição das 
assim como o 

Antes do assentamento dos Aparelhos de Mudança de Via, o sub-lasti 
regularizado e elçAidamente compactado mi cota estabelecida pelo projeto. 

.Cs dormentes, espiais serão distribuídos na região dos .A.MV's de 
espaçamento e forma indicadas nas plantas de assentamento do respectivo A 

Deverão ser cuidadosamente •examinadas e ajustadas a posição do jacaré. 
agulhas em relação ao trilho de encosto, a bitola das vias direta e desviada, 
assentamento correto dos 4_,ontra-trilhos. 

14 19 TERNItt DE REFERÊNCIA.  -(4)   

- .A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os materiais e 
utensílios para a realização da solda aluminotérrnica. bem como pela boa qualidade de . 
execução da mesma. 

As placas de deslizamento das agulhas deverão ser cuidadosamente limpas e lubrificadas 
com graxa apropriada. 	• 

As agulhas deverão ser montadas de modo a permitir seu deslocamento sobre as placas de 
deslizamento sem uande esforço. 

socaria dos AMV's será executada mecanicamente pela FLUNITTRENS. 

Para o nivelamento, alinhamento e bitola, prevalecem as tolerâncias adotadas para as vias e 
os detalhes indicados no plano de montagem do AMV. 

Observações quanto aos materiais a serem empregados na Unplantação da Superestrutura da 

E DUAUBI - 
cr.a() TR-57 novos para a BL e TR-45 usados para BE. 

serão elásticas e rígidas. 

gl 

gl e 
.0 g 

s 
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3.2.9 

3.2.9.1 

3.2.9.2 
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A tolerância admitida para a distância entre os dormentes será de ± 20mrn. permitindo-

se ainda um deslocamente angular de ± 10min. 

a admissivel entre o nivelamento longitudinal e o teórico 
5mm. Divergências de -L 4mm a - 4mm não poderão ocorrer dentro 

ento de 10m. 
SP 	

1 1 SEr 
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Os componentes • metálicos dos AMVs com trilhos TR-57 e as vigotas (dormentes 
especiais) serão novos. 

- 	O lastro complementar será novo. 

Tolerâncias geométricas 

Será exigido o cumprimento das tolerâncias geométricas estabelecidas, quando da vistoria 
recebimento dos serviços de implantação da superestrutura da via. • 

Após os serviços de acabamento final da via. a CONTRATADA deverzi comunicar à 
para, conjuntamente. efetuarem as medições de verificação das condições geométricas da 
ia. antes de sua liberação para o tráfego. 

As tolerâncias geométricas admissiveis para o as vias. serão : 

Planimgtricá, . 

• tolerância na bitola será •-• 4min a -2mm, não podendo. todavia, existir uma variação 
superior a 2min entre dois dormentes consecutivos. 

As tolerâncias para o 	nto nas retas e curvas deverão ser conforme segue: 

Para o alinhamento nas retas, a tolerância será de ± Grnm.  . Divergências de 3inm ate - 
3rrun não poderão ocorrer dentro de um comprimento de 10m, tolerando-se neste caso 
um afastamento máximo de 4inrn entre o eixo projetado . e o executado. 

Nas curvas circulares simples a diferença de flechas medidas no centro de uma corda de 
lOni deverá ser inferior a 6inni. A divergência máxima tolerável entre o eixo projetado e 
o executado será de 4mm. não sendo aceitas divergências de - 3 a - 3rnm em 10m. 

3.2.11 

3.2.11.1 
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. Para o nivelamento transversal a tolerância será de ± 4flun, não sendo aceitas 
divergências de — 3mm a - 3inm em Sm (TW1ST). 

Soldagem de trilhos 

. 	A geometria das soldas será verificada através de 1 (um) metro padrão com precisão de 
0,1mm, e deverá atender as tolerâncias de nivelamento • (superfície de rolamento) e 
alinhamentó (superfície interna do boleto) a seguir apresentadas: 

• Nivelamento 

Tolerâncias: • 
Empeno vertical convexo 1,5mm 
E.mpeno vertical côncavo O • 

• Alinhamento 

• 

Tolerâncias: 
Empeno horizontal convexo --- 1.5mm 
Empeno horizontal cóncavo - 0.75mm 

Aparelhos 4.  Mudança. de Via 

As tolerâncias de bitola. dos AMA"s serão de - 2mm e - 2mm não podendo. todavia. 
existir urna variação superior a Inun entre dois dormentes consecutivos. 

Alinhamento 

. 	Será de -ri- 2 mm. divergencias•de 2rrun até - 2rnm não poderão ocorrer dentro de um 
comprimento de 10 m. 

.4 diferença existente entre o eixo de projeto e o executado, obtida através de medições 
em relação a4 marco topográfico será no máximo de 3 mm, não sendo toleradas 
divergências e 4 3rrun a - 3mrn em 10 metros. 

nivelamento transversal de cada via a tolerância será de 	2mm. não sendo 
das divergências de + 2mtn a - 2mm numa extensão de 5m (tsvist). 

adotada para o nivelamento longitudinal será de +i- 2 mm em 5m. 
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.as será feito conforme as tolerâncias do item 3.2.11. 

o 	velamento transversal serão examinados a cada 5m, com medidor especial. 

A 
udança de Via 

orp` 

tes deverão estar assentados rigorosamente de acordo com os desenhos 
assentamento. 

15F) 

- O exame nas eu 

Eit2,,rAck, 
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A divergência máxima admissivel em relação ao nivelamento teórico da \ia será de 5min. 

RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços de infra-estrutura (complementar) e superestrutura (remoção de Vias. 
assentamento de Vias/AMV's, etc) serão vistoriados antes de serem recebidos parcial ou 
definitivamente, cabendo a CON l'ILATADA tomar todas as providências necessárias para 
essas vistorias. 

us recebimentos parciais serão efetuados após a conclusão de cada etapa dos seniços de 
cada trecho da obra. cabendo a CONTRATADA solicitar, em tempo hábil. que a 
FiSCALIZAÇÃO os efetue. O trecho considerado em recebimento terá seus limites 
representados por pontos, determinados de comum acordo entre a CONTRATADA e a 
FISCALIZAÇÃO e de fácil identificação. para permitir eventuais conferências posteriores e 
facilitar a delimitação quando do futuro recebimento dos trechos adjacentes. 

U s serviços de infra-estrutura da via serão recebidos segundo os procedimentos estabelecidos 
• nas Instruções Técnicas da Companhia para este tipo de obra 

). 	4.4 	Os serviços de superestrutura da via serão recebidos após a apresentação • pela 
CONTRATADA. em planilhas apropriadas, dos levantamentos e controles realizados para 
cada serviço especifico e das inspeções, medições e cálculos planialtimeuicos que atendam 
às premissas e tolerâncias a seguir estabelecidas. Excluem-se desta obrigação os serviços qtli.. 
anteriormente foram da responsabilidade imediata da CBTUFLUNIITRENS. 

4.4..1 	Geometria 

• Nas retas, .os alinhamentos e o nivelamento longitudinal deverão ser examinados eorn 
visor ótico. 
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As soldas deverão formar uma superfície continua e homogênea com o boleto dos trilhos e 
serem isentas de rebarbas, depressões. elevações, falhas e defeitos nas superfícies de 
rolamento das mesmas. Além das soldas propriamente ditas, as laterais c a parte inferior do 
patim do trilho deverão também ser convenientemente rebarbadas. 

4.4.4 	Plataformas e áreas Adjacentes 

- 	Deverão estar completamente limpas. regularizadas e desobstruídas.' 

4.5 	Até o recebimento definitivo das obras. a CONTRATADA será a responsável. seirt qualquer 
ânus para a CBTC. pela conservação e manutenção dos sers,iços por ela executados. mesma 
que já xistoriados e recebidos parcialmente pela FISCALIZAÇÃO. 

4.6 	Todos os defeitos detectados. seja nos recebimentos parciais. seja no defmitivo. deverão ser 
corriçndos pela CONTRATADA. igualmente sem ônus. para a CBTI". num prazo máximo 
de I (dez) dias, a partir de sua comunicação. 

4.4:3 °idas 

9 

9 
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e g 	i. 	.. As dimensões dos AM-V's deverão obedecer rigorosamente aos desenhos 	de 

	

C g 	assentamento. 

	

tO 	Para o nivelamento e alinhamento, deverão ser respeitadas as tolerâncias estabelecidas no 

	

. e • 	 item 3.2.11. 
e e 

	

CO 	. 	 _ Deverão . ainda ser verificados os ajustes de ' fixação aos 	dormentes. o 

• te" 	funcionamento do aparelho de manobra, e a proteção anti-fen-uginosa de acordo com as 

instruções do fabricante. 

010 	.1 	. 
4.7 	As obras somente serão consideradas como concluidas, após o seu recebimento definitivo e 

emissão do respectivo Termo de Recebimento, por uma Comissão de Engenheiros a ser 

designada pela CBTI.T. . 

	

4.8 '' 	.rita vez recebidas em refinitivo. a manutenção das obras ficará a cargo da FLUMITRENS. 0, 
entretanto a inteira responsabilidade da CONTRATADA quanto a eventuais 

e 
s na detectadas na fase de construção. LSOk 
elp 
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5. "AS BUIU" 

Ao final dos serviços, deverá ser apresentado pela CONTRATADA à CBTU, "as built" 
de todas as partes da obra que tenham sofrido modificações em relação ao projeto oriOnal. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

110 O piazo de exesaição dos serviços objetos deste termo de .  referéneia é de 9 (nove) 

meses. contado a partir do recebimento da primeira ( )rdem de Serviço. 

) 7. 	ANEXOS 

Anuxo 1- Etapas de hnplantayão da BI 2 de Campos riscos - Saraeuruna e dois • 
Desenhos Esquemáticos. 

1 • 	 Anexo 2 -Instruções Técnicas para Execução de Obras de Infraestrutura CBTU 

Anexo 3 - Caderno de Encargos.  para os Serviços de Superestrutura Ferroviária•CBTU 

Anexo 4 -Manilhas de Quantidades 

Anexo 5 -Projetos Executivos:-TECNOSOLO S.A e CBTU 

Anexo 6 -Desenho 1'T 25 11. 1 I "Projeto Planimetrico do Desvio da BI. 1 e Ligação da 

BL 2". 
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> 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

ELETRIFICA ÃO DO TRECHO CAMPOS ELÍSEOS - SARACURUNA 

IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE BITOLA LARGA 8L2 NO TRECHO C. 

EUSEOS / SARACURUNA, LIGAÇÃO DO DESVIO DA PLATAFORMA 1 

DE GRAMACHO Á BL1 E LIGAÇÃO E RECUPERAÇÃO A 6L2 NA 

PARTE SUPERIOR DE GRAMACHO. 
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A 8.20 
0.10% 
0.10% 
0.10% 

15 -Divisórias 
16 -Forros 
17 -Vidros 

(;.w Santos 

1. • • UTORA F 

I 4r-da 

5.A. 

Construtora Ferreira Guedes S.A. 

LICITAÇAO RJ -67 - OBRA: ESTAÇÃO DE 
PLANILHA DE PERCENTUAI  ITENS DE COTAÇAO 

1 - Serviços Preliminares 
2 Demoli es/Remo ões 
4 - Plataforma (Fundação/Estrutura) 
5 - Mezanino (Fundação/Estrutura) 
6 - Passagem Superior Funda "o/Estrutura 
8 - Escadas (Fundação/Estrutura) 
9-Rampas (Fundação/ Estrutura)_ 

10 -Reservatórios (Fundação/Estrutura) 
11 -Alvenarias 
13 -Revestimento em eral (Pisos e Paredes) 
14 -Es•uadrias e ferra • ens em • eral 

314 
MPOS ELISEOS 

% DA LICITAÇAO  
2.20% 
1.10% 
8.40% 

24.00% 
2.40%  
4.20% 
8.30% 
0.90% 
0.20% 
4.60% 

t, 1 AO % BASICO ( * ) 
2.00% 
1.00% 
8.40% 

23.00% 
2.40% 
4.20% 
8.30% 
0.90% 
0.20% 
4.20% 

2.00 
0.10 h 
0.10% 
4.10% 
0.20% 23 -Diversos Bilheterias, Torni • uetes,... 

24 -Instala ões Hidráulicas 
25 -Instala ões Elétricas• 
26 -Sistema de Telecomunica "p‘ 
27 -Sistema de Sinaliza 
30 -Urbanização 

0.77 
4.00 

17.30% 16.00% 
1.40% 
0.10% 
6.43 

eku 4 
Co  

Wie 
, s.,.. 

4. ..... 
1 	 i*:/"""é 44, N 5;., , 

frdiffn..• , ,,(- , e 72. 	 . I 	i'koa-soufa".•;,',-,;", ..2.,-,.z-Ptrrrí;:;;;;--,r,.,Y:: '.'' .' 
I 	f ri, ' i?ertel 	abe 	P .4 i' Or D. DOv,c,, • wr Ai. 
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Chefe 
CREA 

Construtora Ferreira Guedes 
-)15 

LICITAÇAO RJ -67 - OBRA: ESTACA() DE J RDIM PRIMAVERA 
- 	 PLANILHA DE PERCENTUAIS 
- 	 ITENS DE COTAÇAO % BASICO ( " ) % DA LICITAÇAO 
'..j.:__. Ser_2!2os Preliminares 2.00°À 2.20% 
2: 	 2°Iloli "es/Remoções 1.50% 1.65% 
4 = Plataforma (Fundação/Estrutura) 10.10% 11.00% 
5 = Mezanino (Fundação/Estrutura) 24.20% 24.67% 
6 - Passagem Superior (Fundação/Estrutura) 2.40% 2.40% 

.J Escadas (Fundação/Estrutura) .8 2.20% 2.20% 
9 - Rampas (Fundação! Estrutura) 4.20% 4.20% 

10 .-Reservatórios (Fundação/Estrutura) 0.30% 0.30% 
11 -Alvenarias 0.20% 0.22% 
13 -Revestimento em geral (Pisos e Paredes) 3.90% 4.20% 
-14 -Esquadrias e ferragens em geral 7.60% 7.50% 
15-Divisórias,  0.10% 0.10% 
16 -Forros 0.10% 0.10% 
17 -Vidros 0.10% 0.10% 
18 -Pintura 1.90% 1.90% 
19 -Louças e Metais Sanitários 0.20% 0.20% 
20 -Impermeabilização 0.10% 0.10% 
21 -Telhas 	 J 3.80% 3.80% 
22 -Outros 0.20% 0.20% 
23 -Diversos (Bilheterias, Torniquetes,...) 0.60% 0.66% 
24 -Instalações Hidráulicas 3.10% 3.00% 
25 Instalações Elétricas 15.80% 15.00% 
•26-Sistema de Telecomunicações 1.40% 1.40% 
27 -Sistema de Sinalização 	 \ 0.10% 0.10% 
30 -Urbanização 13.90% 12.80% 

7 TOTAL 100.00% 
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Armsndo Reerlo:::s dos Santos 
Chcf Dor.fo. Têcnico 
CREA 0552054315/D 

Construtora Ferreira Guedes S.A. 
-916 

LICITAÇAO RJ -67 - OBRA: ESTAÇÃÕ1J 	UE DE CAXIAS 
PLAMLHADEPERCENTU4IS 

. 	 ITENS DE COTAÇAO °A BASICO ( * ) % DA LICITAÇAO 
os Preliminares :51-_i 4.90% 5.38% 

ões/Remoções ..a.___•13._.Slioli 5.20% 4.98% 
4 - Plataforma (Fundação/Estrutura) 7.50% 8.00% 
5 - Mezanino (Fundação/Estrutura) 15.70% 17.00% 

Passaw Fundação/Estrutura) „6_.- 4.00% 4.00% 
8 - Escadas (Fundação/Estrutura) 1.50% 1.50% 
9- Rampas (Fundação/ Estrutura) 6.50% 6.50% 

10 -Reservatórios (Fundação/Estrutura) 0.80% 0.80% 
11 -Alvenarias 0.40% 0.40% 
12 -Vadações ( Elementos vazados, brises, venezianas) 0.40% 0.40% 
13 -Revestimento em geral (pisos e Paredes) 5.50% 5.80% 
14 -Esquadrias e ferragens em_geral 1.80% 1.80% 
15-Divisórias 0.10% 0.10% 
-16 -Forros 0.10% 0.10% 
17 -Vidros 0.10% 0.10% 
18 -Pintura 0.30% 0.30% 
19 -Louças e Metais Sanitários 0.30% 0.30% 
20-Impermeabilização 0.30% 0.30% 
21 -Telhas 3.60% 3.60% 
22 -Outros 3.80% 3.50% 
23 -Diversos (Bilheterias, Torniquetes,...) 1.40% 1.54% 
24 -Instalações Hidráulicas 1.00% 1.00% 
25 -Instalações Elétricas 5.60% 5.60% 
26 -Sistema de Telecomunicações 1.00% 1.00% 
27 -Sistema de Sinalização 1.00% 1.00% 
28 -Sistema de Eletrificação 0.30% 0.30% 
29 -Modificação da Via Permanente 2.90% 2.90% 
30 -Urbanização 	 \ 24.00% 21.80% 

82 ritsk„k, . 	 IJ 	 TOTAL .._ 	. 	._ 100.00% 
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Armando RoJr:pues dos San:os 
Chefe Depto. Téenizo 
CREA CS:52054315/D • 

Construtora Ferreira Guedes S 
	 117, 

• LICITAÇAO RJ -67 - OBRA: ESTAÇAO DE S • RACURUNA 
• PLANILHA DE PERCENTUAIS 

' 	ITENS 	DE COTAÇAO % BASICO ( " ) % DA LICITAÇAO 
Preliminares . 0.80% 0.88% 

2 - Dric._: slli ,ões/Remoçoes 2.40% 2.60% 
4 - Plataforma (Fundação/Estrutura) 9.60% 9.60% 
5 - Mezanino (Fundação/Estrutura) 22.50% 22.50% 

-o/Estrutura _6_.:1.)1 1a  2.50% 2.60% 
8 - Escadas (Fundação/Estrutura) 4.20% 4.20% 
9- Rampas (Fundação! Estrutura) 8.30% 8.20% 
10 -Reservatórios Fundação/Estrutura) 0.50% 0.50% 
11 -Alvenarias 1.20% 1.20% 
12 -Vedações ( Elementos vazados, brises, venezianas) 0.10% 0.10% 
13 -Revestimento em geral (Pisos e Paredes) 	. 13.70% 14.02% 
14 -Esquadrias e ferragens em geral 4.00% 4.00% 
15 -Divisórias 0.30% 0.30% 
16 -Forros 0.30% 0.30% 

0.20% 0.20% Or idros 
-Pintura 2.10% ' 	2.00% 
-Louças e Metais Sanitários 0.40% 0.40% 

20 -Impermeabilização 0.40% 0.40% 
-Telhas 4.20% 4.20% 

22 -Outros 2.90% 2.80% 
23 -Diversos (Bilheterias, Torniquetes,...) 3.40% 3.70% 
24 -Instalações Hidráulicas 3.60% 3.50% 
25 -Instalações Elétricas 7.90% 7.20% 
26 -Sistema de Telec,omuni•-zções 1.50% 1.50% 
27 -Sistema de Sinaliza - • 0.10% 0.10% 
30 -Urbanização 	 ? Y • 3.00% 3.00% 

I 	 TOTAL 100.00% 
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Construtora Ferreira Guedes 

1 I, 

trjr-----TAÇÁ.0  RJ - 67 - OBRA: Eletrificação do trecho C. Elis4os  - Saracuruna 
PLANILHA DE PERCENTUAIS 

	 ITENS DE COTAÇAO * % BASICO ( 	) % DA LICITAÇAO 

.1 
'1- Materiais 

67.00% 70.00% 

1  
0s de Campo 33.00% 30.00% 

, 

TOTAL 100.00% 
Á— 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. -019 

• LICITAÇAO RJ - 67 	- OBRA: "Implantação da linha BL2 no treclio C. Eliseosf 
Saracuruna, Ligação do desvio da plataforma 1 de Gramacho à BL1 e lig. 
e recuperação da BL2 na parte superior de Gramacho" 

PLANILHA DE PERCENTUAIS 
ITENS DE COTAÇAO % BÁSICO ( A) % DA LICITAÇAO 

-̂1 - Serviços complementares de infraestrutura da via entre 
• .C.Eliseos e Saracuruna: 

- Serviços Preliminares 12.00% 13.00°/;' 
1.2 - Terraplenagem e Drenagem 31.80% 33.40% 
1.3 - Obras Complementares 3.50% 3.60% 
2- Serviços de Superestrutura (implantação da BL2 no 
trecho C. Eliseos/ Saracuruna) 

• 2.1 - Remoção de Vias existentes 4.10% 4.00% 
2.2 - Assentamento de Vias existentes  37.70% 35.00% 
"3 -Vala para lançamento de cabo Ferroviário 6.20% 6.50% 
4- Serviços de infraestrutura (parte superior de Grama Øo)  
PN da rua Roberto Harley 1.40% 1.50% 
5- Serviços de Superestrutura (parte suprir—de Gr macho) 3.30% 3.00% 

Ah 	 TOTAL , 	100.00% 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

L 1046 

ATESTADOS EM NOME DAS EMPRESAS 

LOTE 3 

Rua Bela Cintra, ng 24- 1 andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-00 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-0 O 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONV - FERREIRA GUEDES 

ESTE ATESTADO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO ITEM 1 - LOTE 3 

PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 2 - LOTE 3 

PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 3 - LOTE 3 
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CONSTRUC 
CNPJ n° 6 

CCPS ENGENH IA E COMERCIO S/A 
.584.223/00$1-38 

INSTRUUP-aPS ENGENHARIA E COMÉRCIO 5/i. 
CNPJ/I0 N° 61 584.22310001.38 

C.N.'/CIVIL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
CR 	146.600/D RG N.°6.816.967-X SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRÊNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 10  ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS , 	ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

• 

• 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N2  05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução das obras civis e gerenciamento do novo espaço Natura para Indutria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 - Cajamar - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/NP REGISTRO NO CREA 

Roberto Ribeiro Capobianco CREA/SP n° 0600931321 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 
	

(X)DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° SZN-01930 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 
CONTRATO DE EMPREITRADA POR PREÇO GLOBAL, OU EPC, OU TURN KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

PREDIAL E ACABAMENTOS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGENS DOS EQUIPAMENTOS, 
COMPREENDENDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO, 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, ESQUADRIAS E VIDROS, 
COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO. 
AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM o 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 
AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1,  CATEGORIA 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS 

VIDROS LAMINADOS E/OU TEMPERADOS 
PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
PINTURA E/OU REVESTIMENTO MELAMINICO E/OU GRANITO 
CIMBRAMENTO METALICO 
CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE PARQUES OU JARDINS 

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO 
SISTEMA STRUTURAL GALZING E/OU PELE DE VIDRO 
SISTEMA DE ESGOTO A VACUO OU ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 
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Rod. Anhanguera s/n° Km 30,5 
07750-000 Cajamar SP Brasil 
Tel.: (1 I) 4446-2000 Fax (1 I) 4446-2 
•www.natura.net  

noturo 1u49 
O presente documento é Parte integrante de 
Certidlo de Acervo Técnico expedida pelc 
CREA-SP sob n° 	Nct aD104-,  e 
Somente ser válido acompanhado da referi-
da CertWo. 
Sào Paulo, 

COMPLEMENTO DE ATESTADO 
FlávTeeNti 

Agente Adminis 
Se ceto 

de mpos 
'ativo 1- 	.1940 

Norte — 

Em complemento ao atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 
2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para 
Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, informamos que a referida obra-
foi‘eXecutada em regime de empreitada por preço global, constando os serviços'.  
de 	infra-estrutura, construção predial e acabamentos, fornecimento, . 
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar 1. 
coridicionado com capacidade de '1937 TR, sistema de detecção e alarme —5  
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulica e cabeamento estruturado 

Valor total do contrato: R$ 60.742.823,23 com preços iniciais de julho/1998 
Período de execução: 08/07/1998 a 31/03/2001 

Informamos que os itens abaixo,deverão ser retificados, como segue: 

Item 1.5 (pagina 5) — P&D — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

Onde se lê Caixilho de alumínio e vidro temperado — 5.186 m2; 
leia-se fachadas em.pele de vidro e vidro temperado — 5.186m2 ,) 

Planilha dos principais serviços executados e gerenciados (pagina 10) 

Item 2.1 — Onde se lê Escavação mecânica/Manual para valas de fundação, 
leia-se Escavação mecânica/Manual para valas de fundação em material de 1° 
categoria — m3 - 19.235,73 
Item 2.2 - Onde se lê Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 
para uma altura de escavação de escavação até 6 m, 
leia-se Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 para uma 
altura de escavação de escavação até 6 m em material de 1° categoria — 
24.374,02 m3. 
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07750-000 Cajamar SP Brasil 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Em complemento ao atestado de capacidade técnica emitido em 21 de 
Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo 
Espaço Natura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio 
S/A, informamos que a referida obra foi executada em regime de 
empreitada por preço global, constando os serviços de infra-estrutura, 
construção 	predial 	e 	acabamentos, 	fornecimento, 
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de 
ar condicionado com capacidade de 1937 TR, sistema de detecção e 
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulica e 
cabeamento estruturado 

Valor total do contrato: R$ 60.742.823,23 com preço 
julho/1998 
Período de execução: 08/07/1998 a 31/03/2001. 

Caja mar, 31 de julho de 2007 
O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Técrtico expedida pelo 
CREA-SP sob n° Ga) • ica: 	e 
Somente será válido acompanhado da referi-
da Certidão. 
São Paulo, 

e Campos 
-Reg. 1N40 

Flávia Cr' 
Agente Adnst 

S e cc 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIA0 DE NOTAS D 
Av.Tenente harques,1787, Bairro Polvilho,lCalatar-SP Tel. 1448.1811 

Joáo 	Baptista Martelletto - Oficial 
Reconheço por setelhanca a fina de GEORGIA - GRACE BERRARDES, et doca 
valor econatico, e dou fé. 

Cajaaar. 31 d 	- h 	de 2087. 
Ea testeaunho 	  da verdade. 

Tatiane Aparecida de Carvalho -escrevente Auto 
O S NE 'TE COM O SELO ota E 

3500 C - P.1.TT TICAÇÁO DSS'TS DOCISINS 

VOTA. 
APO5tà 140 V V.B.S
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O pr~nte documento é parte integrante dái 
Certidão de Acervo TécMco expedida pele 
CREA-SP sob n° 	 /04:  e 
Somente será válidc acempanhado da referi-
da Certidão. 
São Paulo, 

noturo 
03  - 

via Cristi ATESTADO DE CAPACIDADE TÉC 	dminis 
-.baN,Seccio 

1u 51 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24, loandar, 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E  

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajannar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 

784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, cbm área construída de, 

.77.114,85m2.' 

Atestamos afrida que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 

Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

Os servicos de construcão e de aerenciamento do complexo Industrial.  

são compostos dos seauintes prédios:  

PICKING 	 Um prédio de quatro pavimentos para o 
recebimento e expedição de produtos com uma área total de 18.297m2; 

AV - ANEXOS DO ALMOXARIFADO VERTICAL 	 Um prédio 
com a utilização de almoxarifado vertical 100% automatizado, área total de 3.617m2; 

FÁBRICAS 	 Quatro prédios de cinco 
pavimentos para fabricação de produtos hidroalcoólicos, produtos tensoativos e, produtos de 
maquilagens e cremes, área de total 22.204m2; 

CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 	Dois prédios de dois pavimentos para( treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2; 

P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 	 Conjunto de 
	cinco--prédios—de-cinco--pavi mentos-interligados-per-passarelas-met-álicas; composto—de 
laboratórios para desenvolvimento de novos produtos, escritórios, sanitários, hall de 
elevadores e recepção; área total de 11.024m2; 

Inddetda Comércio de Codmétked Medd. Ltd.. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 -.Clidamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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O presente documento é parte integrante da . 
AcervJ 1-6'..;nico expedida peto 

CREA-SP n" 	 • e 
Sornse,á 	acompanhado da referi- 
da C:ertid?,o. 

Sâo Paulo,át 1 5 2 
H¡íVii?, 

Agente Adminis 
Seccion 

	Prédio destinado a serviços de apoio a 
lanchonete, creche, 	banco, ambulatórios 
com uma área total de 9.437m2; 

pos 
1940 

ário 
e 

notura 

SERVIÇOS 
do complexo, composto por refeitório, 
departamento de recursos humanos, 

MANUTENÇÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 	Composto por dois prédios, um 
para escritórios, oficinas para manutenção geral da Fábrica e Almoxarifado e, outro para 
Central de Água Gelada, Casa das Caldeiras e subestação, área total de 3.074m2  com dois 
pavimentos; 

PORTARIA PRINCIPAL 	 Um prédio de recepção de visitantes e 
funcionários com um pavimento numa área total de 293m2; 

PORTARIA DE CARGAS 	 Um prédio de recepção de 
materiais e produtos com um pavimento numa área total de 249m2; 

ETE 	 Um prédio para estação de tratamento de._ 
esgoto, efluente e água, com uma área total de 1.383m2  em dois pavimentos; 

TANCAGEM 	 Área de 1.400m2  destinada a 
estocagem de matéria-prima, combustíveis e gases; 

RESERVATÓRIO ELEVADO 	 Torre de 70m de altura, com 
capacidade de 1.250.000 litros para reservatório de água ; 

ÁREA EXTERNA 	 Área de 248.000m2  composta da 
execução de pavimentação, paisagismo e todas as interligações de instalações hidráulicas 
(esgoto a vácuo, esgoto industrial, incêndio, água potável, água tratada, água pluvial, óleo 
diesel, GLP, vapor e condensado) e instalações elétricas (sistemas CF1V, detectores / 
incêndio, back-bone, supervisão predial, som, controle de intertravamento de disjuntores, 
controle de acesso; aterramento, média tensão e baixa tensão). 

1. CIVIL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS:  

1.1- PICIaNG 

Corpo principal do edifício em estrutura de concreto pré-moldada (pilares, vigas e lajes 
alveolares) e as laterais (anexo A e K) em concreto moldado" in loco". 

Fechamento vertical do prédio em painéis de concreto moldado "in loco"e vidro laminado. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçannento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estruturas (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. 
Área da cobertura: 7.250,00m2. 
Estrutura metálica treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura. 

Peso da estrutura metálica: 80,19 ton. 

O pavimento térreo (nível 729,00), -recebeu piso de concreto armado, acabamento vítreo, para 
uma sobrecarga útil de 5 ton/m2  e carga móvel de 2,6 tf (eixo dianteiro da empilhadeira). 

IndiGetrie e Comércio de Cromáticos Neture Ltda. - Rodovia Anhanguera, krn 30,5 - CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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Foram instaladas docas móveis (CARGOTEC) e 30 portas metálicas (H" 

Campos 
eg. 1940 

No pavimento superior, foi executada uma capa de concreto armado para nivelamento das 
lajes alveolares, onde após frezamento recebeu piso epóxi Stonblend (STONHARD). 

Sistema de ventilação e exaustão nos vestiários e pavimento térreo e, ar condicionado de 
conforto nos laboratórios, escritórios e área do PICKING (nível 735,00). 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 137un com 686m3  de concreto lançado 
• Estrutura pré-moldada de concreto 	 817m3  de concreto armado 
• Estrutura moldada in loco 	 2.406m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 6.683m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	5.342m2  
• Elevador monta carga 	 lun 
• Elevador de passageiro 	 2un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.600m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	5un 

1.2 - AV E SEUS ANEXOS 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Racks em estrutura metálica de chapa dobrada com 

fechamento lateral e superior em painel SABROE formando uma caixa fechada 
• Fundação em tubulão 	 35un com 167m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 397m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 436m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	156m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 215m2  

1.3 - FÁBRICAS 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento dos vestiários e sala de máquinas (nível 723 e 726,00) em painéis de concreto 
armado moldado "in loco". 

O fechamento lateral do almoxarifado, produção e envase em painéis SABROE de 10 cm de 
espessura, fixados em pilares e terças metálicas. 

Divisórias internas em alvenaria de blocos de concreto revestidas com chapisco, emboço, 
massa corrida e tinta acrílica. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55nnnn, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por duas 
águas, apoiadas nas extremidades e no meio em vigas metálicas. As vigas da extremidade são 
vigas soldadas (CVS) com vão de 7,50m e as vigas do meio são treliçadas duplas com vão de 
15,00m. 
Peso da estrutura metálica: 
	• Fábric-a 1: 62,49-ton; 

• Fábrica 2: 55,10 ton; 
• Fábricas 3/4: 47,41 ton. 

Indústria e Comércio de Cosmético. Metem Ltda. - Rodovia Anhaneuera, km 30,5 - Cajornar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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Sistema de ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 90un com 260m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 1.701m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	  719m2  

	•—Pisoindustrial_ern_concreto com_acabamento_vítrea,_nivelado_a laser 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 775m2  

IndastrN • Comércio de Cosmético. Untura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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Flávia Cris a e Campos 
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Piso em concreto armado, acabamento vítreo com as seguintes sobrecarg§e.peo Morte ‘.2) 
• Almoxarifado - 5,0 ton/rn2  
• Demais áreas - 2,0 ton/m2  
• Carga móvel - 7,0 tf (eixo dianteiro empilhadeira) 

Nos pisos da área de produção, envase e embalagem foram aplicados piso epóxi. 

Nos eixos A/B - 10/51 foram montados passarelas de visitação e serviços que fazem a 
interligação das FÁBRICAS, PICKING e RECEPÇÃO em estrutura metálica com fechamento 
lateral externo em vidro laminado serigrafado. 

Nos eixos K/L - 2/45 foram montados pórticos com plataforma para equipamentos, pipe- rack 
e túnel para eletromonovias. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 382un com 1.513m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	  1.261.300kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 3.280m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	  11.678m2  
• Piso 	industrial 	em 	concreto 	com 	acabamento 	vítreo, 

laser 	  
nivelado 	a 

11.129m2  
• Elevador de passageiro 	  2un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  8.749m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	 25un 
• Fechamento lateral em painel tipo SABROE 	  11.534m2  

1.4 - CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCEIES 

Edifícios com estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares, vigas e lajes de piso e cobertura. 

A cobertura do prédio de treinamentos, foi executada em estrutura metálica de uma água, 
enterçamento metálico e telha de alumínio pré-pintado. 

O espelho d'água na cobertura do prédio de convenções, foi impermeabilizado com manta 
asfáltica 3 mm, com argamassa de proteção mecânica e pintura. 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais de 
dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos e 
cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 
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1.5 - P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 	Seccio 

Edifícios em estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares e lajes de piso e cobertura. 

A interligação entre os edifícios é feita através de passarelas metálicas com fechamento lateral 
de vidro laminado e cobertura com telha de alumínio pré-pintado e forro falso. 

Os prédios de laboratório e escritório possuem fachadas de pele de vidro. 

As lajes de cobertura do prédio da recepção e sanitários foram impermeabilizadas com manta 
asfáltica e proteção mecânica. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 159un com 779m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 4.606m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 1.517m2  
• Piso 	industrial 	em 	concreto 	com 	acaba mento 	vítreo, 	nivelado 	a 

laser 	 2.865m2  
• Elevador passageiro panorâmico 	 3un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 5.186m2  

1.6 - SERVICOS 

Estrutura para cobertura em arco, com tesouras de comprimento 27,80m e vão entre pilares 
de 17,50m, pilares metálicos em perfil tubular, e enterçamentos em perfis metálicos. 
Dimensões da cobertura: 356m x 27,80m, área de 9.896,80m2. Peso da estrutura 217,85 ton. 

Cobertura em telha metálica em alumínio pré-pintada na parte superior e com verniz na 
inferior, e=0,50mm, no vão central e painéis de policarbonato nos balanços. 

Piso de concreto armado com acabamento vítreo para sobrecarga de 1,0 ton/m2. 
Fechamento em alvenaria de blocos de concreto e vidro laminado apoiados diretamente sobre 
o piso de concreto. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
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• Fundação em tubulão 	  96un com 348m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	  345.831kg de aço 
• Cobertura metálica 	  6.164m2  
• Cobertura em policarbonato 	 3.760m2  
• Piso 	industrial 	em 	concreto 	com acabamento 	vítreo, 	nivelado 	a 

laser 	  9.408m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.915m2  

1.7 - MANUTENCÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 

1.7.1 - Manutencão  

	Estruturas_em_concreto_armado_rnoldadoiri_loco" 	 

Fechamento das fachadas leste e oeste em elementos vazados NEO-REX. 
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Cobertura dos vestiários e escritório com treliças metálicas semi-espaciais 	ST), 
terçamento metálico com acabamento epóxi poliéster e telha metálica zipada. 

Piso do pavimento térreo em concreto armado, acabamento vítreo, para uma sobrecarga de 
2,0 ton/m2. 

No pavimento superior, o escritório recebeu piso elevado constituído por placas removíveis, os 
vestiários receberam piso epóxi e a área descoberta foi impermeabilizada com manta asfáltica 
3 mm de espessura e uma camada de argamassa para proteção mecânica. Nesta área foi 
montado um pergolado de vigas metálicas, com acabamento epóxi, com vão de 13,35m entre 
pilares, e dimensões de 52,50m por 17,20m. Peso da estrutura metálica: 68,40 ton. 

1.7.2 - Almoxarifado da Manutencão 

Edifício em estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi. 

Fechamento lateral com telha sanduíche em aço pré-pintado, preenchidas com manta de lã de 
rocha. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estrutura (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. Dimensões da cobertura: 36,00m x 20,00m, ou 720m2. 
Estrutura metálicas treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura e do fechamento 
lateral. 
Peso da estrutura metálica: 61,33 ton. 

1.7.3 - Central de Utilidades 

Edifício em estrutura de concreto aparente moldado "in loco" constando de paredes externas, 
pilares e lajes de cobertura. 

No pavimento térreo foram executadas bases para caldeiras, geradores e canaletas para 
tubulações de utilidades. Piso de concreto armado acabamento vítreo para sobrecarga de 1 
ton/m2  na área de circulação e subestação. 

A central de água gelada, instalada na laje de cobertura foram executados bases para chillers, 
bombas e diques de contenção, que foram impermeabilizadas com manta asfáltica e proteção 
mecânica com argamassa. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 74un com 142m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 644m3  de concreto armado 
• Estrutura metálica 	 8.340kg de aço 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.773m2  
• Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo sanduíche 	675m2  

1.8 - PORTARIA PRINCIPAL 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco", Constando de paredes e lajes de 
	 cobertura 	  
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Estrutura metálica'a*Ct151Sertura em uma água, executado com perfil de clittpzi 
com epóxi e telha de alumínio pré-pintado. 

1.11 - TANCAGEM 

Esta área compõe-se de um páteo.para descarga de matéria prima e combustíveis e gases com 
os respectivos tanques e diques de contenção. 
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Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em sapata 	 20m3  
• Estrutura moldada in loco 	 164m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 253m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	209m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 84m2  

1.9- PORTARIA DE CARGAS 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco". 

Laje de cobertura impermeabilizada com manta asfáltica 3 mm e proteção mecânica com 
argamassa. 

Estrutura metálica de cobertura em arco, executado com perfil "I" calandrado com curvatura 
de 18,6 m de raio, com vão de 24,00m e telha de alumínio pré-pintado. Peso da estrutura 
metálica: 5,77 ton. 
Telha metálica trapezoidal pré pintada e=0,50mm. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 15un com 35m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 62m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 197m2  

1.10 - ETE - ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Prédio para tratamento de esgoto e efluentes industriais,com as características abaixo: 
• Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto 
• Paredes: Concreto armado aparente 
• Laje: Pré-moldada, Cassol 
• Tanque Bioreator (Tratamento Biológico) - Capacidade: 1.200.000 lts 
• Tanque Retenção de Espuma - Capacidade: 100.000 lts 
• Tanque Equalização - Capacidade: 390.000 lts 
• Tanque Água Tratada - Capacidade: 750.000 lts 
• Tanque Elevatório - Capacidade: 10.000 lts 
• Impermeabilização dos tanques - Poliuréia (Stonhard) 
• Impermeabilização da cobertura - Manta asfáltica 3mm com argamassa de proteção 
• Estrutura metálica de cobertura e mezanino 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Movimento de terra 	 Escavação 10.595m3  
• Fundação em estaca pré-moldada em concreto 	 84un , c= 888m 
• Estrutura metálica 	 23.179kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 802m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 322m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	2un 
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O edifido para depósito de inflamáveis foi executado em concreto arma
Seccionado apar- 	• .ado 

"in loco" (paredes e laje). 

Estrutura de cobertura metálica, em duas águas, vão de 9,0m. Peso da estrutura metálica 
1,30ton. 
Telha metálica trapezoidal pré-pintada (perkron), e=0,50mm. 

Piso de concreto armado, acabamento vassourado na área do páteo de manobra e descarga de 
matéria prima e combustíveis. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 24un com 136m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 219m3  de concreto armado 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	1.615m2  

1.12 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Reservatório elevado de água com 69,0m de altura em concreto armado, executado pelo 
processo de formas deslizantes, conforme características abaixo: 

• Diâmetro interno: 6,0m 
• Espessura das paredes: 0,25m 
• Número de compartimentos: 5un com capacidade de 250.000 lts/cada 
• Casa de Bombas: Nível Térreo 
• Capacidade Total : 1.250.000 Its 
• Impermeabilização: manta asfáltica 5mm (dupla) tipo Torodin e proteção da laje com 

Denvertex 100. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 Com 113m3  de concreto lançado 
• Plataformas e escadas de acesso em estrutura metálica 	 54.444kg 

1.13 - ÁREA EXTERNA 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Galeria em concreto armado moldado in loco, canaletas aberta e 

fechada, tubulações envelopadas, túnel liner, túnel de concreto. O "back-bone" para a 
• tubulação de telemática foi construído de maneira independente da rede elétrica 

• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,50m e c=1.385m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,40x2,40m e c=150m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,00x2,00m e c=445m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,80m e c=115m 
• Travessia por método não destrutível 	 Túnel Liner - d=2,00m e c=34m 
• Pipe-Rack em estrutura metálica 	 117.328kg 
• Rampa em estrutura metálica 	 12.400kg 
• Pavimentação asfáltica 	 40.000m2  
• Sarjeta em paralelo 	 6.352m2  
• Execução de pátios em piso de concreto com acabamento vassourado 	6.961m2  
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1.19.9 Passarela de ligação Fábricas/Picking 	 14.857,00 Kg 

total 
	

169.470,80 Kg 
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1.14 - PONTE DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÉSES 	Secc 

Estrutura mista (metálica-concreto) para ponte, com comprimento total de 26,50m, apoiada 
nas extremidades. 

1.15 - PASSARELA ENTRE FÁBRICAS 

Estrutura metálica treliçada para duas passarelas, cada uma delas com comprimento de 
30,00m, com largura de 4,75m, apoiada nas extremidades. 

1.16- PASSARELA DA ETE 

Estrutura metálica treliçada para passarela, com comprimento total de 46,50m, apoiada em 
pilares de concreto com vão entre apoios de 27,0 m. 

1.17 - PASSARELA DO EDIFÍCIO PICKING  

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi, comprimento total de 36,56m, vão entre 
apoios de 29,64m. 

Campos 
Reg. 1940 

1 

1.18 - PASSARELAS DO EDIFÍCIO P&D  

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi : 
• Ligação entre recepção/hall dos elevadores, comprimento de 35,75 m 
• Ligação entre recepção/estacionamento comprimento de 27,52 m 
• Ligação entre blocos , sanitários e recepção : 

- 	4 passarelas com comprimento de 15,00 m 
- 	8 passarelas com comprimento de 5,00 m 

1.19 - PASSARELAS METÁLICAS (QUANTIDADES)  

Fornecimento e execução de passarelas metálicas em aço ASTM A36, utilização de ASTM A325, 
eletrodos AWS E70XX, perfis em chapa dobrada A-570-GRAU C e ferros redondos SAE 1020, 
nos elementos abaixo descritos: 

1.19.1 Ponte de ligação Praça à ETE 
	

37.506,00 Kg 

1.19.2 Passarela de ligação ETE ao Clube 	 9.796,00 KG 

1.19.3 Ponte de acesso ao Centro de Convenções 	 20.158,00 Kg 

1.19.4 Passarela de ligação Recepção ao Hall dos Elevadores 	 40.301,00 Kg 

1.19.5 Passarela de ligação estacionamento à.Recepção 	 13.142,00 Kg 

1.19.6 Passarelas de ligação entre os blocos do P&D 
	

29.862,80 Kg 

1.19.7 Passarela de ligação entre o edifício Picking e AV 
	

1.743,00 Kg 

1.19.8 Passarela de fuga de emergência no edifício Picking 	 2.105,00 Kg 
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2. PLANILHA DOS PRINCIPAIS SERVICOS EXECUTADOS E GERENCIADOS:  

ITEM 	 SERVIÇOS 
	

UN QUANTIDADE 

1 SERVIÇOS INICIAIS 
1.1 Locação da obra m2  

2 TRABALHOS EM TERRA 
2.1 Escavação mecânica/manual para valas de fundação m3  
2.2 Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 para 

uma altura de escavação até 6m 
m3  

2.3 Reaterro com material da 1a categoria, proveniente do corte m3  
2.4 Reaterro compactado com areia m3  
2.5 Aterro compactado mecânico rn3  
2.6 Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 5km, 

incluso espalhamento 
rn3  

2.7 Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 12km, 
incluso espalhamento 

rn3  

2.8 Apiloamento do fundo de valas m2  

3 FUNDAÇÕES 

3.1 Fundações Profundas 
3.1.1 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 60cm m 
3.1.2 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 70cm m 
3.1.3 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 80cm m 
3.1.4 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 90cm m 
3.1.5 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 100cm m 
3.1.6 Escavação manual de tubulões com fuste d=70cm m 
3.1.7 Escavação manual de tubulões com fuste d=80cm m 
3.1.8 Escavação manual de tubulões com fuste d=90cm m 
3.1.9 Escavação manual de tubulões com fuste d=100cm m 
3.1.10 Escavação manual de tubulões com fuste d=110cm m 
3.1.11 Armação em aço CA-50 para tubulões kg 
3.1.12 Concreto fck=15 a 20 MPa. para tubulões m3  
3.1.13 Preparo de cabeça dos tubulões un 
3.1.14 Brocas d=25cm, incluso escavação, armação, concreto e 

preparo da cabeça 
m 

3.1.15 Brocas d=30cm, incluso escavação, armação, concreto e 
preparo da cabeça 

m 

3.1.16 Tirantes para 20TON, com 9m livre e 6m ancorados m 
3.1.17 Estaca 	pré-moldada 	de 	concreto 	D=50cm, 	carga._: à-, 

compressão máxima de 97,5TF- fck=35 MPa. 
 m 

3.1.18 Estaca 	pré-moldada 	de. 	concreto 	D=60cm, "- carga — à m 

3.1.19 
.compressão máxima de 135TF- fck=35 MPa, 
Preparo de cabeça das estacas un 

3.1.20 Estaca 	raiz 	d=310mm 	carga 	de •trabalho 	Q=100tf 	e m 
comprimento 12m 

80,00 
. 	-146  85- 
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m3 	 2 .,28 
rn3 	 49,54 

7.259,56 
m3 	541,24 
m3 	688,79 

: m3 	764,77 
kg 	210.999,58 

3.2 	 Fundações Superficiais 
3.2.1 	Lastro de concreto magro fck=9 Mpa. 
3.2.2 	Lastro de areia 
3.2.3 	Forma de madeira em compensado resinado 	 m2 

3.2.4 	Concreto usinado fck= 20 MPa. 
3.2.5 	Concreto usinado fck= 25 MPa. 
3.2.6 	Concreto usinado fck= 30 MPa. 
3.2.7 	Armação em aço CA-50' 
3.2.8 	Argamassa grout para reforço de fundação, chumbar inserts 

metálicos, reforço estrutural em aberturas para passagens de 
instalações em peças estruturais 	 rn3  

4 	 ESTRUTURA 
4.1 	 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
4.1.1 	Forma de madeira compensada plastificada 	 m2 
4.1.2 	Forma de madeira em compensado resinado 	 , m2 

4.1.3 	Forma de madeira em tábua 	 m2 
4.1.4 	Forma circular de madeira compensada plastificada 	m2  
4.1.5 	Forma circular de papelão para pilares d=30crn 	 m 
4.1.6 	Forma circular de papelão para pilares d=40cm 	 m 
4.1.7 	Forma circular de papelão para pilares d=50cm 	 m 
4.1.8 	Forma circular de papelão para pilares d=60cm 	 m 
4.1.9 	Forma circular de papelão para pilares d=80cm 	 m 
4.1.10 	Forma circular de papelão para pilares d=100cm 	 . m 
4.1.11 	Concreto usinado fck= 20 Mpa. 	 m3  
4.1.12 	Concreto usinado fck= 25 Mpa. 	 fl-i3  
4.1.13 	;Concreto usinado fck= 30 Mpa. 	 rn3  
4.1.14 	Aditivo superplastificante para o concreto 	 I 
4.1.15 	Armação em aço CA-50 	 kg 
4.1.16 	Armação em tela soldada 	 kg 
4.1.17 	Cimbramento metálico 	 frn3 
4.1.18 	Juntas de construção (preenchimento com isopor) 	 m2 
4.1.19 	Juntas de dilatação das paredes e vigas (preenchimento com m 

junta JEENE) 
4.1.20 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.1.21 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm 
4.1.22 	Laje treliça TR8 c/ cerâmica 
4.1.23 	Laje moldada in loco com forma metálica tipo STEEL DECK 

CE75 h=140mm, em chapa de aço galvanizado, incluso 
arremates 

; 4.1.24 
	

Laje de concreto pré-moldado tipo alveolar h=20, 25 e 30cm 

• 

• 
un 
m2 

m2 

M2  

m2 

1.315,50 

106.535,08 
17,22 

14.971,391 
10.191,46 

5,90 
148,38 
563,27 

1.346,97 
177,84 
219,66 
871,07 

9.7,10,93 
4.102,32 

10.280,75 
1.650.351,86 

5.441,84 
172.738,25) 

166,59 
130,39 

2.666,00 
29,11 

1.016,67 
514,79 

906,88 
Enchimento com argila expandida 	 m3  
Reservatório Elevado de Agua, com 70m de altura e 6m de rn3  
diâmetro externo, em concreto armado, executado em fôrma 
deslizante incluso projeto, concreto, aço , forma e 
impermeabilização (05 células de 250.000 litros = total de 
1.250.000 litros) — volume de concreto para a torre 
Tratamento de concreto aparente incluso aplicação de 
silicone 
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 
	Montagem e-produção de-vigas e-pilares pré'moldados m3 	 
Montagem e produção das lajes alveolares'com capa 25 Mpa m2  
(e=32cm+5cm) 

Indústria e Consfircle.de  Cosmético. Matara Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5.- Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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19.379,20 

10.613,37 
2.225,07 
9.364,56 

342,00 
4.284,16 

2.206,10 

475,84 

60,00 
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111,00 
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4.2.3 	Montagem e produção das lajes alveolares sem capa m2  sec.£ 
(e=32cm) 

	

4.2.4 	Armação em aço CA-50 	 kg 

	

4.2.5 	Armação em tela de aço CA-60 	 kg 

	

4.2.6 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 	 un 

	

4.2.7 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm para apoio 	 m2 

	

4.2.8 	Fornecimento e colocação de insert tipo DYWIDAG - AÇO 
ST.85/105 de 32mm 

--h2;s: 	1 L 6 2 

4.3 	 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
4.3.1 	Estrutura metálica com acabamento em pintura epoxi 
4.3.2 	Estrutura metálica incluso piso em chapa xadrez 

5 	 COBERTURA 
5.1 	 Cobertura metálica Medabill - estrutura de cobertura 

composta por treliças metálicas semi-espaciais (sistema 
Medajoist) e terçamento metálico, totalmente parafusada, 
pintura epoxi, com telha de cobertura metálica zipada 
e=5,5mm , incluso cumeeira 

5.2 	 Telha metálica ondulada em aço pré-pintada 
5.3 	 Telha metálica ondulada calandrada em aço pré-pintada 
5.4 	 Telha metálica trapezoidal em aço pré-pintada 
5.5 	 Tomada de ar metálica em aço pré-pintada 
5.6 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado COM 

esmalte sintético fosco, corte de 15 à 50cm 
5.7 	 Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado COM 

esmalte sintético fosco, corte de 51 à 100cm 
5.8 	 Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado COM 

esmalte sintético fosco, corte de 101 à 150cm 
5.9 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado COM 

esmalte sintético fosco, corte de 151 à 200cm 
5.10 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 100cm 
5.11 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 101 à 200cm 
5.12 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 201 à 300cm 
5.13 	Cobertura em policarbonato , apoiados em perfis de alumínio 

com pintura eletrostática branca, incluso acessórios para 
montagem e fixação 

5.14 	Domos em material acrílico d=60 cm/60 x 60cm 

6 	 ALVENARIAS 
6.1 	 Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm 
6.2 	 Bloco de concreto estrutural de 14x19x39cm 
6.3 	 Bloco de concreto celular autoclavado estrutural 60x40x14cm 
6.4 	 Bloco de concreto celular e=9cm 
6.5 	 Bloco de concreto estrutural e=30cm 
6.6 	Encunhamento L=19 cm 
6.7 	Encunhamento L=14 cm 
6.8 	Encunhamento L=30 cm 
6.9 	Marcação de alvenaria 
6.10 	Elemento vazado de concreto 

kg 
kg 

m2 

m2 

m2 

m2 

ni 

m2  

un 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Íri 

m2 

19.532,23 
2.005,33 

96,00 
271,90 
282,54 

3.544,77 
533,34 
66,80 

542,40 
672,53 
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Seczio 

LASTRO E SUB-PISOS 

7.1 	Lastro 
7.1.1 	Preparo do terreno 	 m2 	 21.439,99 
7.1.2 	Lastro de concreto não estrutural, fck 9Mpa e=10cm 	m2 	 5.545,00 

• 

7.2 	Sub-pisos 
7.2.1 	Abertura de caixa até 40crn 	 m2  
7.2.2 	Base de concreto rolado h=12cm_ 	 m3  
7.2.3 	Base em BGTC— brita graduada fratada com cimento na."Cm3  

'faixa de 80 a 100kg/m3 - até e=17,5cm 
7.2.4 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 

com acabamento 'vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 8cm 

7.2.5 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2  
com icabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - E= 9cm , 

I 7'2'6 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , rn2  
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 11cm 
Pià em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m 7.2.7 	 • 2 

acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e junta - e= 12cm 

7.2.8 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 'fn2  

acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso tela 
• soldada e junta - e= 15c,m 

7.2.9 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., rmz  

17.163,11 
131,25 

5.477,39 _ 

802,941  

10,00 ) 

(14.0613-;11-: 

1.093,75 

2.612,76; 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 16cm 

7.2.10 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 

• soldada e juntas - e=18cm 
7.2.11 	Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com 

acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e=5cm 
7.2.12 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com acabamento 

vítreo , tela soldada e juntas - e=8cm 
7.2.13 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 

acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=05cm 

7.2.14 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=13cm 

• 7.2.15 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=15cm 

7.2.16 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=18cm 

e.  

m2  " 998,83 

m2  7.693,28 

m2  108,00 

m2  290,24 

m2  724,50 

m2  2.944,40 

m2 1.097,93 
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8 
8.1 
8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

8.1.6 

8.1.7 

8.1.8 

8.1.9 

8.1.10 

8.1.11 

8.1.12 

8.1.13 

8.1.14 

8.1.15 

8.1.16 
8.1.17 

8.1.18 

— ----8T1T19 	 

noturà 

O pres,ente de mento é parte integrante CO 

pelo 
Wjà 1.C1"3•Ju--T  e 

Somenut serr.; vá!i.:i.:r per-,n.,parthado da referi-

da Certidão. 
São Pauto,13., 

Fláva Cria de 
REVESTIMENTO DE PISOS E RODAPÉS 	 Agente Adrnrn7s 
Revestimento de Pisos 	 Seccion 
Acabamento para piso de concreto sobre laje moldada in-
loco (L&M, CURE+SEAL HARD), com agente de cura 
Revestimento de piso cerâmico, assentado com argamassa m2  
colante especial aditivada flexível, pré-fabricada e 
rejuntamento com rejuntabrás 
Revestimento de piso cerâmico anti-ácido, assentado com 
argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejunte antiácido 
(ReVeStimento em .carpete em placas aplicados com adesivo -m2  
colante sobre piso elevado constituído por placas removíveis, — 
estruturadas em caixas .de aço e apoiadas em pedestais 
metálicos., com alturas variáveis de 15 a 40cm r 
Revestimento em carpete em rolo aplicado com adesivo m2  
colante sobre contra-piso de concreto 
Revestimento •de .piso em. fórmica em placas áPlicados com' m2  ! 
adesivo colante .sobre,pisp,elevado constituído por placas': 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 
Revestimento de piso vinílico em placas aplicados comm2  
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveiáv, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 
Revestimento Cie piso vinílico aplicados com adesivo colante 
sobre contra-piso de concreto 
Revestimento de piso com epoxi raspado pelo sistema da 
Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 
Revestimento de piso com epoxi autonivelante pelo sistema 
da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 
Revestimento de piso em assoalho de madeira em tábuas m2  
macho e fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de 
coloração uniforme, incluso tratamento de proteção e de 
preservação 
Revestimento de deck de madeira em tábuas macho e 
fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de coloração 
uniforme, incluso tratamento de proteção e de preservação, 
apoiados sobre vigas de madeira aparelhada 
Revestimento de piso em placas de mármore Carrara em 
placas de até 1,20 x 1,20 m e=3cm, assentado com adesivo 
colante, inclusõ rejunte 
Revestimento de piso em granito branco polar em placas de 0112  
40x40cm e=2cm, assentado com adesivo colante, incluso 
rejunte J 
Revestimento de piso em pedrisco branco n°1, espessura 
média de 3cm, sobre contra piso 
Piso em placa de vidro laminado incolor e=25mm 
Revestimento de piso vidrotil, assentado com adesivo 
colante, incluso rejunte 
Revestimento de piso em concreto armado e=5cm,. m2  
acabamento vítreo sobre chapa metálica  
ReN —teâtin—ié-rito de piso cimentado com --ãwbamento • m-2  
desempenado, incluso juntas 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

, m2 7 

m2 

m2 

fT12  

mpos 
.1940 

.9.146,11 

148,41 

123,00 

6:532;397 

696,83 

%252;10 

3.302,69 

26.083,88 

1.483,75 

474,24 

225,00 

<i• 28293 

<7,287 

1.585,71 
	‘'$ 

46,60 
999,97 
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notura 
FiáVia Ci 

Agente Acimin 
Somo 

ITI 

m 516,89 
m 5.674,34 
m 238,48 
m 145,82 

m 134,41 
m 103,40 
m 7,40 
m 4,50 

m2  38.970,38 
m2 38.970,38 
m2 1.545,58 

m2  29,96 

m2  89,72 

m2  636,66 

m2  94,00 

m2 179,04 

m2 450,99 
M2  555,36 

m2  1.259,09 

m2  3.539,78 

m2  181,21 

m2  480,00 

m2  617,30 
m2  670,06 

m2  4,73 

m2  45,25 \ç)  

10 
10.1 

10.5 
1 10.6 

10.7 

10.8 

8.2 	 Revestimento de Rodapés 
8.2.1 
	

Rodapé em madeira h=5cm 

O presente cip,curnento ê pede integrante da 
expedkie r)eál 

e 

Sprnente será vá .;1(:. 	 mreri- 

dá Cedidào. 
SãO Paulo,„13,(5„ 	 e, 1 ij  6 5  

1 8.2.2 	Rodapé em vinifico 
8.2.3 	Rodapé em epoxi 
8.2.4 	Rodapé em cimentado 
8.2.5 	Rodapé para piso elevado ou arremate com a parede 

• (cantoneira de alumínio 2x2cm) 
8.2.6 	Rodapé em vidrotil 

. 8.2.7 	Rodapé em cerâmica anti-ácida 
, 8.2.8 	Rodapé em mármore Carrara, h=l0cm 

8.2.9 	Rodapé de mármore Carrara, h= 51cm 

9 	 REVESTIMENTO DE PAREDE 
9.1 	 Chapisco 1:3 
9.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
9.3 	Revestimento de parede em cerâmica, assentada com 

argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejuntamento com rejuntabrás 

9.4 	 Revestimento de parede em cerâmica anti-ácido, assentado 
com argamassa colante especial aditivada flexível, pré-
fabricada e rejunte antiácido 

9.5 	 Revestimento de parede com chapa de aço inox escovado, 
plana lisa e=1,5mm 

9.6 	Revestimento de parede em vidrotil, assentado com adesivo 
colante, incluso rejunte 

9.7 	Revestimento de parede com madeira em compensado, 
incluso estrutura de fixação e acabamento 

9.8 	Revestimento de parede com chapa em aço corten 
estruturado, incluso estrutura metálica de fixação 

9.9 	Revestimento em gesso sobre bloco de concreto celular 
9.10 	Revestimento em epóxi sobre emboço 

DIVISÓRIAS 
Divisórias em laminado decorativo de alta pressão estrutural 
(10mm), cor branco neve, com acessórios (PERSTORP ou 
similar), incluso portas, para sanitários 
Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=8cm, 
requadrado por perfil metálico 
Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=10cm, 
requadrado por perfil metálico 
Divisória padrão DIVISA revestida em laminado melaminico 
com rodapé em alumínio tipo hospitalar e painéis removíveis 
de 3m de altura sobrepostos com perfil de arremate. 
Divisória móvel tipo Hufcor, revestida em tecido 
Divisória de vidro temperado duplo e=6mm com persiana 
interna 
Divisória em vidro serigrafado de 5mm, e=1 Onnm, incluso 
portas e ferragens 
Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho lOmm 

10.9 
	

Divisória especial: 1—face: gesso acartonado tq— irfl:Yry—Wall, m 
e=10cm para pintura látex, outra face: mármore Carrara e= 
3cm 

kl 9 CP' 
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10.10 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Waii, 
Agente Aproinis 

56 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm 	

inteccion 

10.11 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, m2  
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm h= 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m 

10.12 	Divisória especial: 1 face: vidro transparente e=10mm h= m2 	 36,00 
i 	 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cnn para 
, 	 pintura látex h= 1,75m, outra face: vidro espelhado e=10mm i 

h= 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, e=10cnn para 
pintura látex h= 1,75m 

10.13 	Divisória em placa de mármore Carrara e= 3cm 	 m2 	 6,93 
10.14 	Divisória em placa de mármore branco Tasso e=3cm 	m2 	 2,88 

11 	 CANTONEIRAS 
11.1 	Cantoneira de alumínio embutida para massa 	 m 	 966,60 
11.2 	Cantoneira de alumínio embutida para azulejos 	 m 	 145,20 
11.3 	Cantoneira de chapa metálica de aço para piso 	 m 	 243,00 

i 	11.4 	Cantoneira de chapa metálica de aço para degraus 	m 	 622,80 

a de 
rativo I - 

orte 

22,97 

12 	 REVESTIMENTO DE FORRO 
12.1 	Chapisco 1:3 
12.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
12.3 	Forro em painéis de lã de vidro, modulação 625x625mm, 

e=25mm , com acabamento em véu de vidro branco, 
apoiados em perfis de aço "T" - tipo FORROVID PRISMA 

12.4 	Forro, painéis de chapa de gesso acartonado, modulação 
625x625mm e=12,5mm, apoiados sobre perfis "T" de aço 
pintado - tipo LAY-IN 

i 	12.5 	Forro em placas de gesso acartonado monolítico, tabicado, 
com pendurais, mola de regulagem e travamento face 
superior, incluso juntas rejuntadas 

12.6 	Fechamento vertical em gesso acartonado monolítico 
12.7 	Forro acústico em placas de fibra mineral, modulação 

625x625mm e=16mm , apoiados sobre perfis "T" invertido - 
tipo ARMSTRONG DA HUNTER DOUGLAS 

12.8 	Forro em chapa de aço pré-pintado na cor branca K 100 
marca Kroma em bandejas de 618mm x 618mm 

12.9 	Forro em placas de PVC, modulação 625x625mm, incluso 
estrutura auxiliar, peso de 4kg/m2  e proteção em lã de vidro 
ensacada 

12.10 	Forro especial, composto por painéis de PVC, espessura de 
35mm, perfis em aço pintado , incluso estrutura auxiliar e 
modulação com perfil centralizado 	 • . 

12.11 	Forro acústico fonorefletor, composto de dupla estrutura, 
duplo painel de gesso acartonado de 12mnn com lã de rocha 
entre painéis 

13 	 PINTURA 
13.1 	Esmalte sintético sobre esquadria de madeira 
13.2 	Esmalte sintético sobre esquadria metálica 

m2 68,18 
m2  68,18 
m2  9652,88 

m2  251,00 

m2  21.829,43 

m2  855,12 
m2  7.259,62 

m2  282,52 

m2  6.819,77 

m2  81,55 

m2  394,85 

486,00 
1. b 

m2 

m2 1  
13.3 	Esmalte sintético sobre corrimão e bate-rodas metálicos 	 846,00 
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13.4 	 (Látex acrílico sobre parede revestida de emboçô  
	l i n-ii • 't'r'adtic‘,1:3o I - "13  .5  1940 
	 .151,89f 

v C  

	

13.5 	 Látex acrílico sobre forro de gesso 	
Seccfri 1 Norte 

m2 	23.330,40 

	

13.6 	 Látex acrílico sobre divisória de gesso 	 m2 	 7.584,95 

	

13.7 	 Aplicação de massa acrílica em parede sobre emboço 	m2 	34.866,66 

	

13.8 	 Aplicação de massa acrílica sobre forro de gesso 	 m2 	23.330,40 

	

13.9 	 Aplicação de massa acrílica sobre divisória de gesso 	m2 	 7.584,95 

	

13.10 	Pintura com neutrol sobre concreto 	 m2 	 1.627,22 

	

13.11 	 Caiação sobre alvenaria de bloco- 	 m2' 	 002,70? 

	

13.12 	Tratamento e aplicação de silicone sobre concreto aparente ;m2  ?" 	-70.129,55? 

	

13.13 	Pintura de faixa no piso L=25cm em borracha clorada 	m 	 8,50 

	

13.14 	Verniz sobre assoalho de madeira 	 m2 	 400,56 

	

13.15 	Pintura com Stain sobre deck de madeira 	 m2 	 225,00 

	

13.16 	Pintura epoxi sobre esquadrias em chapas galvanizadas 	m2 	 297,00 

14 	 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 

	

14.1 	 Impermeabilização com cimento polimérico - alvenaria de ' m2  • 	r2.738,19 -2 
embasamento , fundação e escadas externas 

	

' 14.2 	 Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, im2  ) 	4:086,09. 
AA aderida com asfalto oxidado à quente+ banho de asfalto 

; 	 oxidado e proteção mecânica - calhas de concreto? 

	

14.3 	 Impermeabilização com asfalto oxidado estruturado com véu m2 	 5.381,93 
de fibras de vidro ou véu de poliéster e proteção mecânica - 
áreas molhadas 

	

` 14.4 	 Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, ' m2  ''" 	7519,08n  
AA aderida com asfalto oxidado + manta asfáltica, SBS, 
3mm, tipo III, AA aderida com asfalto oxidado e proteção 
mecânica - lajes de cobertura 

	

14.5 	 Impermeabilização pelo sistema de cristalização - poço de rn2  ' 
elevador e monta carga 1  

	

14.6 	 Impermeabilização com argamassa impermeável - pisos 	m2  

	

1 14.7 	 Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, m2...' 
PP.ou AP aderida com asfalto e proteção mecânica - lajes 

	

14.8 	 Impermeabilização com manta asfáltica Torodim Alumínio - (m2  
1 	 placas de cobertura do eixo 15 	j 

	

14.9 	 Impermeabilização com poliuréia - laje, paredes e pisos dos 	m2  
tanques da ETE 

• 14.10 	Impermeabilização com manta ardosiada e=3mm, aplicada (m2 " 
com maçarico, e proteção mecânica - laje de cobertura 

	

14.11 	 Impermeabilização com fibra de vidro e revestimento m2  

' 2285,48 -7  

2.083,92 
•, _29,72 

•, 608,00 

1.981,34 

,•• 536,40 ...7 

61,00 
anticorrosivo - tanques de concreto e caixas de drenagem 

1 	 de diques 

	

14.12 	Isolamento com painel em lã de rocha e=1" 

	

, 14.13 	 Isolamento térmico com painel em lã de vidro e=25mnn 

	

14.14 	Isolamento térmico com enchimento de pedrisco branco n° 1 
para proteção das lajes. 

15 	 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 
1 	15.1 	 Barra para Deficiente Físico em Aço lnox 

	

15.2 	 Banheira com hidromassagem mod. Luxura, Jacuzi LX 
1.500-151x51 

	

15.3 	 Lavatório "INTER BAGNO" ref. 1202 com tampo em vidro 
temperado 20mm e apoios em tub-cWde aço inox UnOcm e 
H90 cm 

m 825,00 
m2  - 1.162,19 
m° 	• 23,36 

cj 141,00 
un 1,00 

cj 1,00 
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O presente,  documento é parte integiaote da 
Avo Táen'.c.o expedida pelo 

Somente:. !Le.rá 	v.c.(e.e.penhado da revi- 

da Cdo. 
São Paulo,S,ã,çç 1.G68 

Fláva Cristi 
Agçwle Adrriírt 

de espelho-espião tipo ONY- ruSeccíoáa 
12mm de espessura e bordas 

natura 

15.4 	Fornecimento e instalação 
WAY, duplo, acústico com 
lapidadas 

16 	 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
Èsquadrias em alumínio anodizado natural de perfis 
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5, com pintura 
eletrostática em pó, espessura de 60micra, incluso 
contramarco, vedação e proteção a base de silicone r 

16.1 	Caixilho de alumínio tipo fachada contínua para receber vidro 
16.2 	Caixilho de alumínio para receber vidro 
16.3 	Caixilho de alumínio tipo veneziana 
16.4 	Porta de alumínio tipo veneziana, incluso ferragens 
16.5 	Guarda corpo em alumínio natural para receber vidro 

h=1,05m 
16.6 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 

de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,00x3,00m 

16.7 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 4,25x3,90m 

16.8 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,80x4,20m 

16.9 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 7,60x8,70m 

16.10 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador manual, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 2,28x3,20m 

16.11 	Portão de alumínio basculante, em chapa de alumínio n.° 20 
com funcionamento motorizado por um acionador elétrico, 
incluso pintura eletrostática branca e ferragens - 3,10x4,50m 

16.12 	Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
3,35X3,37m 

16.13 	Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 -- completa - 
1,50X3,37m 

16.14 	Porta de enrolar em alumínio PB-1 8,00 x 4,00m, construída 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 

n12  18.057,71 
m2 ç596,88 
'm2  L151,34:: 
m2 639,83 

639,07 

un 9,00 

un 2,00 

un 1,00 

un 2,00 

un 1,00 

un 1,00 

un 1,00 

un 1,00 

un 1,00 

estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio .‘, 

16.15 	Porta de enrolar em alumínio PB-2 5,85 x 2;50m, construída 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfirt-CÉDÃli ar cié-30 x 	3U x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 
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16.16 	Grelha de alumínio anodizado natural, incluso cantoneira de Sention 	 3,36 
fixação 

ESQUADRIAS DE MADEIRA 
Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para un 	 34,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,90x2,10m 

	

17.2 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,10x2,10m 

	

17.3 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 1,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,50x2,10m 

	

17.4 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,60x2,10m 

	

17.5 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,10x2,10m 

	

17.6 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,75x2,10m 

	

17.7 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,485x2,35m 

	

17.8 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,65x2,35m 

	

17.9 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,16x2,35m 

	

17.10 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 3,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,80x2,10m 

	

17.11 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 23,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,15m 

	

17.12 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 8,00 
laminado melamínico tedurizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 1,00x2,15m 

	

17.13 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,25x2,15m 

	

17.14 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,00x2,70nn 

	

17.15 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 10,00 
laminado r—r—ielar-T-nrriico texturi2-a-do, e=35mm - iriduso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14e ferragens - 2 
folhas de abrir com veneziana de ventilação - 2,20x2,15m 
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17.16 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 6,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,10x3,00m 

	

17.17 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,10x2,85m 

	

17.18 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 5,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,10x3,00m 

	

17.19 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 8,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 1,38x2,15m 

	

17.20 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,50x3,00m 

	

17.21 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir acústicas - 2,00x2,10m 

	

17.22 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 24,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,10m 

	

17.23 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,70x2,10m 

	

17.24 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 19,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,25x3,00m 

	

17.25 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,50m 

	

17.26 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -0,90x2,50m 

	

17.27 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melanninico texturizadO,•e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,40x2,50m 
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(' 17.28 	Porta de compensado de madeira, semi-oca,revestiam 	pcp; A.eRnte 	 eg. 1940_ 3,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente - 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,60x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

• 17.29 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,30x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

' 17.30 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 16,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.31 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

17.32 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 11,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.33 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

'.17.34 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,80x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.35 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=0,30m 

	

17.36 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,20x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.37 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - induso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,10m e bandeira fixa h=0,70m 

	

17.38 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melarninico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60x2,10m e bandeira fixa h=0,63m 

	

17.39 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60x2,10m e bandeira fixá h=1,17nn 

	

17.40 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens ifIha piv-StáTti e - 171-5x2,1-5m e bandenS—fixa 
h=1,17m 
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17.41 	Porta d 	r 	sado de madeira, semi-oca, revestida em tificion 	ode 	1,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 2 folhas pivotantes - 2,30x2,15m e bandeira fixa 
h=1 ,17m 

18 	 ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO 
18.1 	Guarda-corpo de ferro tubular d=2" 	 m 	 776,67 
18.2 	Guarda-roda de ferro tubular d=4",induso fixação com m 	 84,00 

chumbador tipo parabott 
18.3 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=2" 	 m 	 642,93 
18.4 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=18cm 	 m 	 118,50 
18.5 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,80x0,80m 	 un 	 6,00 
18.6 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,60x0,60m 	 un 	 8,00 
18.7 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 1,30x1,30m 	 un 	 3,00 
18.8 	Grelha metálica galvanizada a fogo, incluso cantoneiras 	m2 	 85,18 
18.9 	Gradil metálico em tubo galvanizado, incluso ferragens 	m2 	517,47 
18.10 	Escada marinheiro em ferro galvanizado a fogo L=40cm 	m 	 12,00 
18.11 	Caixilho em chapa de aço calandrada d=1,65m, inclusive un 	 36,00 

barra de guarda-corpo intermediária em tubo de aço 
d=57mm 

18.12 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,95m 	 un 	 27,00 
18.13 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,20m 	 un 	 4,00 
18.14 	Caixilho de ferro basculante, para receber vidro 	 m2 	 73,84 
18.15 	Caixilho de ferro, com requadro tubular e fechamento em tela m2 	 62,00 

metálica 
18.16 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana e com tela m2 	 15,43 

galvanizada fixa 
18.17 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana 	 m2 	125,26 
18.18 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 4,00 

4,00x3,00m 
18.19 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 

2,20x2,15m 
18.20 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 4,00 

1,20x3,00m 
18.21 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 2,00 

2,28x3,00m 
18.22 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 

2,14x3,90m 
18.23 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 

3,10x3,50m 
18.24 	Porta de ferro veneziana de abrir - 2 folhas - completa - un 	 6,00 

2,20x2,60m 
18.25 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 	 4,00 

0,60x1,40m 
18.26 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 	 1,00 

0,80x2,10nn 
18.27 	Porta de ferro veneziana de correr, com tela metálica - un 	 1,00 ... 

completa - 3,50x2,50m 
18.28 	Porta de ferro veneziana de abrir, com tela metálica - 2 un 	 1,00 

folhas - completa - 2,00x3,09m 
18.29 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas - un 	 2,0 

completa - 2,25x2,60m 
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18.30 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,10x2,15m, com barra anti-pânico 

	

18.31 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,80x2,10m 

	

18.32 	Porta de ferro de abrir em chapa 
completa - 1,70x2,15m 

	

18.33 	Porta de ferro de abrir 
completa - 1,75x2,10m 

	

18.34 	Porta de ferro de abrir 
completa - 1,905x2,10m 

	

18.35 	Porta de ferro de abrir 
completa - 1,20x2,45m 

	

18.36 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir - 1,15x2,75m 

	

18.37 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir - 2,30x2,75m 

	

18.38 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	1 folha 
completa - 1,20x2,.10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,60x2,.10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,00x2,15m, com barra anti-pânico 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 
completa - 3,00x5,30m 
Porta de ferro de correr 
2,20x3,90m 
Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
3,20x3,90m 
Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
2,00x2,00m 
Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 2,10 x 2,325m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.°;18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10, x 2,20m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.49 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT --EB 920 .( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.°18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

18.50 	Porta corta fogo PCF de abrir 2 folhas - 1,60 x 2,10m un 
executadas d6 acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com tnnco e maçaneta fõl~te em aço-1020 _pintado. 
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em chapa 

em chapa 

em chapa 

dobrada - 

dobrada - 

dobrada - 

dobrada - 

110 	
18.39 

18.40 

18.41 

18.42 

18.43 

18.44 

18.45 

' 18.46 

'! 18.47 

18.48 

em chapa dobrada - completa 

- 1 folha 

- 1 folha 

2 folhas 

un 
un 
un 

un 

un 

un 

un 

1u73 

949,00 

13,00 

16,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

10,00 

1,00 

1,00 

5,00 

1,00 

1,00 

39,00 
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I 	18.51 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90 x 2,10m uReccio 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.52 	Porta corta-fogo, modelo industrial com 2 folhas de abrir, un 
fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, para 04 
horas de resistência a fogo, completa com todos os 
acessórios - 3,00x4,00m 

	

18.53 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios -4,00x3,20m 

	

18.54 	Porta corta-fogo, modelo industrial, eixo vertical (de abrir) un 
em 1 folha, fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, 
para 04 horas de resistência a fogo, completa com todos os 
acessórios- 1,10x2,15m 

	

18.55 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios - 4,00x3,00m 

	

18.56 	Porta de ferro tipo saque e correr em chapa dobrada - 
completa - 3,50x3,50m 

	

18.57 	Porta tipo escotilha, em chapa dobrada metálica #16, 
batente em aço inox - 0,60x2,11m 

	

18.58 	Baguete metálico para portas das Docas eixo 22 	 m2 

	

18.59 	Batente de aço para PP1-1, dimensões 2,05x2,10m 	un 

	

18.60 	Brise metálico em estrutura tubular, com tela para m2  
sombreamento 

	

18.61 	Tubo metálico com V.P - diâmetro 60 cm (incluso pintura 
esmalte e apoio de neoprene) 

	

18.62 	Fechamento em tela metálica h=2,10m com portas 

	

18.63 	Perfil metálico "U" de acabamento 

	

18.64 	Portão de correr em tela galvanizada - 2,50x3,50m 

	

18.65 	Portão de ferro de correr em veneziana -4,98x3,50 m 

	

18.66 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", 
estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 2,20x2,40m 

	

18.67 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", 
estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 4,04x2,40m 

	

18.68 	Portão de abrir com 1 folha, em tela galvanizada, malha, ,un 
quadrada 2x2", estruturada com tubo galvanizado d=2'! - 
0,80x2,20m 

Ir 	18.69 	Portão de ferro de correr - 5,25x1,80m 	 un 

	

18.70 	Portão metálico 1,20x2,00m, incluso puxador d=2" 	un 

	

18.71 	Portão em chapa dupla, com 1 folha tipo pivotante de un 
4,00x1 ,20m e outra parte fixa de 2,00x1 ,20m 	. 

	

18.72 	Portão em chapa dupla, com 1 folha de abrir 2,07x2,10m e un 
com outra folha de abrir 5,80x6,70m, estruturado inCluso 
ferragens 

	

18.73 	Guarda-corpo metálico 

Flávia 
Agente Ad 

un 	 2,00 

un 	 3,00 

691,76 
8,00 

949,64 

8,00 

m2 	84,00 
kg 	13.287,00 
un 	 4,00 
un 	 4,00 
un 	 1,00 

un 	 1,00 

1,00 

dt. 
inistrativo 1- 

2.572,00 
~Jia; ~PI 

_41 

ampos 
eg. 1940 

1,00 

2,00 

ESQUADRIAS ESPECIAIS 
—Pt5rta 	em PVC Industnal flexivel , incluso batâTti e e Mbla - un 

3,00x4,00m 
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19.2 	Porta em PVC Industrial flexível, 
2,10x2,15m 

	

19.3 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
2,10x2,50m 

	

19.4 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
1,50x2,50m 

	

19.5 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
1,50x2,40m 

	

19.6 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 	 1,00 
3,00x2,40m 

	

19.7 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 	 1,00 
2,10x2,10m 

	

19.8 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, 	 11,00 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x4,00m 

	

19.9 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un 	 1,00 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x2,70m 
Persiana para escurecimento, material vinílico - 2,00x1 ,90m 	un 	 47,00 

	

cj 
	

1,00 

	

cj 
	

3,00 

	

cj 
	

1,00 

	

cj 
	

3,00 

4,00 

1,00 

1,00 

21,70 

1,00 

_ 
Porta em vidro temperado pivotante e=10mm, completo cj 
incluso ferragens -2,05x2,10m 
Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 1,15x2,70nn 
Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 
interna, pivotante - (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pat.-Wã—branca FQX-1-903 puxadores em tubo de 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

2,00 

2,00 

8,00 

19.10 

20 
20.1 

20.2 

20.3 

20.4 

20.5 

20.6 

i 20.7 

20.8 

0110 	20.9 

VIDROS 
Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 
ferragens- 2,10x2,15m 
Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 
ferragens - 1,36x2,15m 
Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo 
incluso ferragens - 1,33x2,15m 
Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 
ferragens - 1,25x2,15m 
Porta em vidro temperado de 
incluso ferragens - 1,35x3,45m 
Porta em vidro temperado de 
incluso ferragens - 3,44x2,05m 
Porta de vidro temperado de 
incluso ferragens - 1,70x2,25m 
Porta de vidro temperado de 
incluso ferragens 
Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo 
incluso ferragens e requadro de alumínio "U" de 1" branco - 
4,00x3,00m 

abrir e=10mm, 

correr 

abrir e=10mm, 

abrir e=10mm, 

e=10mm, 

completo cj 

completo cj 

completo cj 

completo m2  

cj 

20.10 

20.11 

20.12 

aço polido d=2" - 1,50x2,70m 
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cj 

cj 

cj 

cj 

c 

cj 

• M2 

/m2 

,M2 

'm2 

im2 

• (TI2 

m2 ' 

/m2 r  

frn2: 

m2 

m2 " 

• m2 'e  

1,00 

6,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

(-510 
95432 

r228,84 
3:420,53 
2.767,50 . 
<235,00 , 

(52,32 
244,23, 

<4:423,66- 
...382,85 

(2.275,45 - 
4.535,42. 

(45;00 
m2 

m2 

m2 

(m2 

m2 

un 

m2 

669,79, 
(156,30,  
46,00 \p-- 
39,45 

127,60 
1,00 

17,50 

no tu co 
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lun 

20.13 

Flávia C:¡sti 
Agente Admini^ 

Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cjseccion  
ampos 

eg4:16t g 

20.14 

20.15 

20.16 

20.17 

20.19 

20.18 

20.20 
20.21 
20.22 
20.23 
20.24 
20.25 
20.26 
20.27 
20.28 
20.29 
20.30 
20.31 
20.32 
20.33 
20.34 
20.35 
20.36 

21.1 
21.1.1 
21.1.2 

21.1.3 

interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 2,30x2,70m 
Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivótante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 2,80x2,70m 
Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,70m 
Porta pivotante de vidro temperado e=10mm serigrafado, 
montante em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=1 1/2" , com 
sustentação em perfil metálico chapa # 16 com pintura 
eletrostática semi brilho, cor branca 
Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,15x2,75m 
Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,75m 
Porta Pivotante de vidro leitoso branco e=10mm, incluso 
mola de piso, ferragens e puxador de aço inox polido - 
0,81x2,68m 
Vidro duplo laminado espelhado e=6mm 
Vidro temperado incolor e=6mm 
Vidro temperado incolor e=8mm 
Vidro temperado incolor e=10mm 
yidro temperado incolor serigrafado listas branca, e=10mm 
Vidro temperado incolor e=12mm 
Vidro laminado incolor e=6mm 

1Vidro laminado incolor e=8mm 
Vidro laminado incolor e=9mm 
,Vidro laminado incolor. e=10mm 
Vidro laminado incolor e=12mm 
Vidro laminado incolor e=14mm 
Vidro laminado incolor e=16mm 
Vidro temperado incolor e=16mm, 2x8mm 

4, Vidro temperado incolor e=6mm, modelado- 
. Vidro temperado incolor e=8mm, modelado 

Vidro laminado incolor e=30mm, 5x6mm, anti-bala " 

Tampos 
Tampo para pia em aço inox, incluso cubas e fixações. 
Tampo para pia em vidro incolor comum e=19mm, incluso 
furo para cuba, lapidado e polido 1,50x0,60m 
Bancada em aço inox para recepção - formato oval, incluso 

--ã- übos de apoio 

21 	 TAMPOS, SOLEIRAS E PEITORIS 

0,70 21.1.4 	Bancada em placa de granito polido e=3cm 
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,65 
84,31 

973,64 
4,72 da sala de m 

27 
27.1 
27.2 

--- —273 
27.4 
27.5 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Abertura de caixa até 40cm 
Remoção DMT 35km 
brita graduada simples , 
Imprimação impermeabilizante 
Binder e=5cm 

m2  

m3  

m2 
m2 

21.2 	Soleiras 
21.2.1 
	

Soleira chapa em aço inox largura de 3,5cm 
21.2.2 
	

Soleira em granito largura de 25cm 

21.3 	Peitoris 
21.3.1 	Peitoril em granito branco polar largura de 25cm 
21.3.2 	Acabamento superior da borda da banheira 

banho, em mármore Carrara, largura 30cm 

22 	PAINÉIS DE FECHAMENTO 
22.1 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com' -m2  7 	10.039,15-1, 

estrutura de sustentação e com isolamento termo-acústico 
ide iSoliestireno expandido 

22.2 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 

III 	

estrutura de sustentação e isolamento termo-acústico em lã 
de rocha - corta fogo 

ELEVADORES! DOCAS 
Elevador para monta carga de 4ton - caixa 4,00X4,00m - 2 
paradas 
Elevador comum para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 4 
paradas 
Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 
3 paradas 
Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 
5 paradas 
Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,50x2,00m - 
5 paradas 
Porta industrial de enrolar 3,00 x 3,20m e nivelador (porta 
seccional com balanceamento por molas de tensão, painéis 
em chapas de aço galvanizado) - Cargotec 

m2  1:493,8011 

un 1,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 1,00 

cj 30,00 

23 
23.1 

23.2 

23.3 

23.4 

23.5 

23.6 

24 
24.1 
24.2 
24.3 • 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES / EVENTUAIS 
Fechamento de furos das formas com "chupetas" de vidro 
Tratamento do talude em concreto armado 
Selagem contra fogo de aberturas em lajes (shafts), com 
manta Firemaster, da Morgante Isolantes Térmicos, sistema 
sanfonado e estruturado 

25 	 Alambrado/Gradil 
25.1 	Gradil metálico tipo Bekaert, com malha 200x500mm, com fio 

de 5mm de diâmetro e malha de curvatura de reforço de 
75x50mm, altura de 2,10m, acabamento em pintura poliéster, 
incluso execução de fundação com broca d=20cm e 
h=2,50m a cada 1,00m 

un 31.684,00 
m2 1.560,00 

,m2  J64,52 - 

980,00 

10.542,31 
3.616,41 
2.66226.:5 

10.542,31 
280, 
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x-•m3  --150,13' 
m 1.090,80 
m2 2.300,89 

116,00 
884,00 
145,15 

2.193,97 
2.245,12 

138,93 
585,08 

0.000,00_ 

M3  

m2 
m2 

31.1 	 Rede de Aguas Pluviais - 2.119M 
31.1.1 	Escavação mecânica/manual 

	 m3 	5.947,95 
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.4 j;;„." 
27.6 	Binder e=8cm 	' 	

.,,,,,,,,,,, 

27.7 	Imprimação ligante 
27.8 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa.0 e=5cm, 
27.9 	cCipa asfáltica - CBUQ - faixa C e=3cm 
27.10 	Execução de guia em paralelepípedo 
27.11 	Execução de sarjetão em paralelo 

28 	 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 
28.1 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF - m2  

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=18cm 

28.2 	Piso- externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF '. m2  
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=13cm 

28.3 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF m2  
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=8cm 

29 	 SINALIZAÇÃO 
29.1 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas, m2 	417,51 

faixas com 0,10m de largura 
29.2 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas m2 	 30,97 

para deficiente físico 
29.3 	Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais branca un 	705,00 
29.4 	Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais amarela 	un 	600,00 

1.000,00_1 

1:854,53 — 

30 	 PAISAGISMO 
30.1 	Execução de praça com piso revestido de seixo rolado m2  

argamassado 
30.2 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=8cm 	m2 

30.3 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=5cm 	m2 
30.4 	Rede de drenagem com tubo perfurado e manta geotextil e 

brita 
30.5 	Execução de nascente, espelho d' água, floreira, ponte e•m3  

palco em concreto armado 
30.6 	Execução de Perfurações para Drenagem e Troca de Solos 

na Área do Estacionamento 
30.6.1 	Perfuração mecânica d=0,70m 
30.6.2 	Perfuração mecânica d=0,30m 
30.6.3 	Reaterro sem compactação, com fornecimento de terra 
30.6.4 	Escavação mecânica h=2,00m 
30.6.5 	Remoção de material 
30.6.6 	Camada de pedra britada h=1,00m 
30.6.7 	Revestimento com manta bidim 
30.6.8 	,Praças em áreas verde- tratadas, equipadas 'com espelhos 

d'água (vide item :1.-13), .fontes e caixas de plantio com 
irrigação 

31 	 REDES EXTERNAS (apoio civil) 

, 

50,27 

1.074,26 
76,97 

851,37 

-.118;13 
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m3 	3.974,83 
m2 	2.459,35 
m3 	1.149,55 
m3 	2.869,55 
m3 	1.041;26 

156,00 
240,00 
132,00 

24,00 
24,00 

m3  
m2 

m3  
m3  
m3  

m2 

m3  
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31.8 	Rede de GLP - 825m 
_ 	Escavação 	 

	

31.8.2 	Apiloamento de base 

	

31.8.3 	Reaterro compactado 

352.44 
624,30 
255,06 

1 
Fláv;i1 Cri ir J 	mpos 

Agente Adminit, 

	

31.1.2 	Reaterro compactado 	 311aciona 	e%g55)0 

	

31.1.3 	Remoção de terra até 5 km 	 m3 	2.393,88 

	

31.1.4 	Lastro de brita 	 m3 	316,75 

	

31.1.5 	Lastro de concreto magro 	 m3 	 11,27 

	

31.1.6 	Envelope com areia 	 m3 	1.927,65 

	

31.1.7 	Apiloamento do fundo de valas 	 m3 	2.544,82 

	

31.1.8 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 30cm 	m 	 30,00 

	

31.1.9 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 40cm 	m 	 92,35 

	

31.1.10 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 50cm 	m 	 56,70 

	

31.1.11 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 60cm 	m 	 237,66 

	

31.1.12 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 70cm 	m 	 11,50 

	

31.1.13 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 80cm 	m 	1.620,00 

	

31.1.14 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 100cm m 	 70,00 

31.2 	Rede de Backbone - 800m 
31.2.1 	Escavação mecânica/manual 	 m3 	806,58 

111 	31.2.2 
31.2.3 	

Reaterro compactado 	 m3  
Remoção de terra até 5 km m3 	

469,37 
337,96 

31.2.4 	Envelopamento de concreto 	 m3 	332,63 
31.2.5 	Apiloamento de base 	 m2 	151,80 

31.3 	Rede de Esgoto Industrial - 100m 
31.3.1 	Escavação mecânica/manual 	 m3 	418,16 
31.3.2 	Reaterro compactado 	 m3 	238,05 
31.3.3 	Remoção de terra até 5 km 	 m3 	180,05 
31.3.4 	Envelopamento com areia 	 m3 	 91,08 
31.3.5 	Envelope de concreto 	 m3 	 86,82 
31.3.6 	Apiloamento de base 	 m2 	 42,50 

31.5 
31.5.1 
31.5.2 
31.5.3 
31.5.4 

Rede de Exaustão - 120m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 

m3 	120,64 
m3 	 92,08 
m3 	 28,56 
m3 	 24,00 

31.6 	Rede de Elétrica - 1.800m 
31.6.1 	Escavação 
31.6.2 	Apiloamento 
31.6.3 	Envelope de concreto 
31.6.4 	Reaterro compactado 

• 31.6.5 	Remoção de terra até 5 km 

31.7 	Rede de Óleo Diesel - 480m 
31.7.1 	Escavação 
31.7.2 	Apiloamento de base 
31.7.3 	Reaterro compactado 
31.7.4 	Remoção de terra até 5 km 
31.7.5 	Envelope de areia 
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A. 	• 

ccon orte 97,38 
m3  78,82 
m3  5,16 
m3  9,86 

m3  395,25 
m2 263,50 
m3  317,75 
m3  77,50 
m3  67,76 

m3  735,00 
m2  612,50 
m3  192,73 
m3  214,38 
m3  520,62 

m3  480,00 
m2 400,00 
m3  125,86 
m3  140,00 
m3  340,00 

m3  480,00 
m2 400,00 
m3  125,86 
m3  140,00 
m3  340,00 

m 1.385,00 

m 150,00 

m 445,00 

m 115,00 

31.8.4 
	Remoção de terra até 5 km 

31.8.5 
	

Envelope de concreto 
31.8.6 
	

Lastro de concreto magro 
31.8.7 
	

Envelope de areia 

31.9 	Rede de Telefonia - 310m 
31.9.1 	Escavação 
31.9.2 	Apiloamento de base 
31.9.3 	Reaterro compactado 
31.9.4 	Remoção de terra até 5 km 
31.9.5 	Envelope de concreto 

31.10 	Rede de Incêndio - 1.225m 
31.10.1 	Escavação 
31.10.2 	Apiloamento 
31.10.3 	Envelope de areia 
31.10.4 	Remoção de terra até 5 km 
31.10.5 	Reaterro compactado 

31.11 	Rede de Água Potável - 800m 
31.11.1 	Escavação 
31.11.2 	Apiloamento 
31.11.3 	Envelope de areia 
31.11.4 	Remoção de terra até 5 km 
31.11.5 	Reaterro compactado 

31.12 	Rede de Água Tratada - 800m 
31.12.1 	Escavação 
31.12.2 	Apiloamento 
31.12.3 	Envelope de areia 
31.12.4 	Remoção de terra até 5 km 
31.12.5 	Reaterro compactado 

31.13 	Canaletas 
31.13.1 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto 

armado 1,50x1,50m 
31.13.2 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto 

armado 2,40x2,40m 
31.13.3 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto 

armado 2,00x2,00m 
31.13.4 	Canaleta semi enterrada com parede em concreto armado e 

tampa com grelha metálica 1,50x1,80m 
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32 	LIMPEZA 
32.1 	Limpeza geral e final m2 74.909,46 
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Cabine de Medição 

S.E - 7(P&D) - Pot. 
Inst. 1500KVA 

S.E - 3(FB.1) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 6(C.T.C) - Pot. 
Inst. 750KVA 

S.E - 4(PICKING) - 
Pot. Inst. 1500KVA 

S.E - 2(FB.2) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

! S.E - 1(CUT) - Pot. 
Inst. 3000KVA 

S.E - 5(FB.3) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

...f É pe. 2rr .,:nteerante da 
..„:•'...-.:-. ',,.-! 	 /9 ié•-:ái.:,3expedda Pek) 
;i:}.;.: ',...'.:,' ,•.1:, ;:`'.„,,Y;); • 1(--À3,)/Q--  , . 
-et 	r 	vj :..:!,•,- 	 1-,..... Inhado da refer-. 

nicitura São Paulo, ...,,,. 	,.,/Ãiçgr. 	C 1b81 

Flávia Ci dc. Campos 
Agente Adsriir,: •,trio 1- eg. 1940 

Seccio Norte 

3. PRINCIPAIS SERVIÇOS DO GERENCIAMENTO DE INSTALACÕES: 

3.1 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS- SISTEMA DE MÉDIA E BADCA TENSÃO ATÉ OS QUADROS 
GERAIS.  

O sistema de média tensão foi concebido em um sistema radial, como segue: 

S.E - 9(ETE) - Pot. 
Inst. 750KVA S.E -8 - futuro 

  

3.1.1 - Ramal De Entrada De Energia  
Instalação de Terminal Classe 15KV, uso externo para cabo 240mm2 12/20KV; 
Instalação de Cabo 240mm2, 12/20KV, com aproximadamente 70 metros. 
Instalação de Eletrodutos em aço galvanizado a fogo, Diâmetro 6", da caixa de passagem até 5 metros 
de altura, no poste. 
Instalação de Eletrodutos de PVC flexível (KANAFLEX) de 6"; da caixa de entrada até a cabine de 
entrada e medição de energia, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

CP' - 	3.1.2 - Entrada E Medição De Energia  
Instalação de Cabine Blindada (ao tempo), para entrada e medição de .energia com os seguintes 

1  equipamentos internos: 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 240mm2, 12/20KV, (entrada); 
Para-Raios 15KV 10KA; 
Seccionadora, abertura sob carga 630A, Classe 15K (Entrada); 
Disjuntor Geral 630A, SF6, 350MVA, Classe 15KV; 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV (Saída); 
Caixa para Fre-diçao doncessionána, padraWEletropaulo, 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 240mm2 (Saída); 
Relé de Proteção eletrônico, com funções 27,47,50 e 51. 

Indústria e Comercie de Ceemétleoe Neter. Ltda. - Rodovia Anhanouera, krn 30,5 - CaJarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone 	4446 2061 
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-Subestações 

 

• 
31.3.1 - Subestação 1 (Utilidades/CAG), 3,0MVA de_ potência instalada, com os seguintes 
equipamentos; ( 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 151N-10KA; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador"HH". (Saída para Trafo 1); 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo 2); 
2 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8IN, secundário 380/220V, instalados em cubículos 
blindados acoplados ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntores abertos de entrada de 2500A/80KA, 
multimedidores eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores 
intertravados de 800A para 3 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa 
moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada; 

31.3.2 - Subestação 2 (Fábrica 2), 1,0MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos:- 
Tei:minal uso interno, Classe 15KV, para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 8); 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 9); 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8IN, secundário 380/220V, instalado em cubículo 

, 	blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80I<A, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.13.3 - Subestação 3 (Fábrica 1), 1MVA de potência instalada, com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 185mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV - 10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV - 630A; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA (Saída para Subestação 1); 
Pára-raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 1); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA. (Saída para Subestação 4); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 4); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 2); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 2); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,81N, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, nnultimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores sem ,caixa moldada de 20A até 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

	3.1..3.4 ,Sube sta çã oA_( PICKIN G) ,__1,5_M_VA_de patênci 	 talada_c_orn_os_s_eg u i ntes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
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Chave Seccionadora, Classe 15101, 400 A com base para fusível limitador "H-H eccio I Norte 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instala 	cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 

' 2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.5 - Subestação 5 (Fábrica 3), 1MVA de Potência instalada com os seguintes equipamentOs: 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV; 

, Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 240mm2, 12/20KV (Entrada); 
Para-Raios 15KV-10KA; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA (Saída para Subestação 6); 
Para-Raios 151N-10KA (Saída para Subestação 6); 
• Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV (Saída para Subestação 6); 
• Disjuntor a Vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 7); 
Para-Raios 15KV-10 A (Saída para Subestação 7); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV. (Saída para Subestação 7); 
Disjuntor a vácuo 630 A-350MVA, (Saída para Subestação 3); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 3); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 185mm2, 12/20. (Saída para Subestação 3); 
Seccionadora, Classe 15KV 400 A, com base para fusível limitador HH (Saída para trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.6 - Subestação 6 (Prédio de Treinamento), 750KVA de potência instalada, com os seguintes-- 
equipamentos: 
'Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A; 
Pára-raios 1510/-10KA; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
¡blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multinnedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

• • 
3.1.3.7 - Subestação 7 (P&D), 1,5MVA de potência' instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35mm 12/20KV; 
Cubículo compacto em SF6 - Fabr. Siemens, com entrada e seccionadora de saída para um trafo d 

11500KVA; 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV1  secundário 380/520V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
•Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências 
'automáticas com disjuntores intertráVados de 800A para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com 
'disjuntores em caixa moldada  de  20A até 800A; 	  
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 
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FláVi» Cl 	Campos 
- Subestação 9 (ETEr7 MVA de potência instalada, cor' 	§rãêgiiiiit 

Terminal uso interno, Classe 151W, para cabo 35mm2, 12/2010/; 	Seccion 

Pára-raios 12KV-10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV-400 A; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.4 - Interliaacões De M.T. Entre As Subestacões 

3.1.4.1 - Instalação De Infraestrutura Para Média Tensão 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" do poste de entrada até cabine de medição de energia.Lance 
aproximado de 2x70m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5. 
(Fábrica 3).Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). 
Lance aproximado de 2X130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (Treinamento). 
Lance aproximado de 2X480m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P&D). Lance 
aproximado de 2X230m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). 
Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto de aço carbono galvanizado, Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 
(PICICING). Lance aproximado de 4x250m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). 
Lance aproximado de 2x130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance 
aproximado de 2x300m e aço carbono galvanizado. Lance aproximado de 2x100m, com 
envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

1 

3.1.4.2 - Instalação de Cabos de Média Tensão 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 do poste a cabine de entrada e medição de energia. Lance aproximado 
de 70m - 3 cabos = 210m. 

, 	Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5 (Fábrica 
3).Lance aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3).a Subestação 6 (CTC). Lance aproximado 
de 480m - 3 cabos = 1440m. 	 • 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P & D): Lance aproximado 
de 230m - 3 cabos = 690m. 
Cabo Classe 12/20KV, 185mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). La 
aproximadamente de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). Lance 

' 	aproximado de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20K\i, 35mm2 da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance aproximado 
de 400m - 3 cabos = 1200m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). Lance 
	proximado_de 3.50m,3_ca b_os._105 ara. 

Cabo Classe 12/20KV, 50mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 (PICKING). Lance 
aproximado de 250m - 3 cabos = 750m. 
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, QUATRO FÁBRICAS: PERFUMES/SHAMPOOS/CREMES/MAQUILAGEM, PRÉDIO DE SERVICOS, 
MANUTENÇÃO, E.T.E, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CENTRO DE TREINAMENTO E 
CONVENCOES, RESERVATÓRIO ELEVADO, PICKING, PORTARIAS E CENTRAL DE UTILIDADES.  

3.1.5.1 - Todos os sistemas de força oriundos das subestações das fábricas são transportados através 
de eletrocalhas galvanizadas a fogo ou aço inox, totalizando aproximadamente 15.000 metros. Todos 
os cabos alimentadores são de classe de isolação 1KV, uni ou multipolares, totalizando 
aproximadamente 90.000 metros de seções que variam de 4mm2 até 240mnn2. 

3.1.5.2 - Montagem e instalação dos quadros de distribuição e quadros terminais de força e 
iluminação, nível de tensão 380/220V, nível de curto circuito de 60KA, 80KA e 130KA, proteção geral 
de 400A. 

3.1.5.3 - Instalação de tubulações em aço carbono com galvanização eletrolítica, aço inox e alumínio, 
com aproximadamente 30.000metros de extensão. 

3.1.5.4 - Montagem e Instalação de luminárias em diferentes áreas interiores e exteriores tais como 
acessos, entradas principais, circulações internas, halls de elevadores, passarelas e escadas, 
laboratórios, totalizando aproximadamente 12.000 luminárias; 

3.1.5.5 - Montagens e instalações de força e iluminação em laboratórios, salas de manutenção, salas 
administrativas, áreas para atividades, salas de testes, salas de reunião, escritórios, presidência, 

' marketing, secretaria, operação e logística. 

3.1.5.6 - Montagens e instalações elétricas nos auditórios e no Centro de treinamento e Convenções 
(C.T.C); 

3.1.5.7 - Montagens e instalações elétricas nos laboratórios, planta piloto, salas limpas, microbiologia, 
preparação de culturas, lavagens/esterilização, salão de beleza, sala de conceitos, barbearia, sala de 
observação, imagens, assistência médica, cabines olfativas, cabines sensoriais, sala de espera, 
pesquisadores, preparação; 

3.1.5.8 - Montagens e instalações elétricas nos sanitários, vestiários, áreas de apoio, xerox, arquivo 
geral, almoxarifado, depósitos de material de limpeza, Central de água gelada, subestações, áreas de 
circulação externa e ajardinadas. 

3.1.5.9 - Montagens e instalações elétricas de "No-Break's" de 2x250KVA-380V, 2x120KVA-380V e 	•c--7 

4x8OKVA - 380V. 

3.1.5.10 - Instalação de transformardores de 380V para 220/127V; 

3.1.5.11 - Instalação de tubulações, perfilados e eletrocalhas para sistemas especiais, 	tais co 
Supervisão, Sonorização, Backbone, Alarme contra Incêndio e Intertravamento entre Subestações. 

3.1.5.12 - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, compreendendo de: 

3.1.5.12.1 - Fornecimento e instalação de 7 centrais de alarme e detecção de incêndio, para 378 
endereços cada, com protocolo aberto; 
2 detectores térmicos analógicos endereçáveis; 
92.7_detectotesAnicos_analó9icos_endereçáveis; 
206 acionadores manuais tipo quebra vidro 
227 sirenes bitonais 05db. 
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3.1.5.12.2 - Sistema de monitoramento e alarme de vazamento de 
consistindo em; 
6 detectores de Gás GLP, interligados a central de alarme de incêndio. 

3.2 — INSTALACÕES HIDRÁULICAS 

3.2.1 - Instalações de Áqua Potável e Água Tratada.  

3.2.1.1 - Reservatório Elevado (possuindo 5 "células" de 250.000 litros cada, totalizando uma 
reserva de 1.250.000 litros, e uma altura de 70 metros) 
Fornecimento e instalação das tubulações, conexões, válvulas e controladores de nível, na distribuição 
dos sistemas de abastecimento, do reservatório elevado. Trechos internos e externos. 

3.2.1.1.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em aço carbono galvanizado, com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 
nos diâmetros: 2" a 8". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.1.1.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta e retenção, em aço carbono e ferro fundido, classe 
125 Lbs, com extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, ref.: ALVENIUS, 
nos diâmetros: 2" à 8". Totalizando: 32 peças. 

3.2.1.1.3 - Sensores de nível 
Fornecimento e instalação de sensores de nível, tipo ultra-sônico, para automatização do sistema. Ref: 
NIVETEC. Totalizando 5 conjuntos. 

3.2.1.2 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.1.2.1 - Sistema de limpeza do reservatório elevado 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em Polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido, 03". Totalizando aproximadamente: 250 m. 

3.2.1.2.2 - Recalque de água tratada e água potável 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono galvanizado, com solda helicoidal, 
extremidade para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, no diâmetro: 
0 4". Ref.: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.1.2.3 - Sistema de água potável, água tratada e água industrial. 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões; em PVC rígido com juntas soldáveis, classe 15 
até 0 4" e classe 20 para 0 6", totalizando aproximadamente 6.500 m. 

3.2.1.2.4 - Válvulas 
• 3.2.1.2.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de retenção, tipo portinhola, em bronze fun 

com rosca, classe 125 Lbs. Totalizando: 6 peças. 

3.2.1.2.4.2 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em ferro fundido, com internos em 
bronze, extremidade roscada e flangeada, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 
160 peças. 

3.2.1.2.4.3,_Eornecimenta_e_instalação_de_vály_ulas_borboleta, em ferro fundido, montada entre 
flanges, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 30 peças. 
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3.2.1.2.5 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação e fornecimento de estações redutoras de pressão, com filtro i 	coi porado, 
em aço carbono fundido, flangeadas e roscadas, classe 150Ibs.; vazão média de 15m3/h, totalizando 
19 conjuntos. 

3.2.1.2.6 - Estação de tratamento de água 
Instalação de Estação de tratamento de água, através de filtro de areia, com sistema analisador / 
dosador de hipoclorito, e hidrômetro. Vazão média de 25 m3/h. Totalizando 1 conjunto. 

3.2.1.3 - Bombas de Recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características: 
3.2.1.3.1 - Sistema de água potável 

Vazão: 	84,00 m3/h 
H.man: 	78 mca 
Potência: 40cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 50-200 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.2 - Sistema de água tratada 
Vazão: 42,00 m3/h 
H.man: 95 mca 
Potência: 30cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 40-250 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.3 - Sistema de limpeza 
Vazão: 10,00 m3/h 
H.man: 20 mca 
Potência: 2v (380V) 
Rotação: 1750 rpm 
Modelo: Meganorm 32-200 (KSB) 
Quant.: 1 conjunto 

3.2.1.4 - Distribuição interna 

3.2.1.4.1 - Tubulações e conexões. 
3.2.1.4.1.1 - Sanitários, vestiários e laboratórios 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; pressão de 

[ serviço 7,5 kgf/cm2. 0 3/4" a 4". Totalizando aproximadamente: 8.900 m. r 

3.2.1.4.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/ 

' ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 540 m. 

3.2.1.4.2 - Louças e Metais Sanitários 
Instalação de louças e metais sanitários, modelo conforme especificado no projeto de arquitetura e 
quantidades descritas abaixo: 
Bacias sanitárias a vácuo: 270 unidades 
avatórios296_unidades 	

 

Mictórios com sensor de presença: 86 unidades 
Pias: 174 unidades 
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Chuveiros: 68 unidades 	 Flávia Cr.  tina cl 	ampos 
Lava-olhos: 33 unidades 	 Agente Admint trativol.. eg. 1940 
Bebedouros: 23 unidades 	 Sec.eio 
Tanques: 13 unidades 
Temperfix: 20 unidades 
Banheira de hidro-massagem: 1 unidade 

3.2.1.4.3 - Registros de gaveta 
Fornecimento e instalação de registros gaveta, em bronze, com acabamento, conforme projeto de 
arquitetura. 0 3/4" a 1.1/2". Totalizando aproximadamente: 420 peças. 

3.2.1.4.4 - Registros de pressão 
Fornecimento e instalação de registros de pressão, em bronze, com acabamento conforme projeto de 
arquitetura, 0 3/4. Totalizando aproximadamente: 120 peças. 

3.2.1.5 - Instalações de água quente 

3.2.1.5.1 - Tubos e Conexões 
3.2.1.5.1.1 - Vestiários e sanitários 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, luvas-guia e ponto-fixo, em cobre, classe E, 0 
3/4" a 1.1/2"; tubos com pontas para solda e conexões com filete de soldas nas bolsas, ref. ELUIvIA. 
Totalizando aproximadamente: 1.250 m 

I3.2.1.5.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. 111PY. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.2 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico nas tubulações aparentes de água quente, com 
Elumaflex. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

1 	
3.2.1.5.3 - Sistema de aquecimento e recirculação. 
3.2.1.5.3.1 - Aquecimento a vapor 
Fornecimento parcial e instalação do sistema gerador de água quente, para os vestiários e cozinhas, 

1 
	através de aquecedor de placas, a vapor, monitorado por válvula moduladora, elétrica e pneumática. 

Possuindo válvula solenóide na entrada do vapor. Dotado de sistema de recirculação através de bomba 
e sensores de temperatura. Ref: SPIRAX-SARCO. Totalizando: 8 conjuntos. 

3.2.1.5.3.2 - Aquecimento elétrico. 
Fornecimento e instalação do sistema gerador de água quente, para os laboratórios. E como sistema 
alternativo, para os vestiários e cozinhas, através de aquecedor de acumulação elétrico, capacidade 
500 litros. Totalizando: 6 conjuntos. 

3.2.2 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENCÃO DE INCÊNDIO 

 

3.2.2.1 - Sistema de hidrantes 

 

3.2.2.1.1 - Tubulação e conexões 
3.2.2.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
Pxtremidades_para_acoplamento_com abraçadeiras e_aneLd_e vedaçã_o, linha K10 standard, 0 4" a 6". 
Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 200 m. 
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3.2.2.1.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono pre o, e costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.700 m. 

3.2.2.1.2 - Válvulas 
3.2.2.1.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido e ferro 
fundido, com haste ascendente, roscadas e flangeadas, nas classes 125Lbs e 150Ibs. Totalizando 
aproximadamente: 20 peças. 

3.2.2.1.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo "angular" de 450, para hidrante, em latão 
fundido, Classe 150 Lbs., roscadas, sendo a rosca fêmea padrão Whitwort-gás e a rosca macho padrão 
Whitwort-gás, 5 fios/polegada. 0 2.12" x 1.1/2". Dotados de engate rápido tipo "Storz". Totalizando 
aproximadamente: 340 peças. 

3.2.2.1.3 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, em aço carbono 
fundido, flangeadas, classe 150Ibs.; vazão média de 120m3/h, totalizando 15 conjuntos. 

3.2.2.1.4 - Mangueira para combate a incêndios 
3.2.2.1.4.1 - Hidrantes internos e externos 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo I, Grau D, nas 
dimensões 0 1.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando aproximadamente: 680 lances. 

3.2.2.1.4.2 - Hidrantes da tancagem 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo "Sintex-plast", nas 
dimensões 0 2.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando: 12 lances. 

3.2.2.1.5 - Abrigos metálicos para hidrantes 
3.2.2.1.5.1 - Abrigos em aço inox. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço inox escovado, com porta de vidro temperado, 
dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira basculante, em aço inox. Totalizando 
aproximadamente: 145 conjuntos. 

1u 8 9 

3.2.2.1.5.2 - Abrigos em aço carbono. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço carbono, e acabamento em esmalte sintético 
vermelho, com porta de vidro temperado, dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira 
basculante, em aço carbono. Totalizando aproximadamente: 20 conjuntos. • 	3.2.2.2 - Sistema de extintores de incêndio 

3.2.2.2.1 - Extintores de gás carbônico, de pó químico seco e água pi.essurizada. 
Fornecimento e instalação de extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) com capacidade individual 
de 6kg, de pó químico seco (PQS), com capacidade individual de 4kg, e de água pressurizada, co 
capacidade individual de 10Lts. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando aproximadamente: 41 
peças. 

' 3.2.2.2.2 — Carretas de gás carbônico e de pó químico seco. 
Fornecimento e instalação de carretas de gás carbônico (CO2) e de pó químico seco (PQS), com 
capacidade individual de 50kg. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando: 6 peças. 
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3.2.2.3 - Sistema de liquido gerador de espuma (LGE) 

Flv 	d '- ampos 
Agente A.t-tmr.n. 	eg.1940 

Secr,on Norte 

3.2.2.3.1 - Canhão monitor fixo 
Fornecimento e instalação de canhão monitor fixo, modelo 8393, dotado de válvula de controle 0 4", 
mod.: 405. Com  tubo laminador mod.: 282-A, e esguicho mod.: HF-500. acoplado sobre hidrante 
duplo. Ref.: Resmat-parsch. Totalizando 3 conjuntos. 

3.2.2.3.2 - Liquido gerador de espuma. 
Fornecimento e acomodação de líquido gerador de espuma sintético, tipo "Sintex AFFF/ACR; 
concentração: 3% e 6% (polivalente). Acondicionadas em bombonas de 20 Lts cada. Totalizando: 560 
Lts. 

3.2.2.3.3 - Equipamentos adicionais. 
Fornecimento e instalação de proporcionador de linha, mod.: PL-350 (02.1/2") e esguicho lançador de 
espuma, mod.: R-350 (0 2.1/2"). Totalizando: 1 conjunto de cada. 

3.2.2.4 - Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) 

3.2.2.4.1 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.2.4.1.1 - Sistema de retorno do reservatório elevado (complemento de reserva) 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 8". Ref: 
ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 650m. 

3.2.2.4.1.2 - Sistema de abastecimento (tubulação principal) 
3.2.2.4.1.2.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 
6 a 12". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.600 m. 

3.2.2.4.1.2.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.2.4.2 - Distribuição interna 

3.2.2.4.2.1. 0 	- Tubulação e conexões 
3.2.2.4.2.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 4.500 m. 	

Ef 
3.2.2.4.2.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em, aço carbono preto, com costura, DIN 
2440, classe média, extremidades rosqueadas. Conexões em ferro maleável preto, classe 10, c 
rosca BSP. 0 1" a 2". Totalizando aproximadamente: 16.500 m. 

3.2.2.4.2.2 - Chuveiros automáticos (Sprinklers) 
Fornecimento e instalação de chuveiros automáticos, com elemento termo-sensível de ampola, 
pendente e up-right, cromado e natural, fabricados em latão forjado. Com  canopla de acabamento, 
onde necessário. Temperaturas de disparo de 680  (O 15mm), 790  (O 15mm) e 1410  (0 20mm). 
Tota I iza ndo_a p roxi mada mente.  6 350_peças 	 
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3.2.2.4.3.1 - Válvulas de governo 
Fornecimento e instalação de válvulas de governo, com e sem alarme hidráulico, com chaves de fluxo 
com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.2 - Comandos setoriais. 
Fornecimento e instalação de válvulas de controle seccional, para comando setorial, com chaves de 
fluxo com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.3 - Medidor de vazão. 
Fornecimento e instalação de indicador/transmissor e totalizador de vazão remoto, com sensor 
Metalex, Série NIVETEC 512+525. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.2.4.3.4 - Automação das bombas. 
Fornecimento e instalação do sistema de automação das bombas de recalque de incêndio. Dotados de 
pressostatos para uso industrial, com faixa de pressão regulável. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.2.4.4 - Bombas de recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características: 
3.2.2.4.4.1 - Bomba principal elétrica. 

Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 450CV; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.2 - Bomba principal diesel. 
Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Motor: Cummins NT855-G6; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.3 - Bomba Auxiliar elétrica (3OCKEY) 
Vazão: 20 1/min; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 5CV; 
Rotação: 3500rpm; 
Modelo: Hidroblock MA-505 (KSB) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.3 - SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

3.2.3.1 - Tubulação e conexões 
3.2.3.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, 
termo-fundido, até o diâmetro de 16". Totalizando aproximadamente: 1.900 m 

3.2.3.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC reforçado, tipo TCC e PVC-R, com juntas 
elásticas. Até o diâmetro de 12". Totalizando aproximadamente: 1.000m 

3.2.3.1.3 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, com costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH  40, extremidades_chanfradas para_solda de topo___Conexões_em_aço_carbono_fodado ASTM_A234 
Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de tqpo 0 4" e 6". 
Totalizando aproximadamente: 200m. 
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3.2:4-- SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO 

3.2.4.1 - Tubulação e conexões 
3.2.4.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; 
classe 15 até 0 4" e classe 20 para 06". Totalizando aproximadamente: 7.600 m. 

3.2.4.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com ponta e bolsa para junta e anel 
de borracha. 0 1.1/2" a 3". Totalizando aproximadamente: 3.600 m. 

3.2.4.2 - Válvulas e equipamentos 
Fornecimento parcial e instalação do conjunto de interface, composto de: Válvulas de interface, válvulas de retenção 
e esfera, bolsas de reforma, atuadores e "buffers" pneumáticos. Totalizando aproximadamente: 170 conjuntos 

3.2.5 - Sistema de esgoto gorduroso 

3.2.5.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de ferro fundido, com bolsa para anel de 
borracha, linha HL. 0 2" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.6 - Sistema de efluentes industriais 

3.2.6.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, termo- 

1 	fundido. 0 4" a 8". Totalizando aproximadamente: 3.200 . 

3.2.6.2 - Tanques 
Instalação de tanques em fibra para interface, com capacidade de 6.200 lts. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.6.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo fole metálico, dotado de revestimento 
interno liso em aço inox. 0 8". Ref.: Dinatécnica. Totalizando: 12 conjuntos. 

3.2.6.4 — Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido, com haste ascendente, 
flangeadas, 0 8", classe 125Lbs. Totalizando: 16 peças. 

3.2.7 - Sistema de vapor e condensado 

3.2.7.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, sem costura, ASTM A53 Gr. B, SCH.40, 
extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 Gr. WPB, 
SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 2" a 8". Totalizando 
aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.2 - Válvulas 
3.2.7.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono, classe 300 lbs, 
extremidade flangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 20 peças. 

3.2.7.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo, em aço carbono, classe 300 lbs, extremidade 
flangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 45 peças. 

3.2.7.2.3 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
_errbaçoinox,_classe_3130_lbs,_extremidade_para_encaixe_e_solda__0_21_Totalizanclo_aproximadamente.:_ 

50 peças. 
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3.2.7.2.4 - Fornecimento e instalação de válvulas de segurança, em ferro funckloçie 1\tws4u .gem na 
faixa de abertura. 0 4". Totalizando: 4 peças. 

3.2.7.3 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico, em calhas de silicato de cálcio, com espessura entre 
25 a 63mm. Cobertas com chapas de alumínio liso rebitado e corrugado com fita e fecho. 0 2 a 8". 
Totalizando aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.4 - Equipamentos complementares 
, 3.2.7.4.1 - Estação redutora de pressão 

Fornecimento e instalação de estação redutora de pressão completa, com vazão de 580 kg/h. Ref: P25 
da Spirax-Sarco. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.7.4.2 - Bomba de condensado 
Fornecimento e instalação do conjunto para bombeannento de condensado completo. Ref: APT-14 e 
MPF-14 da Spirax-Sarco. Totalizando: 10 conjuntos. 

3.2.7.4.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo axial com flanges. 0 2" a 4". Ref: 
Dinatécnica. Totalizando: 17 conjuntos. 

3.2.7.4.4 - Estação de purga 
Fornecimento e instalação da estação de purga completa, através de purgador termodinâmico. 0 1/2". 
Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 39 conjuntos. 

3.2.7.4.5 — Misturador água-vapor 
Instalação de misturador água-vapor, tipo dynafluid, 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 9 
conjuntos. 

3.2.8 - Sistema de gás combustível (GLP) 

3.2.8.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.8.2 - Válvulas 
, Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos em aço 
inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 1"a 4". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 	 r 	• s. 

3.2.8.3 — Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão completa, pressão de saída: entre 700 a GP 
300 mmca. Totalizando aproximadamente: 9 conjuntos.' . 

3.2.9 - Sistema de óleo diesel 

3.2.9.1 --Tanque de óleo diesel 
3.2.9.1.1 - Tanque de armazenamento geral 
Instalação do tanque de óleo diesel, em aço inox, AISI 304-L. Com  capacidade para 30.000 lts. Ref: 
Metalúrgica Cajamar. Totalizando: 1 conjunto. 

_3.2.9.1.2T_anque_de_armazenamento diário 
Fornecimento e instalação do tanque de óleo diesel, em polietileno de alta resistência. om  capacidade 
para 250 lts. Totalizando: 15 conjuntos. 
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3.2.9.2 - Bombas de recalque 
Fornecimento e instalação de bombas de recalque 
características: 

Vazão: 1.2001/h; 
AMT: 1,50 kgf/crri2; 
Modelo: M-1 (Milden-USA) 
Quantidade: 2 conjuntos. 

de óleo diesel, pneumáticas, com 	uintes 

3.2.9.3 - Tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.80, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.80, sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.9.4 - Válvulas 
3.2.9.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.9.4.2 - Fornecimento e instalação de válvula de fecho rápido, reta, com engate. 0 4". Ref: Vladus. 
Totalizando: 1 peça. 

3.3 - AR CONDICIONADO 

Gerenciamento do projeto executivo e execução das instalações, testes e balanceamento do sistema 
da Central de Ar Condicionado com as seguintes características: 

3.3.1 - Capacidade Instalada: 
1.937 TR. 

3.3.2 - Tipo de Sistema: 
Expansão indireta com condensação a ar, exaustão, ventilação, aquecimento e umidificação. A 
instalação atenderá aos seguintes edifícios: 

3.3.2.1 - Fábrica 1: 
Hidroalcoolicos (ar condicionado para processo de filtragem tipo G-3 e F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.2 - Fábrica 2: 
Tensoativos (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.3 - Fábrica 3: 
Cremes (ar condicionado para processo com filtragem tipo G3, .F-2 e nas áreas chamada Branca - A-
3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.4 - Fábrica 4: 
Maquilagem (ar condicionado para processo com filtragem tirici'G:á, F-2 e nas áreas chamada Branca - 
A-3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.23 - Centro de Distribuição: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, exaustão, ventilação. 

3.3.2.6 - Serviços: Ar condicionado para conforto com aquecimento. 
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3.3.2.7 - P&D (Desenvolvimento e logística) e Recepção: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3 e em algumas áreas com filtragem G-3, F-2 e A-3, 
umidificação, aquecimento, ventilação e exaustão. 

1 3.3.2.8 - Centro de Convenção e Treinamento: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

3.3.2.9 - Manutenção: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.10 - Portarias: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.11 - E.T.E.: 
Ar condicionado para conforto e exaustão. 
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3.3.3 - Equipamentos Fornecidos: 
Chiller Condensação a ar 430 TR: 
Chiller Condensação a ar 217 TR: 
Fan-Coil: 
Bombas: 
Precipitador Hidrodinâmico: 
Unidade Exaustora: 
Unidade Ventiladora: 
Unidade de Aquecimento: 
Roof Top: 
Split System: 

3.4 - TELEFONIA E DADOS 
Sala de Distribuição Geral. 

3.4.1 - Entrada:  
Telefônica - Fibra óptica com bastidor Alcatel (modem) de 18 canais El (o El é composto por até 30 
troncos E/S) e uma linha LP de 2 Mb/s de dados. 

3.4.2 - Central Telefônica:  
Lucent Definity - capacidade para 3000 ramais DOR Digitais/Analógicos. 

3.4.3 - Distribuição:  
DG situa-se numa sala de 15m2 composto por bastidor de distribuição de 4m X 2,5m com 20 blocos 
BLI de 50/100 pares para interligação dos prédios e Blocos 110 para manobra. 

• A distribuição é feita a partir do DG para os prédios que compõem o parque da Natura. 
• Os prédios são interligados por uma infra-estrutura de,Backbone em anel com vias de 8 tubos 

de PVC lisos de 3". 
• Os prédios possuem Racks de distribuição que possuem blocos de BLI (lucent) de 50 ou 100 

pares ligados a painéis de distribuição estrudada:" cabos e terminações certificados Lucent 
Sistimax (categoria 5). 

• Total de 3800 terminações de pontos de dados/telefonia instalados. 

G"--) 

3.4.4 - Contingência: 
	Composta_por_um_link_de _Rádio_eqüência_coni_antena_direcional_cle_15 MHz_até_o 	_da_N atura- - 

Santo Amaro (São Paulo, SP). Pela portadora temos a link de dados de 2 Mb/s 	t9rligação entre 
centrais telefônicas via T-Line. 
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3.4.5 - Quantidades: 

locais. 
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500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Treinamento 
500 m Cabo de Fibra Optica de 02 Pares Centro de Convenções 
800 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo de Fibra Optica de 03 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo de Fibra Optica de 03 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 04 
800 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 04 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Treinamento 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Convenções 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 01 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 02 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 03 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 04 

3.5 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, MONITORACÃO DE ALARMES E CFTV 

3.5.1 - INTRODUCÃO 

Apresentaremos a seguir os sistemas de controle de acesso, rnonitoração de alarmes e CF-TV propostos 
para o gerenciamento das instalações do Novo Espaço Natura - NEN. 

3.5.1.1 - Descrição Funcional 

3.5.1.1.1 - Geral 

O sistema fornecido compõem-se de 
• Subsistema de Controle de_ Acesso e Monitoração de Alarmes, destinado à supervisão 

controle de acesso e intrusão; 
• Subsistema de circuito fechado de televisão; 

Vale lembrar que o subsistema de Controle de Acesso é integrado ao subsistema de monitoração de 
alarmes, portanto serão responsáveis pelo controle e autorização de acesso às dependências pôr eles 
controladas, bem como o monitoramento de sensores a ele subordinados.'.  

Visam, portanto, o fornecimento de meios e ferramentas para o controle eficaz do acesso às unidades 
pôr  eles controladas,_garantindo assim a segurança das pessoas e equipamentos existentes nestes 
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Baseados em equipamentos de alta tecnologia, sendo compostos basicamente 
dispositivos: 

• Central de gerenciamento do sistema de controle de acesso e CF7V; 
• Software de controle do sistema baseado em uma arquitetura aberta, 

plataformas Windows NT®; 
• Terminal de cadastramento do sistema de controle de acesso; o ore SP nte dc-mmento é parte Integrante dr] 
• Controladores remotos de comunicação, modelo AAM-80; 	 i-kervu "rdwiz:a expedida pelo 
• Placas de gerenciamento de até 4 leitores modelo AIM-4; 	C 	sol) [V'   e • Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de curto alcances..e,,,,I ,,i,.„,:  
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de longo alcancga; 	 o da R ;Á-- 

• Cartões de proximidade; 
• j,w-,;.jumq- Placa de gerenciamento de alarmes, modelo APA16; 	São Paulo,  
• Fechaduras eletroimã da marca SECURITRON; 
• Torniquetes de acesso bidirecionais da marca WOLPAC; 
• Minibloqueios de acesso bidirecionais da marca TRIAX; 
• Cancelas motorizadas com barreira articulada; 
• Porta eclusa da marca SKY; 
• Central Matricial para até 208 entradas e 16 saídas, configurada para 80 entradas e 8 saídas, 

da marca Pelco; 
• Multiplexadores de sinal de vídeo para 16 entradas da marca ATV; 
• Gravador de vídeo do tipo time-lapse de alta resolução para até 168 horas da marca Sony; 
• Câmeras monocromáticas CCD, fixas e móveis da marca ULTRAK; 
• Lentes varifocais da marca Rainbow; 
• Microcâmeras monocromáticas CCD fixas, da marca GBC; 
• Câmeras móveis monocromáticas CCD em domo integrado móvel com lente zoom motorizado 

da marca PELCO; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 20", da marca ULTRAK; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 14", da marca Ultrak; 
• Interfaces ópticas para transmissão de sinais de vídeo e comando da marca IFS; 

3.5.1.2 - Arquitetura do Sistema 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes tem como elemento central uma central de 
operação do sistema dotada de um software de controle de acesso e monitoração de alarmes on-line, 
o Lenel OnGuard, que gerencia todo o sistema através de uma interface gráfica GUI amigável, 
operando sobre a plataforma WindowsNr. Ao gerenciador são conectadas via protocolo RS-232 ou 
RS-485 placas de gerenciamento multi-usuário, AAM80, responsáveis pelo gerenciamento das placas 

, controladoras de leitores, as AIM-4 e das placas de gerenciamento de alarmes, as APA. 

I Por tratar-se de um software modular, o On Guard permite expansões futuras (up-grades) de modo a 
k acomodar o crescimento do número de leitores, já que-o OnGuard pode gerenciar, em sua versão mais 
poderosa, número ilimitado de leitores, cartões e terminais (clientes). 

010 	As placas de gerenciamento multi-usuário AAM80 possuem memória própria, classificando assim o 
sistema como um sistema de inteligência distribuídá. Em caso de perda de comunicação com a 
central o sistema continuará operando, baseado no banco de dados das placas de gerenciamento AAM 

11 80, garantindo assim a segurança do local em questão, a integridade do banco de dados e a 
'disponibilidade de todos os eventos. 

'Os dispositivos de controle de acesso, como sensores, leitores, travas e outros periféricos são 
:interligados ao sistema através das placas de gerenciamento de múltiplos leitores, AIM-4. 
Para as portas estamos cotando leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cnn. As cancelas da 
'Portaria Principal serão unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois 
leitores. Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de 
comando remoto. 

 

operando em 
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O sistema permite regular zonas dê—tempo itidiVidliaTmente, ou seja, cada usuário pode ter váfias 
zonas de tempo em cada área. Pôr exemplo: Um usuário pode ter autorização de acesso a uma ár 
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Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos Mitá 	urnas). 
Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada poderá ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Para as portas utiliza-se leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da Portaria 
Principal são unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois leitores. 
Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de comando 
remoto. Estamos cotando acessórios para portas de madeira. 

Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos visitantes (três urnas). 

Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada pode ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Os dispositivos de monitoração de alarmes, como sensores magnéticos de abertura de portas, 
sensores de cabo enterrado e botões de pânico são ligados ao sistema através das placas de 
gerenciamento de alarmes, APA16. 

O Sistema de CFIV é composto por um conjunto de câmeras - fixas e móveis, sendo algumas 
instaladas em caixas de proteção para uso externo, multiplexadores, gravadores, central matricial, e 
monitores. Os sinais são enviados para gravadores do tipo time-lapse que gravam todas as imagens, 
mesmo aquelas que não estejam sendo exibidas. Estes equipamentos estão localizados na sala de 
monitoramento da Central de Segurança. 

Como especificado, o sistema permite, caso seja necessário no futuro, a ampliação do sistema, sendo 
necessário para isto a aquisição de equipamentos adicionais, como microcomputadores para as 
centrais, controladoras AAM-80, entre outros, mas não é necessário a instalação de um outro sistema 
completo, pois os equipamentos de campo podem ser reaproveitados. O sistema permite também a 
implantação em fases, de modo a tornar a relação custo/beneficio máxima. 

3.5.2 - Funcionalidade do Sistema 

O sistema possibilita que a edificação seja subdividida em zonas de segurança com requisitos de 
acesso independentes monitorando e controlando o acesso em todas as salas, áreas, zonas e 
edificações controladas, informando e registrando cada acesso ou tentativa de acesso. 

As portas controladas são dotadas de fechaduras eletromagnéticas e sensores de abertura magnéticos 
e a liberação das portas é através de botão de destrave, inclusive para as portas do tipo eclusa do 
CPD. 
Envia os dados do cartão para o sistema de controle de acesso, que verifica se o funcionário associado 
ao cartão tem permissão para entrar naquela sala naquele determinado horário. 

As placas, leitores e travas, são dotadas de fontes do tipo no-break para que em casos de queda d 
energia o funcionamento do sistema não seja comprometido. 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes é um sistema integrado, contudo não 
dependente de outros sistemas para seu perfeito funcionamento. 

São instalados portões para os deficientes fisicos terem acesso, pois será impossível a um deficiente 
passar por um bloqueio ou torniquete. Estes acessos possuem leitor tanto para entrar como para sair, 
além de uma fechadura e um sensor magnético. 
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das 7:00h às 18:00h, mas somente pode ter acesso em outra ár das q04:41, 

	
h. Permite 

também diferentes zonas de tempo em feriados. 

Permite através dos sensores magnéticos de abertura monitorar o estado das portas e acessos de 
deficientes controlados pelo sistema, visando identificar alarmes de arrombamento de portas, a 
permanência de porta aberta após a passagem de alguém ou se a pessoa fez uso da requisição de 
acesso. 

A sinalização de eventos e alarmes é sonora e visual na central de gerenciamento, podendo ser 
associados a ações externas referentes à integração dos sistemas eletrônicos complementares, como 
incêndio, CF1V ou supervisão predial. 

Os tempos de resposta e varredura do sistema atendem plenamente os requisitos para sistemas de 
controle de acesso e monitoração garantindo assim o nível de segurança necessário ao NEN. 

O sistema de CFTV é baseado em dois grupos de câmeras distintas: um grupo de câmeras 
monocromáticas de média resolução para as áreas comuns, que são instaladas em caixas de proteção 
caso estejam em áreas externas ou sujeitas à intempéries e um grupo de 12 câmeras monocromáticas 
móveis do tipo "highspeed-dome" de média resolução para a vigilância geral. Todas as câmeras são 
controladas por uma central matricial. Destacamos que todas as imagens são levadas 	a 
multiplexadores, uma vez que temos 68 câmeras no total e 5 multiplexadores e 5 gravadores time-

, lapse, o que permite a gravação de todas as câmeras. 

Na central de controle são instalados 5 monitores de 14" e cinco monitores de 20", além dos 
equipamentos de gravação, multiplexação e de controle de acesso. 

• 3.5.2.1 - Interfaceamento com outros sistemas 
• Toda a interface com outros sistemas, são feitas através de contatos secos de relês, os quais podem 
receber sinais de alarmes de outros sistemas para realizar ações automáticas, tanto no sistema de 
controle de acesso como no sistema de CFTV. 

3.5.3 - ESPECIFICACI5ES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS 

3.5.3.1 - GERAL 

Apresentamos a seguir as descrições técnicas dos equipamentos e dispositivos utilizados no sistema. 

3.5.3.2 - CONTROLADORA AAM-80 

A controladora é composta pelos seguintes itens: 
• Placa de gerenciamento de controle de acesso - AAM-80/Apollo; 
• Fontes e Baterias;  

• A placa gerenciadora remota AAM-80, fabricada pela Apollo, permite o processamento distribuído total 
de controle de acesso (inteligência distribuída), monitoração de alarmes e atuação remota, para 

i aplicações onde é necessária uma grande integração de subsistemas eletrônicos de segurança. 
Diversas estações podem ser conectadas em um único sistema, permitindo o gerenciamento de 
milhares de leitores de cartão, de qualquer tecnologia, além de possibilitar a monitoração de milhares 

ide zonas de alarme e a atuação em milhares de pontos através de relês. 

A placa AAM-80 tem a capacidade de gerenciamento de 64 leitores de cartão, 16 remotas de alarme 
de 16 zonas cada e 16 placas de relês, com 16 relês em cada placa. 
Cada estação_pode_ainda_comunicar=se_com_a_Central_de_Gerenciamento4um_ou_rnals_PCS),_através 
de um ou dois caminhos (redundância intrínseca de comunicação). A estação pode ainda gerar 
relatórios impressos de eventos localmente. 

r 
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Cada estação pode armazenar, em sua configuração básica, 10.000 cartões, cada qual com sua 
configuração própria de acesso, incluindo cada leitor e cada zona de tempo em que o acesso é 
autorizado. Com  placas de expansão de memória, este número pode chegar até 250.000 cartões. 
Todas as decisões sobre autorização ou negação de um acesso são tomadas na própria placa, 

• utilizando um processador de 32 bits. Ela também armazena até 65.000 eventos de acesso e alarmes, 
de forma a poder substituir a Central de Gerenciamento, caso esta esteja momentaneamente 
desconectada. Com  a restauração da comunicação a estação remota envia e atualiza o banco de dados 
da Central de Gerenciamento. 

São alojadas em gabinetes ventilados, metálicos com chave e com grau de proteção IP-54 
ou IP-55 conforme o local de instalação e são alimentadas por fonte de alimentação tipo no-
break. 
Modelo: AAM-80 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.3 - PLACA GERENCIADORA DE ATÉ 4 LEITORES - AIM-4 
As placas gerenciadoras de múltiplos leitores AIM-4, da Apollo, são placas que tem a função de 
gerenciar os leitores de proximidade, podendo também gerenciar alguns alarmes. Sua comunicação é 
feita através de canal RS-485. Estas placas permitem as seguintes entradas e saídas: 

• quatro leitores/teclado 
• quatro entradas para monitoração do sensor de porta 
• quatro entradas para botão de destrave 
• quatro entradas auxiliares (alarmes) 
• quatro saídas digitais em forma de contato seco 
• quatro saídas de relê para destravamento de portas 
• uma entrada para monitoração do tamper switch do gabinete 

As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento das placas, leitores e 
travas são fontes chaveadas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos utilizados. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias seladas que garantem uma autonomia de 
quatro horas de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. Isto evita que em cortes de 
energia provocadas voluntariamente para quebra de segurança ou pôr total "blackout" as portas sejam 
destravadas comprometendo a segurança. 

As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. Todas as fontes com suas baterias são alocadas 
em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção IP-54 ou IP-55 de acordo com o 
local de instalação. 
Modelo: AIM-4 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.4 - PLACA DE MONITORAÇÃO DE ALARMES — APA16 
Estas placas podem monitorar até 16 entradas de alarmes, e com a placa adicional de saídas de rei 
atuar em até 16 saídas. Possibilita a apresentação de alarmes para porta do gabinete, perda 
comunicação com o sistema e falha na alimentação. 
Entradas: 	 16 
Saídas: 	 16 (placa adicional) 
Comunicação: 	RS-485 
Alimentação: 	24Vdc 
Modelo: APA-16 	 Fabricante: APOLLO 
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Compensação: BLC 
Modelo: 	KC4400MN 
	

Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.5 - CARTÃO PROXIMIDADE 
Os cartões permitem uma fácil e rápida identificação visual por parte dos vigilantes sobre a condição 
de um determinado funcionário ou visitante. O uso de diferentes cores para diferentes áreas facilita 
ainda mais a identificação. Por exemplo: um funcionário com crachá azul, não circula por uma área de 
acesso amarelo. 

h 
São cartões que permitem a leitura à distância. Os cartões possuem uma antena receptora e 
transmissora, que recebe sinais do leitor, os codifica dependendo do número individual do 
cartão, e transmite este número codificado ao leitor. A distância de leitura pode variar de 
alguns centímetros até alguns metros, dependendo da aplicação. Estes cartões são também 
completamente imunes a intempéries, sujeira, etc., pois são totalmente selados. Esta é a 
tecnologia mais avançada do mercado. 
Modelo: ASC-121T 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.6 - LEITORA DE CARTÃO DE CURTA DISTÂNCIA 
São leitores que proporcionam alcance de leitura dos crachás de até dez centímetros de distância, não 
havendo necessidade de contato tísico entre o leitor e o crachá, ou seja, não gerando assim nenhum 
tipo de desgaste no cartão ou no leitor. Este fato faz com que o tempo da liberação de acesso seja o 
menor possível, aumentando-se o fluxo de acesso. Este leitor é totalmente selado podendo ser 
utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos em alvenaria. Possui indicação visual (led) e 
sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. Todos os leitores estão associados a fontes de 
alimentação com baterias. 
Modelo: ASR-603 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.7 - LEITORA DE CARTÃO DE LONGA DISTÂNCIA 
São leitores que possuem as mesmas características básicas dos leitores de curto alcance, porém 
proporcionam alcance de leitura dos crachás de até setenta centímetros de distância. 
Modelo: ASR-620 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.8 - FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 
As fechaduras a serem fornecidas são do tipo eletroímã, próprias para instalação em portas do tipo 
corta-fogo, vidro ou madeira, sendo que a mesma alia características de fácil de instalação, moderno 
design e construção robusta. Estas fechaduras funcionam alimentadas em 12 Vcc, sendo que estando 
energizadas mantém as portas travadas, destravando-se pôr ocasião da desenergização, garantindo a 
sua liberação em casos de incêndio ou pânico. As fechaduras quando energizadas possuem força de 
atração de 600 lbf (272kg). 
Modelos: M3212 	 Fabricante: SECURITRON 

41) 	
3.5.3.9 - DETETOR DE ABERTURA DE PORTA 
São sensores utilizados para informar ao sistema se a porta encontra-se aberta ou fechada através da 
mudança de estado do seu contato interno. 
Modelos: 1076C/TAP10 	Fabricantes: SENTROIITANI 

3.5.3.10 - CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução é alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. 
Resolução: 	380 linhas 
CCD: 	 1/3" 
Sensibilidade: 0,1Iux 
Alimentação: 24Vac  
Potencia: 	3W 
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Fabricante: ULTRA, K 

Resolução: 	440 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	60W 
Modelo: UL-KM14 
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3.5.3.11 - MICRO CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação 
suportes de teto ou parede apropriados, conectores e fontes. 
Resolução: 	400 linhas 
CCD: 
	

1/3" 
Sensibilidade: 0,03Iux 
Alimentação: 12Vdc 
Padrão: 	EIA 
Modelo: 
	

CCD-400 
	

Fabricante: GBC 

(.2rnpos 
Reg. 1940 

Norte 
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3.5.3.12 - CÂMERA DE VÍDEO MÓVEL EM DOMO-MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de alta resolução e qualidade de imagem. Para a instalação são utilizados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. Estes domos representam o estado da arte em 
câmeras móveis de alta velocidade, apresentando em um único equipamento a câmera, o 
movirnentador, o receptor do sinal de comando e a caixa de proteção do tipo mini-domo. 
Resolução: 
CCD: 
Sensibilidade: 
Alimentação: 
Potência: 
Velocidade de Pan: 
Variação de Pan: 
Velocidade de Tilt: 
Variação de Tilt: 
Modelo: 	SPECTRA II 

500 linhas 
1/4" 

0,1Iux 
24Vac 

4.5W 
00  a 400/s 
360° 
00  a 400/s 

+20  a -920  com "auto-flip" 
Fabricante: PELCO 

3.5.3.13 - LENTE 3.5"J8MM AUTO-IRIS 
São lentes de distância focal variável manualmente 
Iris: 	 Automática 
Dist. Focal: 
	

3.5 a 8mm 
Montagem: 
	

CS 
Modelo: 3,5-8-1,8VGE 
	

Fabricante: RAINBOW 

3.5.3.14 - MONITOR DE VÍDEO 20" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	900 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	45W 
Modelo: KM2000MN Fabricante: ULTRAK 

3.5.3.15 - MONITOR DE VÍDEO 14" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
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! 3.5.3.16 - GRAVADOR DE VÍDEO 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras coloridas. 

o r parte inté.grante. 
ax.pedida pelo 

• Zelt.-)-:. • 1151:-.1.1.Ç5÷'  • •• 

1103 natura 

•  Flávé Umpos 

Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Celarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

ur REGISTRO Mil,  •BELENZINI-10 
k AUTENTICAÇÃO DESTE DocumENTo 

EWA APOSTA NO VERSO " 

, Sistema de Gravação: 4 cabeças 
Sinal: 	 NTSC 
Resolução: 	 400 Linhas 
Potência: 	 22W 
Tempo de Gravação: até 168h 
Modelo: SVTS3100 Fabricante: SONY 

• 
3.5.3.17 - MULTIPLEXADOR 
Os multiplexadores são os responsáveis pela multiplexação do sinal de todas as câmeras. Os 
multiplexadores são do tipo duplex, ou seja, capazes de gravar e exibir imagens de forma 
independente, seja em tela cheia ou em tela repartida. Garante-se deste modo que todas as imagens 
de todas as câmeras estejam sendo gravadas ao mesmo tempo, sem perda alguma. Possibilitam 
apresentar em uma mesma tela até 16 quadrantes, possuem formatos PIP,2x2,3x3,4x4, com 
identificação da câmera em cada quadrante, possuem zoom para imagens gravadas e ao vivo, loop de 
entrada de vídeo, programação na tela, apresentar em tela cheia qualquer imagem ao vivo ou 
gravada. 
Resolução: 525 linhas 
Entradas: 	0.6 a 1.2 Vpp 
Saídas: 1Vpp 
Detecção de Movimento: 	Sim 
Modelo: MX4016MD 
	

Fabricante: PELCO 

3.5.3.18 - CENTRAL MATRICIAL 
A central matricial será do tipo crosspoint, com possibilidade de expansão pela simples inclusão de 

• cartões. Plenamente configurada permite até 208 entradas e 16 saídas de vídeo. Fornecida central 
configurada para 80 entradas e 8 saídas, de modo a permitir o completo chaveamento de entradas e 

, saldas. 
Entradas de vídeo: 	até 208 
Saídas de vídeo: 	 até 16 
Teclados: 	 até 8 
Alarmes: 	 até 64 

• Controle: 
	

Coaxitron 
Modelo: 9500 
	

Fabricante: Palco 

3.5.3.19 - TORNIQUETE 
São controladores de alta robustez, que impedem a "carona". Fabricados inteiramente em aço carbono 

• 
pintado. 
Modelo: TQ-00-33 	 .• Fabricante: WOLPAC 

3.5.3.20 - BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais do tipo gabinete com corpo pintado. Sua tampa e braços são 
em aço inox. 
Modelo: BL1 
	

Fabricante: TRIAX 

3.5.3.21 - MINI-BLOQUEIO 
_São controladores de acesso_bidirecionals/unidirecionais_do_tipo_pedestal_com_corpo_pintaclo_Sua 

tampa e braços são em aço inox. Podem ser com comandos elétricos ou mecânicos. 
Modelo: A01 	 Fabricante: TRIAX 
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3.5.3.22 - TRANCEPTOR DE SINAL RS485 EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal RS-485 em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Modelo: D-1315 	 Fabricante: IFS 

3.5.3.23 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. Estamos prevendo interfaces 
de 1 e 2 sinais na mesma interface (fibra). 
Fabricante: IFS 

3.5.3.24 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO E COMANDO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo e o sinal de comando em sinal óptico, 
aumentando a distância a ser percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Tanto o sinal de vídeo, quanto o sinal de comando utilizarão a mesma fibra óptica. 
Fabricante: IFS 

L 

3.5.3.25 - SENSOR IVP — INFRAVERMELHO PASSIVO 
São detectores de massas quentes. 
Sensor: 	 elemento IVP 
Alimentação: 	10 a 16Vdc 
Modelo: LIGHT + 	 Fabricante: PARADOX 

3.5.3.26 - PORTA ECLUSA 
São portas que permitem a passagem de apenas uma pessoa por vez, evitando o "carona". Possui 
mecanismo bi-rotacionado, que apresenta velocidade, segurança e boa aparência. Pode conter 
detector de metais embutido (não cotado). 
Modelo: PSV-2 	 Fabricante: SKY 

• 
3.5.3.27 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO 4 
As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento dos leitores e travas 
são fontes reguladas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos a serem utilizadas. 
Estas fontes são do tipo No-bfeak associadas a baterias que garantem uma autonomia de quatro horas 
de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. • 
As fontes possuem chave liga/desliga, chave connütadorá 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. 
Todas as fontes são alocadas em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteç 
IP-54 ou IP-55 de acordo com o local de instalação. 
Fabricante: Able Eletrônica 

3.5.3.28 - ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Trata-se de um microcomputador servidor e placa de rede local para comunicação com o restante do 
sistema. Esta central será responsável pôr todo o processamento do controle de acesso e 
armazenamento da base de dados. Será um sistema autônomo e microprocessado operando sob um 
sistema operacional não proprietário, multitarefa, multi-usuário e em tempo real, o Microsoft Windows 

----INT:-SerálflteTli-ga-da aos terminais de-eadastra-m-e-nto—de-visita-nte-s-atra-vés—de—rede—padrão—Eth-ernet. 
As especificações técnicas mínimas dos equipamentos que a compõe são: 
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• Microcomputador gerenciador: 

• Processador Pentium III 500 MHz; 
• 128 Mbytes de memória RAM; 
• 2 unidades de disco rígido de 9.1 
• Floppy 3 1/2"  (1.44Mb); 
• Unidade de CD-ROM 32X; 
• Unidade de Zip-Drive; 
• Fax-Modem; 
• Placa de rede 10/100 Ethemet; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

JP0  
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O software de gerenciamento trata-se de um software para operação em tempo real, em rede local 
padrão (tipicamente Ethernet - 10 Mbits/seg.). Este software tem uma arquitetura aberta, operando 
sobre a plataforma Microsoft Windows NT. A base de dados do sistema é o SQL para Windows NTs. O 
Sistema permite ainda a integração direta da captura eletrônica de imagens (opcional). 

Suporta tecnologia de cartões padrão Wiegand, Proximidade, Smart Cards, Magnetic stripe e Key 
reader. 

Arquitetura aberta 
Operação pôr "mouse” ou teclado 
Múltiplas zonas de tempo 
Customizações no cadastro de funcionários ou visitantes 
Customizações em relatórios 
Acesso rápido à relatórios com múltiplas seleções; 
Acesso rápido à comandos em geral; 
Verificação do estado de todos equipamentos em tempo real e em tela; 
Verificação de toda a configuração do sistema em tela e de forma gráfica; 
Apresentação em tempo real a ocorrência de qualquer evento no sistema, como por exemplo 
acessos e alarmes; 
Fácil configuração do sistema em termos de leitores, áreas, grupos, níveis de acesso e outros; 
Interface gráfica GUI amigável 
Gerador de relatórios 
Proteção pôr senha 
Múltiplos níveis de acesso dos operadores 
Arquitetura escalonável de multiprocessamento simétrico 

O Sistema tem ainda, em conformidade com as necessidades de implantações de grande port 
funções automáticas de back-up e recuperação dos arquivos. 

O software proposto está disponível_ em vários módulos, de modo a permitir a atualização de acordo 
com as necessidades do cliente. Assim, permite que o sistema sofra expansão desde 64 leitores até 
um número ilimitado de leitores. 

3.5.3.29 - TERMINAL DE CADASTFtAMENTO 
O terminal será o responsável pelo cadastramento dos visitantes, bem como o fornecimento de cartões 
	provisórios-par-a-os funcionários. 
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3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É uma fibra óptica com propriedades específicas e desenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

• Microcomputador : 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão E'THERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Microcâmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de imagem; 
• Suporte para ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTRAVAMENTO 	 Agente 
É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 	Seccione 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. O botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
pela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.2. - INSTALACÃO DO SISTEMA 

3.5.2.1 - Geral 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sempre que 
—atende a padronização de instalação-utilizada-rras-edificações. 

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 
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• Microcomputador : 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Microcâmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de imagem; 
• Suporte para ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

O presente documento é parte integranto da 
de Acervo le:cnico expedida pelo 

n'.,Z,C„P • ig 	e 
da referi- 
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3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTRAVAMENTO 	 Agente Administ 
É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 	Seccion 

, Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. O botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
pela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É uma fibra óptica com propriedades específicas e desenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.2. - INSTALACÃO DO SISTEMA 

3.5.2.1 - Geral 

 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sempre ue possível 
	atende a padronização de instalação utilizada nas edificações. 	  

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 
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Os controladores são fixados nas paredes em locais onde seja permitida a instalação de usulação 
aparente, de modo a garantir perfeita rigidez mecânica e estética. 

Todas as interligações dos componentes entre si e destes com aos controladores e a central são 
executados com terminais e conectores apropriados. Quando extremamente necessária uma emenda, 
os condutores são estanhados e isolados com fita de auto-fusão. Não existem emendas dentro da 
tubulação, principalmente nas caixas de passagem externas. 

Para a alimentação da Central e dos controladores em corrente alternada, é utilizado um circuito 
essencial exclusivo, desde o quadro de força mais próximo, derivado antes do dispositivo de 
seccionamento e protegido pôr disjuntor termomagnético. 

Todos os serviços de enfiação, montagem e instalação dos componentes do sistema são executados 
somente após a aprovação do respectivo projeto executivo. 

A locação definitiva de todos os componentes do sistema, são indicadas pela Natura, no projeto 
executivo a ser submetido à aprovação. 

É prevista proteção contra estática, transientes e curto-circuitos em todas as entradas e saídas. As 
linhas de comunicação são protegidas contra a ligação incorreta de fios, transientes estáticos e 
interferência eletromagnética induzida. 

Para o dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda do nível do sinal admissivel para os 
circuitos de detecção é de 5% e, para os circuitos de alarme e auxiliares, de 10%. 

Destacamos que, conforme estipulado no edital, considerando a utilização de fibra óptica como 
principal meio de comunicação entre os equipamentos de campo e a central de controle. Apenas para 
os equipamentos mais próximos da Central de Monitoramento são utilizados cabos metálicos. Todavia, 
as distâncias envolvidas permitem o uso de cabos de cobre convencionais, o que tornaria o projeto 
mais econômico como um todo. A Ansett pode, a qualquer momento, realizar estudo técnico para a 
substituição da fibra óptica por cabos de convencionais. 

3.5.2.1.1 - REQUISITOS ESPECIAIS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

Características Técnicas dos Pontos de Álimentação fornecidos pelo cliente para os Sistemas Ansett: 

3.5.2.1.1.1 - Foi fornecido um ponto de alimentação proveniente de No-Break ou rede estabilizada, 
na tensão de 220Vac (F+F+T). 

3.5.2.1.1.2 - Fornecimento de Ponto de Alimentação 
Todo o ponto de alimentação fornecido para os Sistemas Ansett, obedecem' as características descritas • 	 
abaixo: 

 

3.5.2.1.1.2.1 - Queda máxima de tensão menor ou igual 4% 

3.5.2.1.1.2.2 - Desbalanceamento entre fases menor ou igual a 4% 

3.5.2.1.1.2.3 - Variações de tensão na linha -5% a +3% 	 

 

 

   

3.5.2.1.1.3 - Fornecimento de múltiplos pontos de força ou pontos de força em prédios distintos 
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3.5.2.1.1.3.1 - Valem as mesmas exigências previstas nos subítens 2.1.1.2 acima, Seccio 
	, orte 

3.5.2.1.1.4 - A equipotencialidade entre os pontos de força é uma exigência imprescindível ao 
Sistema Ansett ou seja, caso estes pontos sejam alimentados pôr transformadores/subestações 
distintas, é necessário que o referencial de terra seja o mesmo fazendo-se com que o neutro dos 
transformadores/subestações esteja a um único potencial de aterramento. 

O Sistema Ansett necessita que o cliente forneça o ponto de alimentação no esquema Fase + Neutro + 
terra, conforme classifica a norma NBR-5410 ou seja o neutro e o condutor de proteção (carcaça) 
sejam distintos. 

3.5.2.1.1.5 - Aterramento 

A resistência de aterramento fornecida para o Sistema Ansett é menor ou igual a 5 ohms. Todos os 
"terras", são interligados a um mesmo potencial. 

3.5.3 - Fornecimento do sistema. 

Item 	 Descrição 
1,00 CENTRAL DE CONTROLE 
1,01 Microcomputador para Central de Controle 
1,02 Unidade de fita DOS 
1,03 Placa AHA-2940 PCI-to-Fast SCSI Host Adapter 
1,04 Caixa com 05 unidades de fita DDS 90M 
1,05 Impressora jato de tinta 
1,06 Estação Remota de Gerenciamento Multiusuário 
1,07 Placa de expansão de memória para AAM 
1,08 Placa Conversora RS-232/485 
1,09 Fonte de alimentação No-Break para estação remota 
1,10 Quadro de distribuição geral 
1,11 Placa Multiserial 8 canais 
1,12 Placa de rede local 
1,13 Conversor RS-232/485 
1,14 Placa de vídeo para captura de imagem 
1,15 Software de gerenciamento em windows NT para até, 

128 Leitores 

Software de gerenciamento gráfico de alarmes em 
Windows NT 

1,17 Windows NT 4.0 Server c/ Service Pack 5.0 - 
1,18 Microsoft SQL Server 7,0 c/ Service Pack 5.0 
1,19 Software ARCserve for Windows NT 	4 

1,20 Software (módulo) DBagent for SQL 6.5 
1,21 Rack para equipamentos 
1,22 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 	 Qtde. 	Modelo 
_ 2,00_ESTAÇÂO DE_TRABALJ:10 
2,01 Microcomputador para estação de trabalho 	 1 	PENTIUM 
2,02 Placa de rede local 	 1 
2,03 Windows NT 4.0 Workstation c/ Service Pack 5.0 	1 
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Qtde. 	Modelo 

1 
	

N ETFINITY 
1 
	

SDT-4010E 
1 
	

AHA-2940 
1 
	

DG90MAa 
1 
3 
	

AAM80 
3 
	

AAX-05 
3 
	

PCDUAL 
3 
1 
1 
1 
	

10 MBPS 
1 
	

BRIDGE 
1 
	

WINTV 
SWS- 

64NT+upg/1281ei 
tores 

1 	OASIS 

1 	NT SERVER 	4.0 
1 	SQL SERVER 
1 
1 
1 
1 

Fabricante 

IBM 
SONY 

ADAPTEC 

HP 
APOLLO 
APOLLO 
AMSD 

ANSETT 
ANSETT 

DIGIBOARD 
3COM 

APPLIED DIGITAL 
HAUPPAGE 

LENEL 

3COM 
MICRO 
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2,04 Conjunto de captura da imagem de pessoas 

2,051  Conjunto de captura da imagem de documentos 

2,061 Licença de software para estação de trabalho 
2,07 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
3,00 CONTROLE DE ACESSO 
3,01,  Controladora para até 04 leitores 
3,02.  Leitor de Cartão por Proximidade - Longa distância 
3,03 Leitor de Cartão por Proximidade - Curta distância 

sem Teclado 
3,04 Conector para leitor de proximidade 
3,05 Suporte para leitor proximidade em parede 
3,06 Suporte pedestal para leitor proximidade em cancela .,07 Fechadura eletroimã 
,08 Acessórios p/ fixação de fechadura eletroimã 

3,09 Sensor magnético de abertura 
3,10 Botão de destrave de porta com espelho 
3,11! Botão de emergência do tipo quebre o vidro 
3,12 Torniquete com corpo pintado, braços e tampa em 

: aço inóx, bidirecional e com Comandos Elétricos 12 
Vcc; 

3,13 Bloqueio corpo pintado, braços e tampa em aço inóx, 
bidirecional e com Comandos Elétricos 12 Vcc; 

3,14 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inóx Escovado, bidirecional, comandos 
Elétricos 12 Vcc e display LCD; 

3,15 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inox Escovado, unidirecional,mecânico 

3,16 Urna para depositar cartão de proximidade em mini- 
bloqueio 

3,17 Mola para porta 
3,17 Cancela Motorizada - Barreira Articulada de 3 metros 
3,18 Placa de comando para cancela 
3,19 Detector de massa metálica p/ 01 laço 
3,20 Fechamento lateral - acesso p/ deficiente lm 
3,21 Porta eclusa 
3,22 Quadro para 01 remota 
3,23 Quadro para 02 remotas 4,24 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/3A 
,25 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/10A 

3,26 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/16A 
3,27 Fonte de alimentação/No-break - 24Vcc/3A 
3,28 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica 
3,29 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica para rack 
3,30 Engenharia de Sistemas 

	

ir1:5! 	i.a Si 

Agente A d'r-ji; ',(22:1V0 

1 	GC405~5..40 NOrie-A 

8(V)GE- 
II/CS+Fonte+Sup 

1 	VM311+Fonte+S 
	

ANSETT 
up 

1 	SWC64 
	

LENEL 
1 
	

ANSETT 

Qtde. 	Modelo 
	Fabricante 

34 
	

AIM-4 
	

APOLLO 
12 
	

ASR-620 
	

MOTOROLA 
111 
	

ASR-603 
	

MOTOROLA 

246 
	

MOTOROLA 
22 
	

LH 
12 
	

LH 
33 
	

3212 
	

SECURITRON 
18 
	

LH 
33 
	

TAP10 
	

TANI 
20 
	

ANSETT 
46 
	

AM 224GR 
	

SINTRAK 
8 
	

TQ01 + OP 33 
	

WOLPAC 

3 	WS21 + OP 33 
	

WOLPAC 

TRIAX 

TRIAX 

LH 

' 200/3 
	

DORMA 
PORTAL 
ANSETT 

	

DV-01 
	

Brapenta 
LH 

ACECO 
QR1 
	

ANSETT 
QR2 
	

ANSETT 

	

FTE3 
	

ABLE 

	

FTE10 
	

ABLE 

	

FTE16 
	

ABLE 

	

FTE24 
	

ABLE 

	

D1315 
	

IFS 
D1315-R3 
	

IFS 
ANSETT 

Campos 
eg. 1940 
SEU 

18 

2 

3 

18 
9 
7 
7 
15 
2 
14 
13 
7 
7 
4 
6 
20 
20 
1 

Qtde. Modelo 

APA16 
ARM-16 

1076-C 

Fabricante Item 	 Descrição 
4,00 SENSOREAMENTO / ALARME 
4,01 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 	6 
4,02-Placa de saída de 	relés 	 -6 	 
4,03 Placa de proteção de relés 	 6 
4,04 Sensor Magnético de Abertura 	 15 

APOLLO 
	APOLLO 
ANSETT 

SENTROL 
pag. 
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e Campos 
-Reg. 1940 

PARADOX 
ENTROL 

4 
	

205 
1200 
	

SC4R 
1 
	

CK2000 

8 

6 
o 
96 
1 

Qtde. 

1500 

C117 

SECU16I 
RLY8XA 
TIA-10 

Modelo 

ASC-121-T 

Fabricante 

MOTOROLA 

Fabricante 

LG 

G BC 

PELCO 

PELCO 

RAIN BOW 
ACIRFE 
PELCO 

ACIRFE 
ULTRAK 
PELCO 

WHINNER 

ATV 
SONY 

PELCO 
PELCO 
PELCO 
PELCO 

PELCO 

PELCO 

1-(rtfrftr'4:CA). el\TILDS'TI° D°C151"is" 
V.:ST ~1\140 VERSO 

01  

-B0-0147°1-1°  

4,05 Sensor Infra-vermelho Passivo - IVP 
4,06 Botão de Pânico - contato magnético 
4,07 Sensor Cabo Enterrado: 
4,08 Processador para Cabo Enterrado 
4,09 Cabo Sensor de fibra óptica / metro 
4,16 Conjunto para instalação de conectores para Cabo 

Sensor 
4,111  Conector para Cabo Sensor 
4,12 Sistema OASIS 
4,13 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,14 Placa de saída de reles 
4,15 Resistor de supervisão de linha 
4,16 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
5,00 CARTÕES 
5,01 Cartão de Proximidade - Completo 

Item 	 Descrição 
	 Qtde. 

6,00 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV 
6,01 Camera CCD 1/3" P/B - 400 TVL - C/CS Mount 

	
54 

12VCC - 0,1 LUX 
6,02 Microcamera CCD 1/3" P&B - 400 TVL - ,03 lux - EIA - 

, 11-15Vdc/120Vac - C ou CS Mount - Com Microfone 
	4 

12 6,03 Domo pendente com câmera móvel CCD 1/4" 
Preto/Branco Spectra II - 500+ TVL - Zoom 16x 
óptico + 8x eletrônico - 0,1 lux - 24Vac - Externo 

6,04 Suporte para dome tipo pendante com fonte de 	12 
alimentação integrada 

6,05 Fonte de Alimentação para Câmera de CFTV - 12 Vcc 	58 
6,06 Lente Varifocal 3,5-8 mm - Auto-íris - CS Mount 	58 
6,07 Caixa de Proteção para Câmera Externa 	 24 
6,08 Adaptador para Montagem de Suporte de Câmera em 	8 

Poste 
6,09 Poste metálico com 7,5 metros com base 	 8 
6,10 Suporte Fixo de Teto ou Parede 	 58 
6,11 Monitor de Vídeo 14" Preto/Branco - 700 Linhas 
6,12 Monitor de Vídeo 20" Preto/Branco 
6,13 Conector de Vídeo Tipo BNC Macho para Cabo RG59/U 

6,14 Multiplexador de Vídeo para 16 Câmeras P/B -Duplex 
96,15 Vídeo Cassete - Time Lapse para 960 Horas- 

, 400Linhas 
6,16 Central Matricial 9500, composta por: 
6,17 - Cartão Matriz 9500, com CPU e Fonte 
6,18 - Cartão 9500 de Entrada de Vídeo - 16 in loop 
6,19 - Cartão 9500 de Saída de Vídeo - 4 out 
6,20 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 64 Entradas 

NA / NF 
6,21 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 32 Saídas NA 	1 

F / NF 
6,22 - Teclado 9500 Remoto com Controles Auxiliares e 	1 

PTZ - para-Mesa 
6,23 Transmissor de 1 sinal de vídeo fixo para fibra óptica 	8 

Cl pre.ent::, dc,curnénto é parte imegrame Ga 
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u
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1111 

FIBER SENSYS 
FIBER SENSYS 
FIBER SENSYS 

FIBER SENSYS 

APPLIED DIGITAL 
APPLIED DIGITAL 

ASTI 
ANSETT 

Modelo 

GC-135E 

CCD-400 

SD-5AM-PG-E0 

IWM24-GY 

3,5-8-1,8VGE 

PA 402 

UL-KM 14 
PMM2001 

WM-1 BLXN 
+WPC-1 
DPX16m 

SVTS2100 

CM 9502 
CM 9516L 
CM 9504 
CM 9564 

CM 95323/32 

CM9502KBD 

VT 1000AC 

5. 
5' 

450. 

1 
5 
2 
1 

Flávïa Cr:-
Agente Admin 

2 	LIG POr-41  
10 	3045-W 

IFS 
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6,24 Receptor de 1 sinal de vídeo fixo - em rack para fibra 
óptica 

6,25 Transmissor de sinal de vídeo e comando para fibra 
, óptica 

6,26 Receptor de sinal de vídeo e comando - em rack para 
fibra óptica 

6,27 Transmissor de sinal de vídeo fixo - 2 sinais - para 
fibra óptica 

6,28 Receptor de sinal de vídeo - 2 sinais - em rack - para 	22 
fibra óptica 

6,29 SubRack para Interfaces Ópticas 	 3 
6,30 Gabinete para interfaces ópticas 	 17 
6,31 Painel falso para sub-rack de fibra óptica 	 34 
6,32 Engenharia de Sistemas 	 1 

VR 1100-R3 	- 	IFS 

VT 1505WDM 
	

IFS 

VR 1505WDM-R3 	IFS 

VT 1001 	IFS 

8 

12 

12 

22 

VR 1001-R3 

R3 
ESPECIAL 

R3-BP 

IFS 

IFS 
ANSETT 

IFS 
ANSETT 

Item 	 Descrição 
7,00 MATERIAL DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 

Miscelâneos 

Item 	 Descrição 
8,00 MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

DIURNO 
8,01 Projeto Executivo 
8,01 Mão de Obra de misceiâneos 
8,02 Mão de Obra Especializada de Instalação 
8,03 Comissionamento e Treinamento 

Qtde. 

1 

Qtde. 

1 
1 
1 

O prns:,:nte doci.ime.ntd é parte integrante de 
Tz...;cilica expedida peio 

e 
dd reten- 

do 

Agente AçJnir,7.• 
Secciona 

Item 	 Descrição 	 Qtde. 
9,00 OPCIONAL \ MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

NOTURNO/FINS DE SEMANA 
9,01 Mão de Obra Especializada de Instalação noturno 	1 

Cajamar, 21 de maio de 2002. 
N 4  
F» elo 44, 

4 

Itamar Correta da Silva 
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda 

4bVice-presidente de Operações e Logística 

4Weee:Pfio 

Eng. F1b1illas Mas 
Coo_retador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉSIWon 

Ribeiro 	Capobianco, 	CREA 	No 	0600931321; 	Eng° 	Preposto: 	Eng° 	Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; 	Eng° Eletricista: 	Eng°• 

Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

1. FUNDAÇÕES: 

item 	 serviços 	 carga un 	quant. 
1 Fundações Profundas 
1.1 Tubulões em concreto a céu aberto 0 60cm c/ capacidade.vertic. al  de 140tf m 131,28 
1.2 Tubulões em concreto a céu aberto 0 70cm c/ capacidade vertical de" 190tf m 5.602,54 
1.3 Tubulões em concreto a céu aberto 0 80cm c/ capacidade vertical de 250tf m 1.298,61 
1.4 Tubulões em concreto a céu aberto 0 90cm c/ capacidade vertical de 315tf m 1.174,48 
1.5 Tubulões em concreto a céu aberto 0 100cm c/ capacidade vertical de 390tf m 5.053,25 
1.10 Tubulões em concreto a céu aberto 0 110cm c/ capacidade vertical de 470tf m 5,00 
1.11 Tubulões em concreto a céu aberto 0 120cm cicapa'cidade vertical de 560tf m 7,00 

Total m 13.272,16 

Qs) 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24, loandar, 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as •OBRAS CIVIS-  E  

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPACO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajamar/SP — Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 

784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 

77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Indústria e Comérdo de Cosméticos Natura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5- Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11) 	-20 

it~r1CAÇ DS'ST E i
JuiiU...U.'iNeVe)  

EWA APOSTA 140 VERBO " 



• 

• 



pinsente deuniento é parte integrante 
ike..rvo Tacnie0 expedida pek.) 

e Sernenle 	
da referi- 

da Ceníd:i..). 
São Paulo,._ 

Agente 
Seccion 

C R EA..  SP • /1.  
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tura 

2. GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 

2.1 Sistemas de supervisão de gerenciamento de utilidades, inclusive sistema de cabeamento 
estruturado. 

• Cabeamento estruturado, telemática, destinado aos sistemas de Telefonia e Dados, com as 
seguintes características: 

• Velocidade de 400 mbts/s escaláveis até 1,6 gbts/s; 

	

' • 	Sistema UTP, categoria 5 compostos por backbone óptico, trabalhando em Fast Eternet e módulo 
Switch Sisco de 100/10 mbts; 

• Portas padrão 100/10-base T - (2500 pontos); 

	

I . 	Portas ópticas padrão 100-base FX - (40 pontos). 

• Sistema geral de supervisão predial e industrial para os sistemas de utilidades, ar condicionado e 
processo, distribuído pelo parque industrial e edifícios com as seguintes características: 

• Estações centrais de trabalho, com software dedicado, com capacidade de controle e 
gerenciamento seccionado por níveis (situação de inicial de operação de uma a quinze unidades 
centrais); 

• Um primeiro nível gerencial de interligação dos edifícios através de um backbone de fibra óptica 
com 11 interfaces (expansível); 

• Um segundo nível de comunicação das controladoras em RS 485; 
• Painéis gerais, para distribuição da base de dados em aproximadamente 150 controladoras do tipo 

Stand-Alone (divididas em grupos de 3 ou 4 unidades); 
• Cada controladora tem capacidade de gerenciamento de 10 a 80 (pontos); 

• • 	Número de pontos do sistema (1700). 

2.2. Sistema de controle de acesso, detecção e alarme de intrusão. 

No de pontos 333 

2.3. Sistema de combate a incêndio com sprinklers (bicos aspersores) = 6350 unid. 

1 2.4. Sistema de ar condicionado central: Capacidade 1937 TR. 

2.5. Sistema de rede de telemática (telefonia e dados): 3800 ptos. 

2.6. Sistema de circuito de televisão de vigilância - CFTV: 70 câmaras. 

2.7. Sistema de detecção e alarme de incêndio: 668 pontos. 

' 3. ESTRUTURA METÁLICA 
r * 

3.1. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vão maiores ou igual a 20 metros: 
3.1.1. Portaria de cargas 	 5,77 ton 

• 3.1.2. Ponte de acesso ao centro de convenções 	 20,16 ton 
3.1.3. Picking 	  80,19 ton 
3.1.4. Almoxarifado da manutenção 	  61,33 ton 
3.1.5. Passarela de ligação de Fábricas/Picking 	14,85 ton 
3.1.6. Passarela de ligação estacionamento 'a Recepção 	13;14ton 

, 3.1.7.Passarela de ligação Recepção ao Hall dos elevadores 	40,30ton 
1 3.1.8. Passarela de ligação Praça 'a ETE 	  37,51ton 
3.1.9. Passarela de ligação ETE ao Clube 	  9,79ton 
	 Total  	 283704ton 

Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5- Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 20 
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3.2. Fornecimento e montagem de estrutura metálica 
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Agente 
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Reg. 19.10 

5,75m 

ajamar, 07 de novembro de 2002. 

g. Fábio Villas Bôas 
Coordenador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 

4. ESTRUTURA DE CONCRETO 
4.1. Forma de estrutura 	 141.436,73 m2 
4.2. Aço Ca 50 	 2.169.437,22 Kg 
4.3. Concreto estrutural fck 15 a 20 Mpa 	  4.227,55 m2 
4.4. Concreto estrutural fck 20 Mpa 	  1.412,31m3 
4.5. Concreto estrutural fck 25 Mpa 	  10.399,72m3 
4.6. Concreto estrutural fck 30 Mpa 	 4.867,09m3 
4.7. Concreto estrutural pré-moldado 	  816,95m3 
4.8. Concreto estrutural fck 25 Mpa para capeamento de laje 	 335,72m3 

5. ESQUADRIAS METÁLICAS 
5.1. Esquadrias de alumínio  

	
19.836,20m2 

6. VIDRO 

4111 	6.1. fornecimento e instalação de vidros 	  21.019,78m2 

7. ELEVADOR 
7.1. Elevador para monta carga com capacidade de carga de 4,0 ton, caixa 
paradas 	  01 unid 
7.2. Elevador comum para passageiro com 4 paradas 	  02 unid 
7.3. Elevador panorâmico para passageiro com 3 paradas 	 02 unid 
7.4. Elevador panorâmico para passageiro com 5 paradas 	 03 unid 

8. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 
8.1. Revestimento com material vitrificado ou cerâmico 	 3.483,48m2 
8.2. Revestimento com epóxi 	 28.122,99m2 

59 Tabelionato de Notas - José Roberto Pacheco França - Tabelião 
Av. João Dias, 2320-Santo Amaro - Fone: 56416092 1,9 1111020.82418 

Reconheço por semelhança a firma SUPRA de: FABIO VILLAS BOAS, 
Conferido por: Joaquim 
VALIDO 99131TE COM O 910 DE AUTIOITICIDADE 
Valores 	S.P., 11 
Firmas R$..:: 1,96 Em t 
P.Dados R$...: 0,00 
Total 	R$...: 1,96 u 	nior - screven 

de 4 x 4 com duas 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Agn Adrr, 
Se ceio 

° 

b, AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

FSTAAPOSTANOVERFO"  

Cajamar, 06 de Setembro de 2.006 

Ricardo Pucci 
Enga de Proj. e Obras 

Engenharia de Projetos e ObraNatura Cajamar 

• Ricardo Basile P ci 
Coordenador de Obras 
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Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, em complemento ao 
atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as 
obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construcap-CCPS 

, Engenharia e Comercio S/A, que: 

A referida obra, trata-se de um complexo industrial farmacêutica, na área de 
cosméticos com área construída de 77.114,00 m2. 
Dentre as edificações construídas, foi executado um prédio destinado a 
laboratórios de pesquisas e desenvolvimento para novos produtos, (P&D) com 
área de 11.040 m2, onde foi instalado sistema de ar condicionado central, e salas 
limpas classe 10.000. 
Instalação das utilidades dos empreendimentos com sistemas elétricos, hidráulica, 
gases, ar comprimido, águas especiais, energia de emergência, HVAC, chillers e 
seu sistema de gerenciamento. 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E 

COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Beta Cintra, n2  24, 1 0andar, São Paulo/SP; C.G.0 

n° ,61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 

NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, 

a Rod. Anhanguera, km 30,5, Cajamar/SP — Distrito Industrial de Polvilho, em terreno 

urbano de 784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), no 

io período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto Ribeiro 

CaPobianco, CREA N° 0600931321; Eng2  Preposto: Eng° Luiz Fernando Ceccotto da 

Cunha, CREA N° 0600899962; Eng2  Eletricista: Eng0  Carlos Alberto Bertasoli, CREA 

N2 5060183145. 

Servicos de construcão e de aerenciamento do complexo Industrial  

"Novo Espaco Natura", compostos de prédios industriais e  

administrativos.  

PRÉDIOS DO COMPLEXO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES: Dois prédios de dois 
pavimentos para treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2. O 
complexo tem capacidade para acomodação simultânea de 615 pessoas, dividido em: 

- 

	

	Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais 
de dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos 
e cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 
Conjunto de ambientes para treinamento com capacidade para 309 pessoas, equipadas 
com divisórias acústicas, rede de dados, piso elevado, persiana de enrolar para 
escurecimento, equipadas com equipamentos de'.projeção e sonorização, sistema de ar 
condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 
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da Certit.. 
DECLARAÇÃO 	São Paulo, 

Conforme solicitado, esclarecemos, para os devidos fins, que o ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, emitido em 21.05.2002 pela nossa empresa, em favor da 
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., empresa inscrita perante o 
CNPJ sob o d. 61.584.223/0001-38, relativo às obras civis e gerenciamento do Novo 
Espaço Natura, em Cajamar — SP, apresenta os seguintes quantitativos: 	• 

a) 11.534,00 m2  para "Fechamento lateral em painel tipo SABROE" (item 1.3 
da fl. 64 do atestado) e 

b) 675,00 m2  para "Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo 
sanduiche" (item 1.7.3 da fl. 66 do atestado). 

Desse modo, os quantitativos referidos nos itens 22.1 e 22.2 (fl. 87 do atestado), 
que se referem a tais parcelas, devem ser-considerados como sendo, respectivamente, de 
11.534,00 m2  e 675,00 m2. 

São Paulo, 13 de maio de 2003. 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o atestado de capacidade 
técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo 
Espaço N atura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, dentro do item 1.6 — 
prédio de serviços, foi construída uma creche com área total construída de 720m2, além das 
áreas de refeitório, cozinha, lanchonete, lojas de serviços, ambulatórios, departamentos de 
recursos humanos e financeiro, posto bancário e sanitários, totalizando 9.437,00m2 de área 
construída. 

OFICIAL DE RESISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE CAJANAP, 
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. COMPLEMENTO DE ATESTADO sâ6PaLi!: 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, em complemento ao 
atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as 
obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construcap-CCPS 
Engenharia e Comercio S/A, que o item 3.3 — Ar Condicionado, trata-se de 
sistema ar condicionado central, com sistema de automação tipo microprocessado 
e com interface de comunicação com as controladoras eletrônicas dos chillers. 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 
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CERTIDÃO DE ACERVO 
Válida somente com a autentica 

OAPCQ 
o CittA'-SPI. 

CAT 

São Paulo, 
, - 

seguncia-feirá 13 da, osto„de 2007 

Conferido: Flavia C e Campos 
Flay 

nfo.nnefortana 042/2004 

a s na 

CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
1121 

Referente à(s) ART(s) 0600931321/98-016, 104982201,648227i  0519740 e 0519736. 

CERTIFICAMOS, para os devidos,finskde.aCordo com os artigos,..4°We.,,,cia Rh esolução n°317/86 do 
CONÉEA, que consta em nossos árquivcwo registro de AcervéiTécn 

Profissional 	

ico..doprofi ssiOnal abaixo mencionado: 

ROBERTO:RIBEIRO iCAPuBIANCO  

çgenheiro Civil 

0093 321 
rtã D artigo 07.daReSolitção,-218/73r-do-CONFEA. 

`ç'P'Z 'RespontávetTécnico por ExecuçãoAa# rea da Engenharia vil Obras, 
espaço Natura. 
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Local da Obra/serviço.' Rodovia Anhanguera, Km 30,5 2  Distrito Industrial de vovilhõ. 
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Valor , 

Período 

Contratante 

Contratada 

CREASP N° 

5 

gAPORTANTE: Apresente certidão é valida somente como 
aNcervo técnico do profissional certificado. 

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissio 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 
à sua validade 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1122 

ESTE ATESTADO ATENDE PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 2-LOTE 3 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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1123 ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
execução das obras de construção do Ginasio Jornalista Felipe Henriot Drumond - MINEIRINHO 
para a ADENG - Administração de Estádios de Minas Gerais 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Belo Horizonte - MG 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Marcus de Castilho Souza - CREA/MG n° 0400000008078 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 	 (X)DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT n° 004.723/02 
' VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

TER EXECUTADO EM 1(UM) CONTRATO, ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
E/OU PROTENDIDO COM ALTURA MINIMA DE 35 M E VÃO LIVRE DE 80M, INCLUSIVE 
VIGAS PRE MOLDADAS OU MOLDADAS IN LOCO E COM AS SEGUINTES PERCELAS 
SIGNIFICATIVAS 

CONCRETO ESTRUTURAL 
FORMAS 

AÇO 

PROTENÇÃO 

CONTRATOS OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, 
ESQUADRIAS E VIDROS, COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE 
SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO COM AS SEGUINTES PARCELAS 
SIGNIFICATIVAS • 	AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM 025 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA 

PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 

COIMBRAMENTO METALICO 

1 CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 

Convap Engenharia e Construções S/A 

CNPJ n° 17.250.986/0001-50 

Convap Engenh ia e Cons ruções S.A. 
CI4PJIMF. 7.250:936/0001-50 

Marcos de Castilho Souza 
Engenheiro Civil 

Presidento 
Rodovia MG-10 — Km 24,3 — Bairro Angicos — PABX (31) 3629. 4919— Fax (31) 3621.1798 — Vespasiano — MG — CEP 33200-000 
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32.500 m3  

59.000 m3  

27.000 m3  

25.040m 

1.648 m3  

8.500i 

rtrà 4 nenr; 

ESTADO DE MINAS G 
SECRETARIA DE-ESTADO DE ESPORTE .E JU 
ADEMG — ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIO DO 

1124 
TADO DE miN4G8LEFWAG  

VINCULADO À CERTIDÃO 

No•  

RAIS 

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora Alcindo tetra - CONVAP S.A., 
CNPJ 17.250.986/0001-50, com sede em Vespasiano/MG, na Rod. MG-10, Km 24,3, 
realizou para a ADEMG - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, no período de março de 1977 a março de 1980, obras de construção 
do Ginásio Jornalista Felipe Henriot Drumond - MINEWINHO, com as seguintes 
características: 

Ginásio coberto em concreto armado com diâmetro de 144 metros, vão livre de 110 
metros; altura de 35,80 metros, área construída de 80.000 metros quadrados, capacidade 
para 25.000 pessoas, 61 apartamentos com capacidade total para 250 hóspedes, local 
para restaurante para 1.000 pessoas, 4 'vestiários, 20 cabinas de rádio, 12 cabinas de 
televisão, 4 elevadores, 30 instalações sanitárias, 1 anfiteatro, 1 piscina térmica, 10 
conjuntos de bilheterias,,  12•bares, arena com 3.200 metros quadrados de área e serviço 
médico completo, de acordo:tom contrato assinado em 10 de dezembro de 1973, no 
valor de CR$ 30.000.000,00. 

Responsáveis Técnicos: . 
A.EngCivil.Bernardino Pinto Carneiro — CREA n.° 1697/D 48  Região 
,.,Eng°-...,CiviLMarcus de Castilho Souza - CREA n.° 8078/D 48  Região 

E. E .Eng° CiVil Luiz F.ejippe..  de Lima Vieira - CREA n.° 1918/D 4" Região 
EneriVit 'Flávio de Lima Vieira — CREA n.°2749/D 4a Região 

nEngCM1Daiiiei;Pyramo da Costa — CREA n.° 7901/D 4a Região 

s que, entre outros, se destacaram na obra: 

, 
) Escavação em tubulão a céu aberto; f0 1,60m com 

capacidade de carga de 900 ión / 

f) Escavação de 3.962 metros de tubulão a ar comprimido, 
com diâmetro de 1,60m e profundidade média de 24 m, 
em material de 1a, 2" e 3" categorias, com capacidade de 
carga de 935 ton /tubulão 	  

AV. ANTÓNIO ABRAI-M CARAN 1001.—PAMPI til-IA - 	- IRFI unc:117nkt-rc 	wrtnic• 

scavação Meelnica' 	 

eaterro compactado, 	 

tacas tipo "Franki" 0 520m, com capacidade de carga 
de 130 ton. 	  

Eng. Rica I  fonSo Raso 
Diretor de Infra-Estrutura 

masp tO45219-1  
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	 Belo Horizonte, 11 de agosto de 2007 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPOA S E JUVENTUDE 
ADEMG - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDrpS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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Armadura de aço CA-50 e CA-60 

  

4.500 t 

280 t 

320.000 m2  

1.100.000 m3  

50.000 1113  

32.000 m2  

52.000 m2  

12.000 m2  

4.000 m2  

   

h) Armadura de aço protendido (aço RN 150) 	 

i) Formas para fundações, estrutura e cobertura 	 

j) Cimbramento tubular 	  

k) Concreto armado aparente 	  

1) Alvenaria de espessura 0,15m e 0,25m 	 

m) Revestimento em massa paulista 	  

n) Revestimento com azulejos 	  

o) Pisos cerâmicos, de madeira e "paviflex" 	 

 

Fornecimento e montagem de unia subestação de 2.600 
KVA 	  

q) Instalação de rede hidráulica, esgoto e águas pluviais de 
todo o conjunto 	  

1 un. 

Global 

r) Piso flutuante da arena, nas dimensões de 20x40m 

AN/ ANTONIO ARRAIO  OAPAN inni — PAMPI II HA -11 97Ç-nem - ;mi n unpi7nni-rp 	- çnxtç- u0ct.11 no — vAY. uon-i9nn 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FON 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 _ 

URA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 

ATENDIMENTO: 0800 312732 

  

CERTIDAO : 005.139/07 

FOLHA: 0001/0003 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA, PARA FINS DE LICITACAO JUNTO A ZéRep  CONFORME CONCORRENCIA 05/2007 PROCESSO INTERNO 265/07, QUE O ENGENHEIRO 
CIVIL, "HARCUS DE CASTILHO SOUZA ", CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
NR.8078/D-CREA-MG, EFETIVOU NO CREA-MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, 
AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR, 
PASSANDO A INTEGRAR DESSA FORMA SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME 
ARTIGO 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 "ADEMG - ADMINISTRACAO 
DE ESTADIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA 
INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 
02 (HUM A DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG 

	 CERTIFICAMOS AINDA, QUE A PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA 
	 CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO A RAZA0 SOCIAL CONVAp ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES S/A, SUCESSORA DE CONSTRUTORA ALCINDO VIEIRA - CONVAP-S/A 
	 

ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS. 

0-1  
MARCILI T LVINA MONTEIRO ALM 
Auxiliar Administrativo 

' REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

20,OF CIO DE NOTAS 
Prdco Juscelino Kubitschek, 105101 

siosiono • MG • Telefax: 3621.5104 
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2° OFICIO DE NOTAS 
01 Juscelino Kubitschek, 105101 

lano • MG • Telefax: 3621.5104 

CÓD. 100120 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE URA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 	- FONE ,  31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 005.139/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003 
1127 

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.: ALINEAS: 
ART.: 029 C/EXCL.: ALINEAS: 
ART.: 007 C/EXCL.: ALINEAS: 

CONTRATADA : CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

REGISTRO: 004752 
NRO DA ART: 1-3014368000 DATA ANOTACAO : 30/10/2002 DATA BAIXA : 31/03/1980 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSA° DE OBRA/SERVICO 

CONTRATANTE 	: ADEMG ADM DE ESTADIOS DO ESTADO DE MG 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV ABRAHAO CARAN 1001 
PROPRIETARIO 	: O MESMO 
CIDADE 	: BELO HORIZONTE - MG 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL 
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO 	/ HIDRO/SANITARIO 

FINALIDADE 
QUANTIFICACAO 
VALOR OBRA / SERVICO : 
CONTRATO/HONORARIOS : 
TIPO DE CONTRATO 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: 

34880 CONST PARA FINS DE ESPORTES 
0,00 

CR$ 	30.000.000,00 
CR$ 	0,00 
EMPREITADA 
VALOR DO CONTRATO REFERIDO A 10/12/1973 

vinPRonteiro Alm 
Auxilia Administrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 





RESOL.: 	ART 
RESOL.: 	ART 
RESOL.: 218 ART 

CONVAP ENGENHARIA E 

028 C/EXCL.: ALINEAS: 
029 C/EXCL.: ALINEAS: 
007 C/EXCL.: ALINEAS: 
CONSTRUCOES S/A 

OF CIO DE MOTAS 
. jusCelino Kubitscherr, 105101 

rici • MG .Terrerax: 3621-5104 

30 A60. 2007 

conto 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETU E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31)i3299-870O - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDIMENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 005.139/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003 1128 

   

PROFISSIONAL: 
NOME 	: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUICOES: 
LEI: 	DECRETO: 23569 
LEI: 	DECRETO: 23569 
LEI: 	DECRETO: 
EMPRESA/INSTITUICAO : 
REGISTRO 
NRO DA ART 
DATA ANOTACAO 
QUANTIFICACAO 
HONORARIOS/PREMIO 
DATA DE INICIO 
DATA DE FIM 
MOTIVO DA BAIXA 

4752 
2-3001246900 
30/10/2002 

44,00 HORA/SEMANA 
CR$ 	0,00 
07/11/1971 
26/06/1989 
ENCERRADA (DESEMPENHO) 

COD-ANOTACAO 	: 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO POR OBRAS 

BELO HORIZONTE DE 049040  DE eCtf4" 

Marcili 	vin 	nteiro Alm 
Auxiliar Administrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 

CÓD. 100120 
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Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP FERREIRA GUEDES 

9 

ESTE ATESTADO ATENDE PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 3-LOTE 3 
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CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 	 • 1130 
REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N2  05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução as obras pelo regime de empreitata global de construção do empreendimento 
denominado Santana Parking Shopping 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Avenida Conselheiro Moreira de Barros 2780 - São Paulo - SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/NO REGISTRO NO CREA 

Roberto Ribeiro Capobianco CREA/SP n° 0600931321 

• 
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 	 (X)DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° SZN-01964 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

Concreto estrutural com FCK > 35 Mpa, com adição de silica / micro-sílica 

CONSTRUCAP 	 E COMERCIO S/A 
CNPJ n° 61 

CONSTRIKAP-«PS ENGENHO f (MOO VÁ 
CNPJ/mF ?O 61.584.223)0601-38 

TEC.N.°/CIVIL SUSANA CARARGOS PAINIETTA 
EA N.° 146.6001D RG N.°6.816.967-X - SSP/SP GE 	TE DE CONCESSÕES/CONCORRËNCIA 
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Administradora e Incorpodota Ltda 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

t. kg 

01.01.01.04 Aço Ca-50, Inclusive perdas, 
espaçadores, protetores de ponta, 
arame recozido e luvas de emendas 
uando es ecificados. 

Va 7 

MENTI  
parte coni 
•-•=1:C.OP•':; 

Paula EXPEDIDA PELO 
ESTE DOCUMENTO É PARTE 1NTE R NIE0kg-IDÃO 
E SOMENTE ;1":Ei' 	 f,...r., ::,ANetADA DA REFERIDA CERTIDÃO. 

SÃO PAULO  c-1  W..9)2r;)-- 

01.01 FUNDAÇÕES PROFUNDAS 

DeSCrk 

Estaca Hélice Contínua 01.01.01 
96,00 O 1 .01 . O 1 . O 1 Perfuração diâmetro 25cm. 

01.01.01.02 Perfuração diâmetro 70cm. 

w,N, ARO 

Ao Paulo SP Av. Angélica 2466— 21° Andar — Conj. 214 — 

Concreto Usinado fck=20MPa, inclusive 
controle tecnológico, fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento 
(se necessário), adensamento e 
aditivos. 

m3 

Eng8. Elisa!) 	- • veira Rodrig es 
CREASP n° 0600732598 

Chefe Seccional NORTE - GRE 5 

01.01.01.03 • 192,00 

78,60 

u 	Polocov Si 
SOMENTE COM SILO IN A 

1131 

A Park Shopping Administradora e Incorporadora Ltda, estabelecida na Av. 
Angélica 2466 — 210  Andar — Conj. 214, em São Paulo/SP, inscritã no C.N.P.J. sob n° 
07.335.674/0001-96, declara para devidos fins que a empresa CONSTRUCAP-CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, 24 -1° andar — São 

Paulo — SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°61.584.223/0001-38 e registrada no CREA-SP 
sob o n° 0003732 executou as obras pelo regime de empreitada global de construção do 
empreendimento denominado "SANTANA PARQUE SHOPPING" •situado à Av. 
Conselheiro Moreira de Barros, n° 2780 — Bairro Mandaqui / Santana, na cidade de São • Paulo, sob Contrato n.° SPS-012/2006-CTO, tendo sido Responsável Técnico pela 
execução das obras o Eng.° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321. 

Este atestado refere-se à execução das obras de fundações profundas, fundações 
superficiais e estrutura de concreto armado. 

Quadro de Quantidades:  





7,005<t757 :  
• -"' 

‘" o 'SO 
7 

ii 
?"4 

() rLB 
86 Belenzmho 

Forie (II) 6695-91 
CAÇÃO Eles c6p 

fere com o ortgin 

ONIENTFr. 

P14,1111.11.#1211i, I  1  g 
Administradora e Inceporadora— 	Ltda 

1132 
f,t,  D or :ão Un,  Quantidad  
01.01.02 Estaca Raiz 
01.01.02.01 Perfuração diam41cm m 192,00 
01.01.02.02 Perfuração diam25cm.. m 144,00 
01.01.02.03Argamassa 

, 

com fck mínimo de 20MPa, 
consumo de cimento de 600kg/m3, 
devendo atender a classe de 
agressividade do ambiente, inclusive 
controle tecnológico, fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento, 
adensamento e aditivos. 

m3 32,55 

01.01.02.04 

' 

Aço Ca-50, Inclusive perdas, 
espaçadores, protetores de ponta, 
arame recozido. 

kg 4.246,16 

01.02 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS. 
01.02.01 

I 
Abertura manual de valas, inclusive 
escoramentos, se necessário. m3 488,35 

01.02.02 Apiloamento mecânico de fundo de 
valas. m2 153,78 

01.02.03 

, 

Lastro de concreto magro, e = 5cm, 
inclusive lançamento e adensamento, 
fck> 9MPa. 

m3 652 

01.02.04 Forma de madeira ou metálica, 
inclusive escoramento, desforma, 
tensores e acessórios. 

m2 371,92 

01.02.05 Aço Ca-50, Inclusive perdas, 
espaçadores, protetores de ponta, 
arame recozido e luvas de emendas 
quando especificadosTaxa média para 
Fundação = 65Kg/m3 

kg 11.000,60 

01.02.06 Concreto Usinado fck=25MPa, inclusive 
controle tecnológico, fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento 
(se necessário), adensamento, juntas 
de concretagem, juntas de dilatação, 
cura e aditivos 

m3 169,24 

01.02.07 Reaterro compactado de vala. m3 312,60 
01.02.08 Bota-fora de material excedente  
0.0.:':" SUPERESTRUTURA.'.. . 
02.01 CONCRETO ARMADO: Estrutura de  

Concreto 
02.01.01 Forma em chapa de madeira 

compensada plastificada, conforme 
projeto executivo de forma fornecido  
pelo Contratado, inclusive  
escoramento, reescoramento, 
travamento e desforma.. 

m2 

02.01.02 

• 

Aço Ca-50 / Ca-60, inclusive controle 
tecnológico, perdas, espaçadores, 
protetores de pontas, arame recozido e 
luvas de emenda quando especificado. 

kg 85.(35 	9 

Av. Angélica 2466 — 21° And 	nj. 214 — São P ulo SP 
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eScriÇa0 
Concreto Usinado fck = 30 MPa, 
inclusive controle 
tecnológico,fornecimento, transporte, 
lançamento, bombeamento (se 
necessário), adensamento, juntas de 
concretagem, juntas de dilatação, cura 
e aditivos. 

02.01.03 

m3 776,89 

Concreto Usinado fck = 50 MPa com 
adição de micro-silica, inclusive 
controle tecnológico,fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento 
(se necessário), adensamento, cura e 
aditivos. 

02.01.04 

m3 25,86 

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTE.AMNI,Lçagg,..eri o 
EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB  
E SOMENTE S E VÁL 	,f,C.0(rIPAN/lADA DA REFERE 

2  3 A6C30°.  
sAo FAL110 	 

/01  

nga. Elisabete ves e Oliveira Ro, igues 
CREASP n° 0600732598 

Chefe Seccional NORTE - GRE 5 

E INCORPORADORA LTDA 
VCrol,4- 1 

BRR GERENCIA 	 O S/A, 
-1-7W12-0 4 5t.V1,IJM ÍIC'94) 

,Parlti,SILoppin,a 
Administradora e Incaporadora Ltda 

1133 

	tVA41  MI») 
10° RÉG : 0 CIVIL 11 :4 ' 4  
Rui Si I ardim, 86- Belenzinho 

Foge (II) 6695-91 
A 	CAÇA°. Esta efop 

rte confere com o ongi I OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUBDISTRITO BUTANTÁ 
Oficial: Evandro da Cunha 

Av.  Dr Vital Brasil, 325- Butantã - São Paulo - SP. Cep 05503-001 - Tel : (11) 3819-1188  

.ReÉbnlinti.:?por -,=e1W- hafieã:',.;Shaior rége :.a. fif.14.1e.:::: 	'TiAti- - IRFilít DKSIL 	F.,IIML 
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IDADE Sai EMENDAS MURMURAS' 

COM S O MAISTENTI 
Poliacov Simões 

Av. Angélica 2466— 21° Andar — Conj. 214— São Paulo SP 
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CREA-SP 
• Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO ÍÉCNICO - CAT 
Válida somente com a autenticação do CREA- 

:ERTIDÃO N°: 

!eferente à(s)ART(s) 92221220 

TRTIFICAMOS, para os de 
)0NFEA, que consta em nos 

'rofissional 

7tula(s) 

itralliçães 

Itividades 
ica(s) Reá 

Juan 

,oeal da 

Ydade 

'ator 

'eriod 

7ot:tratante 

:ontratada 

:REASP IV" 

*0 profissional 

1134 

lha(s) n°: 1 de 1 

Lição n° 317/86 do 
nal 	o mencionado: 

- 
IAL). 

documen 
exat 

wer 

Conferido: Flavia C 

liacov Simões 
LC, A:fl'ENTWIDADE 

IIPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 	 a adquirida ao longo da vida do profissional, 
cervo técnico do profissional certificado. mpa 	el com suas atribu' s legais, nao cabendo qualquer limitação tempora 

à a lidada 

Rodrigu 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1135 

RELAÇÃO DA EQUIPE - ANEXO II 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1136 

LOTE 1 

Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUf DES 

ANEXO -II 

:REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 
	

1.137 
QUADRO DE PESSOAL 

INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

'RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 
,CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 

LOTE 1 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO COODENADOR DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

MARCOS MAKOTO CAMIGUACHI GERENTE DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

FREDERICO EIGENHEER NETO GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

EDISON LUIZ FABRI GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA GERENTE DE ENGENHARIA ENGENHARIA CIVIL 

SILVANO JOSÉ MACATROZZO 
ENGENHEIRO DE MONTAGEM 

MECECÂNICA 
ENGENHARIA MECÂNICA 

CARLOS ALBERTO BERTASOLI ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHARIA ELÉTRICA 

EDUARDO AIRES DA COSTA ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO ENGENHARIA CIVIL 

CARLOS DANTE FERRARE GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

DOMINGOS ALFANO 
GERENTE DE QUALIDADE E MEIO 

AMBIENTE 

ENGENHARIA CIVIL - Pós GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

ELISEU LOUREIRO GESTOR AMBIENTAL 

ENGENHARIA CIVIL - Pós GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO E ENGENHARIA DE MEIO 
AMBIENTE 

MARCOS FONSECA VICENTE SEGURANÇA DO TRABALHO 
ENGENHARIA ELÉTRICA COM Pós 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

ANA CLAUDIA PICCOLLO MÉDICO DO TRABALHO MEDICINA COM Pós GRADUAÇÃO EM 
MEDICINA DO TRABALHO 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, compremetomo-nos a exercer atividades nos serviços 
objeto da licit 	referência. 

São aulo, 	de setemb de 2.007. 

a a arcos Pawletta 
RG N°  6.816.967-X 

ma te do Consórcio 

Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTR AP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 
1138 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO COORDENADOR DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

1 
Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

(ONSIRLICAP-WSWINHARM E COMÉRCIO 5/4. CNR.I/MF N°61.584.223/0001-38 
TEC.N.'/CIVIL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 

EA N.° 146.600/D RG N.6.816.967-X -SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 

CONSTRUCAP 
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AUCHI 
GÊ NT DE OBRAS 

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CO STRUCAP - CCPS 
	 ENG NHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 
1139 

 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 
1 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME 
, FUNÇÃO FORMAÇÃO 

MARCOS MAKOTO CAMIGAUCHI GERENTE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referencia. 

CONSTRIKAIVPS (UNHARIA [ COMÉRCIO 5/A, 
CNPJ/MF N°61 564223/0001-38 

.°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAVVIETTA 
CREA N.° 146.600/D RG N.'6.816.967-X • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSOES/CONCORRENCIA 

CONSTRUCAP 
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CO STRUCAP-CCPS 
	 ENG NHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO — II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

1140 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

FREDERICO EIGENHEER NETO GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

WW9WOWMOMA 
CNR.IIMF N°61584223/000138 

EC.N.°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAVVLETTA 
C 	N.° 146.60010 RG N.°6.816.967-X • SSPISR 
GERENTE DE CONCESSOES/CONCORRÉNCIA 

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11 ) 3017-8000 - FAX: (11 ) 3258-1047 

Q( 	(4k NtleY 050,  
CONSTRUCAP 
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CONSTRUTORA 

FERREIRA GUEDES S/A 

ANEXO -II 1141 
Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

iNDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 
1 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

' NOME .FUNÇA0 '' FORMAÇÃO 
ENGENHEIRO CIVIL EDISON LUIZ FABRI GERENTE DE PRODUÇÃO 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) do 
Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Assinat 
Nome: EDISON LUIZ FABRI 
Cargo: Gerente de Produção 

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 

Crea n° 0682054315/D 

RNE:W649023-5 SE/DPMAF/DPF 

Matriz SP: Rua Caçapava, 49- I°  andar, conjunto. 11, Jd. Paulista— São Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: (011) 3068-8555 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18°  andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 2221-3388 

Site: www.ferreiraguedes.com.br .  - e-mail: ferreiraguedes(iUerreiraguedes.com.br  



• 

• 



ssinatura 
No : PAU O ROBERTO MARQUES CINTRA 

CONSTRUTORA 

GUEDES S/A 

1142 
ANEXO -II 

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

-ME FUNÇÃO. FORMAÇÃO 
ENGENHEIRO CIVIL PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA GERENTE DE ENGENHARIA 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) 
do Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Cargo: t 	e de Engenharia 

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 
Crea n° 0682054315/D 

RNE:W649023-S SE/DPMAF/DPF 

Matriz SP: Rua Caçapava, 49- 1°  andar, conjunto. 11, Jd. Paulista— São Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: (011) 3068-8 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18° andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 2221-3388 

Site: www.ferreiraeuedes.com.br  - e-mail: ferreiraguedesWerreiraeuedes.com.br  



• 

• 



SILVA 
ENGENHEI "e. DE M AGEM Mu ÂNICA 

ON5IRIONVSMAIN4RMICOMÉRO05/4. 
CNPJ/MF N° 61.584.223/0001-36 

T 	'/CIVILSUSANACABARCOS PAWLETTA 
CREA . 46.6001D RG N.°6.816.967-X -SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRENCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO.: SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCP 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

1143 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

SILVANO JOSÉ MACATROZZO ENGENHEIRO DE MONTAGEM 
MECÂNICA 

ENGENHARIA MECÂNICA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 

• 



CA 
EN STA ./ 

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

1144 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

L 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

CARLOS ALBERTO BERTASOLI ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHARIA ELÉTRICA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

CON,SIVICARPS AGRARIA f COMÉROO S/A. 
CNPJ/MF N° 61.584.223/0001-38 

EC.N.°/CIVIL SUSANACABARCOS PAWLETTA 
C 	146.600/0 RG N.°6.816.967•X • SSPISP 
, GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRÉNCIA 

CONSTRUCAP 



• 

• 



6à/ 

O ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 10  ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

L, 1145 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

! 
EDUARDO AIRES DA COSTA ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

ONSTRUCIWPS ENGENHARIA t" COOCIO 5/4. CNPJ/MF N61.584223,000138 T 	
° IVIISLISANACABARCOS PAWLETTA CREA N. 146.600/D RG N.6.816 967-X - SSPISP 

GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 

CONSTRUCAP 



• 



CARLOS 
GEREN 

ARE 
ATIVO 

NSTPIKAP-CUS ENGENHARIA E (0000 S/A 
CNRWMF N°61.584.223/0001.38 

C.N./CIVIL SUSANACABARCOS PAWLETTA 
CR 	N. 146.600/D RG N.°6.816.9674 • SSP/SI',  
GERENTE DE CONCESSOESICONCORRENCI 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A 

ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2Q07 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

- 1146 

• RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

CARLOS DANTE FERRARE GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

01  

(----..\ ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 10  ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 	..1 CONSTRUCAP 



• 



DOM 
GE 

GOS ALF 
NTE QUA DADE ENTE 

NSTRIKÁIVPS ENRIMAI f COMfROO S/A. , 	cro.umF N°61.584223/0001-38 
i TEC,N. IVIL SUSANA CABARCOS PAVVLETTA 
CREA N. 146.600/D RG N.°6.816.967•X • SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSOES/CONCORRENCiA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 10  ANDAR - CEP 01415-
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11 ) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

INJI ST CAUP - CCPS 
	ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 1147 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS'ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

1 
DOMINGOS ALFANO GERENTE DE QUALIDADE E 

MEIO AMBIENTE 

ENGENHARIA CIVIL - PÓS 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos servi 	bjeto da licitação em referência. 



• 

o 



ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 O 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - rSP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

1148 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

r 
ELISEU LOUREIRO GESTOR AMBIENTAL 

ENGENHARIA CIVIL - PÓS 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO E 

MEIO AMBIENTE 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividade., nos serviços objeto da licitação em referência. 

CONSTRIKAWS ENGENHARIA COMÉRCIO 5/A. 
CNPJ/MF N°61 58422310001.38 

T 	.NCIVILSUSANACAE3ARCOSPAVVIETTA 
CREA N. 146.600ID RG N.°6.816,967-X • SSPISP 
GERENTEDECONCESSOESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP 



• 

• 



CÓS FONSECA VICENTE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

CONSTRUCAP 
ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - I° ANDAR - CEP 01415-00 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SI,  - FONE (011) 3017-8000 - FAX (011) 3105-4553 

CNPJ. 61.584.223/0001-38  

4à/ 

1149 

CONS UCAP - CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

REF.:'CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/20n 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL,TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS sEWriços 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME 

MARCOS FONSECA 
VICENTE 

FUNÇÃO 

ENGENHEIRO DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

FORMAÇÃO 

ENGENHARIA ELÉTRICA - 
PÓS GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

OlOonforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", o Edita 	
comprometemo- 

nos á exercer atividades nos serviços objeto •a lici ção e referência. 

CONSTRIKAP-aPS ENGENHARIA f COMÉRCIO S/A. 
CNPJ/MF N° 61 584.22310001-38 

TEC.N.°ICIVIL SUSANACABARCOS PAWLETTA 
CREA N.° 146.60010 RG N.°6.816.967-X SSP1SP 
GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 



• 

• 



ANA CL 
MÉDIC 

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11 ) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

1150 
ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

! NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
1 

ANA CLAUDIA PICCOLO MÉDICA DO TRABALHO MEDICINA - PÓS GRADUAÇÃO 
EM MEDICINA DO TRABALHO 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

CONSTRIKARUS ENGENHARM [ COMÉRCIO S/A. 
CNPJ/MF N°61.584.223/0001-38 

TEC.N.°/CIVIL SUSA NA CABARCOS PAWLETTA 
REA N. 146.600/D RG N.°6.816.967-X - SSP/SP 

GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRÉNCIA 

CONSTRUCAP 



• 



Rua Bela Cintra, n2  24- 1 2  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1151 

LOTE 2 



• 

• 



Conforme co n 	o subitem 6. 
objeto da ação em referência. 

alínea "d", do Edital, compremetomo-nos a exercer atividades nos serviços 

São auto, 20 de embro de 2.007 

Susana Caharcos Pawletta 
RG N ..816967X 

ReuresewaniE do Consórcio 

(o/ 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

ANEXO-li 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA NI 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL 

INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP- FERREIRA GUEDES 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 

LOTE 2 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

JULIO CAPOBIANCO FILHO COORDENADOR DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

LUIZ FERNANDO CECCOTTO DA CUNHA GERENTE DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

DANIEL PYRAMO DA COSTA GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

PAULO JOSÉ DE LIMA VIEIRA GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

LUIZ FELIPPE DE LIMA VIEIRA GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

MARCUS DE CASTILHO SOUZA GERENTE DE ENGENHARIA ENGENHARIA CIVIL 

FLAVIO DE LIMA VIEIRA GERENTE DE ENGENHARIA ENGENHARIA CIVIL 

MARCIO CESAR M. DA SILVA ENGENHEIRO DE MONTAGEM 
MECÂNICA ENGENHARIA MECÂNICA 

CESAR MARTINEZ GUSMAN 
ENGENHEIRO DE MONTAGEM 

MECÂNICA ENGENHARIA MECÂNICA 

JOSÉ FERNANDO GONÇALVES ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHARIA ELÉTRICA 

REINALDO CESAR VASQUES ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHARIA ELÉTRICA 

LUIZ ALFREDO TEIXEIRA PORALLA ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO ENGENHARIA CIVIL 

DORIVAL NUNES FILHO ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO ENGENHARIA CIVIL 

PEDRO LUIZ VÁREA GOMES GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

LEILA FERREIRA BENITEZ GERENTE DE QUALIDADE E M.E10 
AMBIENTE 

ENGENHARIA CIVIL COM PÓS 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO E 
ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE 

CAROLINE SALVI GESTOR AMBIENTAL ENGENHARIA DE MEIO AMBIENTE 

MOISES GARCIA CORREA SEGURANÇA DO TRABALHO 
ENGENHARIA CIVIL COM PÓS 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

FABIO DAN CARDOSO MÉDICO DO TRABALHO MEDICINA COM PÓS GRADUAÇÃO EN  
MEDICINA DO TRABALHO 



• 



CONSTRIKAP.CCP fAWNIMN f COMÉRCIO 511. 
CNPUNIF N°61.584223/0001-38 

SUSANA CABARCOS PAWLETTA CREA N. 146.600/o RO N.°6.816.967-X -SSP/SP GERENTE 
DE CONCESSOES/CONCORRÉNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
ENGENHA IA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO-li 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

1153 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

i 
NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

JULIO CAPOBIANCO FILHO COORDENADOR DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

JUL 10 
C 

OBIANCO FI 
ENADOR • OBRAS 

O 



• 

• 



LUIZ F 
GERENTE 

A CUNHA 

CONSTRIKAP.«PS EN6ENHAN f COMÉRCIO 5/A. 
CNPJ/MF N°61.584.223/0001-38 TE . .°/CIVIL 

SUSANACASARCOSPAWLETTA CREA N.° 146.600/D RG N.46.816. 967-X • SSPIEP GERENTE 
DECONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

111..~ 
NeW 

CC)INUSTRUI,CAP - CCPS 
ENGENHARIA E\  COMÉRCIO S.A. 

   

- 1154 

• 

ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

LUIZ FERNANDO CECCOTTO 
CUNHA 

DA GERENTE DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 

• 



4110 DANIEL P 
GERENTE DE PRODUÇÃO 

Gen) Engenha 	struções S.A. 

Marcus de astilho Sou SÁ—
Presidente 

Rodovia MG 10- km 24,3 • Bairro Angicos • PABX (31) 3629-4919 • FAX (31)3621-1798.Vespasiano — MG • CEP 33200-000 • convap.bh@convap.com.br  

çã5\ 

111 convap engenharia e construcões s.a. 

ANEXO - II 

1i55 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

, DANIEL PYRAMO DA COSTA GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 

• 



Convap En enhaetonstruçÕe$ S.A. 

Marcus 	Castilho Sdljza 
ofresIdante 

Rodovia MG 10- km 24,3 • Bairro Angicos • PABX (31) 3629-4919 • FAX (31) 3621-1798 • Vespasiano MG • CEP 33200-000 • convap.bh§convap.co  

convap engenharia e construcões s.a. 

ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

PAULO JOSÉ DE LIMA VIEIRA 
i 

GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

Conforále consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

PAULO JOS DE LIMA VIEIRA 
GERENTE DE PRODUÇÃO 



• 

• 



Co 	ap En enha 	onetruções S.A. 

Marcus e Castilho Sod a 
Presidente 

Rodovia MG 10- km 24,3 • MIM Angicos • PABX (31) 3629-4919 • FAX (31) 3621-1798 • Vespasiano - MG • CEP 33200-000 • convapt.h@convap.corn 

til  convap engenharia e construcões so. 

ANEXO — II 11.5 7 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE 'PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 

i 
NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

j LUIZ FELIPPE DE LIMA 
VIEIRA 

GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a • 
eXercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

LUIZ 	LIPPE E LIMA VIEIRA 
GERENTE DE PRODUÇÃO 



• 

• 



Convap Engenj1aiia e 	ções S.A. 

Marna de C atilho Souza 
Pres dente 

Rodovia MG 10- km 24,3 • Bairro Angicos • PABX (31) 3629-4919 • FAX (31) 3621-1798 • Vespasiano — MG • CEP 33200-000 • convap.bh@convarscom.br  

convap engenharia e construcões s.a. 

ANEXO - II 
	 115 8 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 

NOME 
, 

FUNÇÃO FORMAÇÃO 

MARCOS DE CASTILHO SOUZA GERENTE DE ENGENHARIA ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

MARCOS DE CASTIt:SOUZA 
GERENTE DE ENGENHARIA 



• 



FLÁVIO DE LIMA EIRA 
GERENTE DE ENGENHARIA 

Cov_ip Er ,11.,18 	)ruções S.A. 

Melou. de CestItho Sou a 
Presidente 

Rodovia MG 10 - km 24,3 Bairro Angicos • PABX (31) 3629-4919 FAX (31) 3621-1798 • Vespasiano — MG • CEP 33200-000 convap.bh@convagcom.br  

/21 convap engenharia e-constrpcões s.a. 

ANEXO - II 

1159 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 06/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

I 	, FLAVIO DE LIMA VIEIRA GERENTE DE ENGENHARIA ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 

• 



CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 	 • 1:160 

'REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

MARCIO CESAR M. DA SILVA ENGENHEIRO DE MONTAGEM 
MECÂNICA 

ENGENHARIA MECÂNICA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

  

  

  

CONSTRIKAWPS ENGENHARIA I (DAGO 5/A. 
CNPJ/MF N 6t584.223foj.38 TEC. .°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 

CREA N.° 146.600/0 RG V6.816.9674 • SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSOESICONCORRENCIA 

MARCIO C 	DA SILVA 
ENGENHEI 0 DE MONTAGEM MECÂNICA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 C 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 



e 

• 



CONSTRIKAP-COS INRIARIA COMÉRCIO 5/A. 
CNPJ/MF N° 61.584.223/0001•38 

SUSANA CARARCOS PAWLETTA 
CREA 	6.600ID RG N.°6.816.967-X • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRÉNCIA 

e/ 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO — II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

1161 

 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME 

t2,  

FUNÇÃO FORMAÇÃO 

CESAR MARTINEZ GUSMAN ENGENHEIRO DE MONTAGEM 
MECÂNICA 

ENGENHARIA MECÂNICA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

CESAR MARTINEZ GUSMAN 
ENGENHEIRO 	ECÂNICA 



• 



EONSTRIKAP-WS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A. 
CNPJ/MF N°61.584.223/0001-38 

SUSANA CABARCOS PAVVLETTA 
CREA .'146.60010 RG N.°6.816.967-X • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSOESICONCORRÉNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11)301.7-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 	 1162 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

I 
JOSÉ FERNANDO GONÇALVES ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHARIA ELÉTRICA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "dK", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 



ES 
ENGE IRO ELETRICIS 

CONSTRUCAP - CCPS 
	ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

1163 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

REINALDO CESAR VASQUES ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHARIA ELÉTRICA 

'Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

CONSTRIKIWCPS ENGENHARIA f COMIRGO 5/4. CNPJ/MF N° 5t584.22310001.38 
TEC.N.°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAVVLETTA 
REA N.° 146.600/D RG N.°6.816.967-X -SSP/SP 

GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRENCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 0 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - 'SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 





CONSTRUTORA 

GUEDES S/A 

1164 
ANEXO-li 

1Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

NOME FUNÇAO FORMAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL LUIZ ALFREDO TEIXEIRA PORALLA ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO 

'Conforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) 
do Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Assinatura 
Nome: LUI ,ALFREDO TEIXEIRA PORALLA 
,Cargo: Engenheiro de Planejamento 

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 
Crea n° 0682054315/D 

RNE:W649023-S SE/DPMAF/DPF 

Matriz SP: Rua Caçapava, 49- 1° andar, conjunto. 11, Jd. Paulista — São Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18° andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 

Site: www.ferreiraguedes.com.br  - e-mail: ferreiraguedes(&,ferreiraguedes.com.br  

8-8555 
88 



1P 



UNES 
O DE P 

DORIVAI 
ENGENHE' ,&4 AME NT O 

i r CONSTRIKAP-(CPS ENGEN/AN [COMÉRCIOS/A. 
CNPJ/MF N°61.584.249001:30. 

TEC.N.°/CML SUSANA CABARCOS PAIMETTA 
I 	REA N.° 146.60010 RG N.°6.816.967•X • SSPISP 

ENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTR CAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

  

ANEXO - II 1165 

SEF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

i 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

DORIVAL NUNES FILHO ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 





PE 
RE E ,.41111PAT 

%1 I  
O 6 Z VAR ' IMES 

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO- SÃO PAULO - 'SP - FONE: (11)3017-8000 - FAX: (11)3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E OMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 
	

1'66 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

i 
NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

[ PEDRO LUIZ VÁREA GOMES GERENTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS 

Conforme consta do subi em 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos se viços objeto da licitação em referência. 

CONSTRIKAP-95 ENGENHAVA E GOMÉROO S/A. 
CNPJ/MF N° 61,584223/0001-38 

TEC.N.°/CIVILSUSANACABARCOSPAVVIETTA 
N.° 146.600/0 RG N.°6.816.967-X -SSP/SP 

GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP 



• 



GE ENTE DE O AMBIENTE 
L A FERREIRA 

CONSTRUO Ala/MN f C0A4tk00 5/4. CNPJ/MF N°61.584,223/0001.38 
SUSANA CABARCOS PAWLETTA CREA N. 146.600/0 RG N.°6.816.967-X -SSP/SP 

GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRENCIA 

o/ 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA s. COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 	 1167 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS• ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

i NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

! 
i LEILA FERREIRA BENITEZ 

GERENTE DE QUALIDADE 
MEIO AMBIENTE 

E 
ENGENHARIA CIVIL - PÓS 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO - 
PÓS GRADUAÇÃO EM MEIO 

AMBIENTE 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

CONSTRUCAP C ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 



• 

• 



ANEXO - II 68 

C4OLIN 
GESTO 

ALVI 
AMBIE TAL 

CONSTING1P-CCP5 ENGENHAVA COMÉRCIO S/A. 
CNPJ/MF N°61.584.223/0001-38 

TEC.N.°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAVVLETTA 
EA N.° 146.6001D RG N.°6.816.9674 • SSP/SP G 	ENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 

pJ/  

( ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 CONSTRUCAP 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COME CIO S.A. 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

AZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

i 

! 
NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

CAROLINE SALVI GESTOR AMBIENTAL 
ENGENHARIA DE MEIO 

AMBIENTE - PÓS GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referencia. 



II 

• 



MOISES GA 
SEGURAN 

• 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO — II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

1169 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

MOISÉS GARCIA CORRÊA SEGURANÇA DO TRABALHO 
ENGENHARIA CIVIL - PÓS 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 

exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

CONSTROWS ENGENHARIA t ORCO 5/A. 
CNPJ/MF N°61.584.223/0001-38 

TEC.N.'/CIVILSUSANACABARCOSPAVVIETTA 
EA N.° 146.60010 RG N.*6.816.9674 • SSPISP 

GERENTEDECONCESSOESICONCORRÉNCIA 

	 SoeN 
nvIP 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11)3017-8000 - FAX: (11)3258-1047 





if uRRAEIRA GUEDES SIA 

ANEXO -li 
	 1170 

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

• 
Conforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) do 
Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

DR. FÁBI 
Méd 

CRM 70 
R. 	Mtnrile de 

Assinatura 

RDOSO 
do Trabalho 
9 - MIT 1.315 

854"ifi4S,Paulo 

 

 

 

Nome: FÁBIO DAN CARDOSO 
Cargo: Médico do Trabalho 

   

   

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 

Crea ri° 0682054315/D 

RNE:W649023-S SE/DPMAF/DPF 

FÁBIO DAN CARDOSO Médico do Trabalho 
Médico c/ Especialização em Medicina do 

Trabalho 

o/ 
Matriz SP: Rua Caçapava, 49 - 1° andar, conjunto. 11, Jd. Paulista—São Paulo/SP — CEP: 01408-010- Fone/Fax: (011) 3068-8555 

Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18° andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 2221-3388 
Sjte: www.ferreiruuede:,,.combr - e-mail: fertelwdes@,  fertvimuede.Lern 



• 



CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1171 

LOTE 3 

Rua Bela Cintra, n2  24- 1 2  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 



• 

,A. 

• 



m referênci objeto da licita 

São P ulo, 20 	setembro de 2.0 

ana Cabarcos Pawlette 
G N° 6.816.967-X 

o-Consórcio Repres 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

ANEXO -II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL 

INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S/A 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 

LOTE 3 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

MARCO AURÉLIO COSTA GUIMARÃES COODENADOR DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

CARLOS ALBERTO M. DE AZAMBUJA GERENTE DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

MARCIO STEFANO GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

JOSÉ ANTONIO TERRA GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

MARCIAL GOMES DE FIGUEIREDO GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

MAURÍCIO TUPINAMBA L. DE ARAUJO GERENTE DE ENGENHARIA ENGENHARIA CIVIL 

FERNANDO DAMfi FILHO GERENTE DE ENGENHARIA ENGENHARIA CIVIL 

EDISON RODRIGUES DOS SANTOS ENG' MONTAGEM MEC ENGENHARIA MECÂNICA 

HONORIO AJAM JUNIOR ENG' MONTAGEM MEC ENGENHARIA MECÂNICA 

ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA ENG' ELETRICISTA ENGENHARIA ELÉTRICA 

PAULO FERREIRA MANZANO ENG' ELETRICISTA ENGENHARIA ELÉTRICA 

SAMUEL JOSÉ DUQUE LOTE ENG' PLANEJAMENTO ENGENHARIA CIVIL 

JOÃO CARLOS FERREIRA ENG' PLANEJAMENTO ENGENHARIA CIVIL 

JOND PIMENTA BUENO GERENTE ADMINISTRATIVO ECONOMIA 

JOÃO BATISTA DE MORAES JUMOR 
GERENTE DE QUALIDADE E MEIO 

AMBIENTE 

ENGENHARIA CIVIL COM Pós 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO E GESTÃO 
AMBIENTAL 

SALVIO LUIZ GONÇALVES DIAS Dl 
GIROLAMO FANGEN (ou CAROLINE 

SALVI) 
GESTOR AMBIENTAL 

ENGENHARIA CIVIL COM PÓS 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO 
AMBIENTE - (ENGENHARIA DE MEIO 

Amffiwae 

JOSÉ GERALDO DE AZEVEDO PIRES 
BARRETO FONSECA 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

ENGENHARIA MECÂNICA E 
ARQUITETURA - PÓS GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

VIRGÍNIA CÉLIA REIS SILVA MÉDICO DO TRABALHO MEDICINA 	PÓS GRADUAÇÃO EM  COM 
MEDICINA DO TRABALHO 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, compremetomo-nos a exercer atividades nos serviços 

P72 

•Pua Bela Cintra, n2  24- 1 2  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 



• 

• 



ONSTRUCAP-aPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A. 
CNPJ/MF N°61.584.223/0001.38 

TE 	°ICIVIL SUGARA CABARCPS PAVVLETTA 
CREA N.° 146.60010 RG N.°6.816.9674 • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÉNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CCMNSTRUCAP-CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 
	 1173 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 
1 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

i 
NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

MARCO AURÉLIO COSTA 
GUIMARÃES 

COORDENADOR DE OBRAS ENGENHARIA CIVIL 

donforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
éxercer atividades nos serviços objeto da licitação em referencia. 



• 

II 



TRAEIRA GUEDES S/A 

1174 

ANEXO -II 

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

NOME FUNÇAO FORMAÇÃO 
CARLOS ALBERTO M. DE 

AZAMBUJA GERENTE DE OBRAS ENGENHEIRO CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) 
do Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Assinat 
Nome: CARLOS A ERTO MARTINS DE AZAMBUJA 
Cargo: Gerente de • bras 

Construtora Ferreira Guedes S A 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 
Crea n° 0682054315/D 

RNE:W649023-s SE/DPMAF/DPF 

(o/ 
Matriz SP: Rua Caçapava, 49- 1°  andar, conjunto. 11, Jd. Paulista— São Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: (011) 3068-8 

Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18°  andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 2221-3388 
Site: www.ferreiraguedes.com.br . e-mail: ferreiraguedes(i0erreiraguedes.com.br  



e 

.. 



IO S 
GE EN D 

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 1175 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

MARCIO STEFANO GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

GONSTRUGIPWS ENGENHARIA E COMÉRCIO VA. 
CNPJ/MF N°61.584.223/0001-38 

.V/CIVIL SUSANA MARCOS PAVVLETTA 
C 	N.° 146.600ID RG N.°6.816.967-X SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP 



• 

• 



JO 
GERENTE PRODUÇAO 

CONSTRWPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A. 
cepo N° 61.584.223/0001-38 

C.N.°/CIViL SUSANACABARCOS PAWIETTA 
CREA N1146.600/0 RG N.°6.816.967-X -SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSOESICONCORRÉNCIA 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

 

ANEXO - II 

EF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE•  PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

1176 

  

  

  

  

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

! 
NOME 

I 
FUNÇÃO FORMAÇÃO 

I 	JOSÉ ANTONIO TERRA GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 C 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11)3258.1047 CONSTRUCAP 



• 

• 



GRUPO 

CONSTRUCAP 
ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24- 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO- SÃO PAULO - SP - FONE (11) 3017-8000 - FAX (11)3258-1047 

Conforme con-ta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
ercer ativi 	s nos serviços objeto da licitação em referência. 

FIGUEIREDO 
GER 

NSTRU(AP.a 	RIA COMÉRCIO 5/4. 
GNPJIMF N°61,584.223/0001-36 

EG.N.°ICIVIL SUSANA DABARCOS PAVVIETTA 
C 	N.° 146.60010 RG N.°6.816.967-X • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

MARCIAL GOMES DE 
FIGUE7ÇEDO 

GERENTE DE PRODUÇÃO ENGENHARIA CIVIL 



• 

• 



FffiiiiEIRA GUEDES S/A 

1178 

ANEXO -II 

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

NOME FUNÇAO , FORMAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 
MAURÍCIO TUPINAMBA L. DE 

ARAUJO GERENTE DE ENGENHARIA 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) do 
Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Assinatura 
Nome: MAURíCIO UPINAMB LOURENÇO DE ARAÚJO 
Cargo: Gerente de ngenharia 

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 
Crea n° 0682054315/D 

RNE:W649023-5 SE/DPMAF/DPF 

Matriz SP: Rua Caçapava, 49- 1°  andar, conjunto. 11, Jd. Paulista— Sâo Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: (011) 30 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18°  andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 2221-3 

Site: www.ferreiraguedes.com.br  - e-mail: ferreiraguedesWerreiraeuedes.com.br  



• 

• 



ONSTRUOIP-CEPS ENGENHÁRIÁ E COMÉRCIO 5/1. 
CNPUMF N°61.584.223/0001-38 

T 	.°/CINAL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
CREA N.° 146.60010 RG N.°6.816.967•X • SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSDESICONCORRÉNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 
	

1179 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

, 	NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

FERNANDO DAMIN FILHO GERENTE DE ENGENHARIA ENGENHARIA CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 



.&w:Caiar 
EDI S RODRIG 
ENGENHEIR 

OS SANTOS 
MECÂNICA 

CONSTRIKAIWPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A. 
CNPJIMF N°61.584223)0001-38 

T 	°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
CREA N.° 146.600/0 RG N.°6.816.967•X • SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÉNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11 ) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

C: C) INVST F1 LJ CAIP - CCPS 
	ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

: NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

EDISON RODRIGUES 
SANTOS 

DOS ENGENHEIRO DE MONTAGEM 
MECÂNICA 

ENGENHARIA MECÂNICA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referencia. 



• 

• 



CO 	IKAP-COS ENGENHARIA E COMÉRCIO 5/A. 
IMF N°61.584.223/0B01-38 

TEC.N.°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAVVLETTA 
CREA N.° 146.600ID RG N.°6.816.967•X • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRENCIA. 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

IO AJANI J N OR 
HEIRO DE MONTAGEM MECÂNICA 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 
	

1181 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

HONÓRIO AJANI JUNIOR ENGENHEIRO DE MONTAGEM 
MECÂNICA 

ENGENHARIA MECÂNICA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 



CONS 
l'kuRIRAEIRA GUEDES S/A 

1182 

'Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

ANEXO - II 

'QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 
	

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

NOME FUNÇAO FORMAÇÃO 
ROBERTO DE ALBUQUERQUE 

FERREIRA ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHEIRO ELETRICISTA 

óonforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) do 
Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

s atura 
Nome: ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
Cargo: Engenheiro Eletricista 

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 
Crea n° 0682054315/D 

RNE:W649023-S SE/DPMAF/DPF 

Matriz SP: Rua Caçapava, 49 - 1°  andar, conjunto. 11, Jd. Paulista — São Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax:  (.()8555- 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18° andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 2" 118 

Site: www.ferreiraguedes.com.br  - e-mail: ferreiraguedes@ferreiraguedes.com.br  



• 

• 



PAULO F RREIRA 
ENGENHEIRO 

STRIKAgIPS ENGENHARIA E COM! (IO S/A. 
CNPJIMF N°51584.22310001-38 

TEC.N.°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAVVLETTA 
CREA N.° 146.6001D RG N.°6.816.967-X - SSPISP 

ERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÉNCIA 

0 ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 CONSTRUCAP 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

i 8 3 ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

! PAULO FERREIRA MANZANO ENGENHEIRO ELETRICISTA ENGENHARIA ELÉTRICA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referencia. 



• 

• 



CONSTRUTORA 

GUEDES S/A 

'Rd: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

1184 

ANEXO -II 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

-4' NOME' , .FUNÇAO,  FORMAÇÃO 
! 	SAMUEL JOSÉ DUQUE LEITE ENGENHEIRO PLANEJAMENTO ENGENHEIRO CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) do 
Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

/ 
atura 

Nome: SAM EL JOSÉ DUQUE LEITE 
Enge heiro de Planejamento 

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 
Crea n° 0682054315/D 

RNE:W649023-5 SE/DPMAF/DPF 

Mátriz SP: Rua Caçapava, 49 - 1°  andar, conjunto. 11, Jd. Paulista — São Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: (011 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18°  andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 222 

Site: www.ferreiraguedes.com.br  - e-mail: ferreiraguedes(Mferreiraguedes.com.br  



• 



CONSTRUTORA 

FERREIRA GUEDES S/A 

ANEXO-li 

1185 

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

NOME FUNÇAO FORMAÇÃO 
i 	JOÃO CARLOS FERREIRA ENGENHEIRO PLANEJAMENTO ENGENHEIRO CIVIL 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) do 
Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Assinatura , 
C.Nórne: JOÃO CARLOS FERREIRA 

Cargo: Engenheiro de Planejamento 

Construtora Ferreira Guedes S 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 
Crea n° 0682054315/D 

RNE:W649023-S SE/DPMAF/DPF 

,  Matriz SP: Rua Caçapava, 49- I°  andar, conjunto. 11, Jd. Paulista — S 	 4 ão Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: kle. 8-8555r. 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18°  andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 88 

Site: www.ferreiraguedes.combr - e-mail: ferreiraguedesüferreiraguedes.com.br  



• 



010  JOÃO P GÊRENT 
O 

STRA VO 

'24  

,R931.Y\  '94
DEN.è 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 
1186 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

, 

1 
NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

JOÃO PIMENTA BUENO GERENTE ADMINISTRATIVO ECONOMIA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

CONSRUCAMPS ENGENHARIA (RÉU S/A. 
CNRJ/MF N° 61 584223/0001-38 

TEC.N.°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
REA N°146.60010 RG N.°6.816.967-X • SSPISP 

GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 

CONSTRUCAP O ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 



• 

• 

,.. 



MORAES JUNIOR 
E MEIO AMBIENTE 

O 	RIKAMPS ENGENHARIA COMÉROO 5/A. 
CNPJ/MF N°61.684.223/0001.38 

TEC.N.°/CIVIL SUSANACABARCOS PAVVLETTA 
CREA N. 146.600/D RG N.°6.816.967-X -SSP/SP 

RENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

1187 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

JOÃO BATISTA DE 
JUNIOR 

MORAES GERENTE DE QUALIDADE 
MEIO AMBIENTE 

E 
ENGENHARIA CIVIL - PÓS 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO E 

GESTÃO AMBIENTAL 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 

exercer ati idades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 



SALVIO 
GESTOR 

NÇAL ES D S Dl GIROLAMO FANGEN 

CONSTRUCAP-W'S ENGENHARIA E COMÉRCIO VA. 
CNPJIMF N'61.56422310001•38 

.N.°/CIVIL SUSANACABARCOS PAWLETTA 
CREA N.° 146.60010 RG N.°6.816.967-X SSP1SP 
GERENTE DE CONCESSÕES1CONCORRËNCIA 

ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 CONSTRUCAP 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 

 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME 
, 

FUNÇÃO FORMAÇÃO 

SALVIO LUIZ GONÇALVES DIAS 
DI GIROLAMO FANGEN 

GESTOR AMBIENTAL 
ENGENHARIA CIVIL - PÓS 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 
SEGURANÇA DO TRABALHO E 

MEIO AMBIENTE 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 

• 



(ONSTRIKAP.CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO 5/A. 
CNPJ1MF N0  61584223/0001-38 

C.N.°ICIVIL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 

C 	.0146.60010 RG N.°6.816.967•X • SSP1SP 

GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - P - FONE: (11)3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO - II 1189 

'REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

I 	NOME 
1 

FUNÇÃO FORMAÇÃO 

I 

CAROLINE SALVI GESTOR AMBIENTAL 
ENGENHARIA DE MEIO 

AMBIENTE - PÓS GRADUAÇÃO 
EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA 

DO TRABALHO 	. 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos a 
exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



• 

• 



FERREIRA GUEDES S/A 

ANEXO -II 

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

'RAZA0 SOCIAL DA LICITANTE 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 

NOME 	, FUNÇAO FORMAÇÃO 
JOSÉ GERALDO DE AZEVEDO 
PIRES BARRETO FONSECA 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO TÉCNICA, alínea d) do 
Edital, comprometo-me a exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

OF,411-1{-c-r 
Assinatura 
Nome: JOSÉ GERALDO DE AZEVEDO PIRES BARRETO FONSECA 
Cargo: Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

GERENTE DE PROPOSTAS 

Crea n° 0682054315/D 

RNE:W649023-S SE/DPMAF/DPF 

Matriz SP: Rua Caçapava, 49 - 1°  andar, conjunto. 11, Jd. Paulista — São Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: (011) 3068-8555 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18°  andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 2221-3388 

Site: www.ferreiraguedes.com.br  - e-mail: ferreiraguedesQferreiraguedes.com.br  
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Cometarla .nhiç6esS.A. 

Marcus de C :filho Souza 
Pre dente 

Rodovia MG 10- km 24,3 • Bairro Angicos • PABX (31) 3629-4919 • FAX (31) 3621-1798 • Vespasiano - MG • CEP 33200-000 • convap.bh@convap.com.br  

convap engenharia e construo5 s $a. 
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ANEXO - II 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

VIRGÍNIA CÉLIA REIS SILVA MÉDICA DO TRABALHO MEDICINA 

Conforme consta do subitem 6.1.4, alínea "d", do Edital, comprometemo-nos 
a exercer ati 	es nos serviços objeto da licitação em referência. 

.10ko (,gbutt 
MEDICINA DO TRABALHO . 

jUMG. 1354 • CPF 529.141~ 
4NAMT 2.5" 

VIRGÍNIA CÉLIA REIS SILVA 
MÉDICA DO TRABALHO 



• 

• 



Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1192 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
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CODEMIG 
Cornpenhia dê Doomolvimento Econdmko de Em, Gerai, 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da 
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 
001\1,s-c-  R,U 	— 	 eNtGeNtl-tA-el cr4 	e- c..OrnER-C4'°  sh9 

C N PJ : cj,J. 	 4à.,Z)0 - 38 

R E S PON SÁVE L TÉCNICO: 	 ÇA-3c. 	Dg 	1( 14 

N° CREA : .2 1i9. 5381 

Atestamos para todos os fins de direito e a quem interessar possa, que a empresa acima 
identificada, por seu responsável técnico, visitou o local onde serão executadas as obras 
e serviços do Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 23 de agosto de 
2007, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em referência, 
bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução 
dos mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, em 
cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório. 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2007. 

FERNANDO VITTORI \LHO 
CREA/MG 17 3 D 

Fiva Aimorés, 1,697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

áP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

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

SUELY IZA:u 1  ORREA LIMA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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Ger. Recursos Humanos 
O" 

 
RG. 10.121.007 

CPF: 010.781.848-52' 

oEO'cl 

Ficha de Registro de Empregado 
erado por Emerson 

30/08/2007 
\\ 	07:59:13 

  

1194 

Identificação do Empregador 

Social 
Constnicap CCPS Eng. e Com S.A. 

Nome Fantasia C.N.A.E. 
4212000 

L

Razão 

Endereço 
Praça Senador Salgado Filho, S/n 

Bairro 
Centro 

Cód. Munic. 
O 

Nome do Município 
O DE JANEIRO 

CEP 
20021--340 

Cód. UF 
RJ 

CNPJ 
61.584.223/0007-23 

2 - 172 - 331 - 10558 

Identificação do Empregado 	 F.R.E.: O 

Nome 
Paulo Fascina da Silva 

Nascido em 
25/01/1968 

Nome do Pai 
Celimar Ferreira da Silva 

Nome da Mãe 
Maria Cecilia Fascina da Silva 

Naturalidade UF 
SP 

Nacionalidade 
Brasileira 

Estado Civil 
Solteiro 

Grau de Instrução 
Ensino Superior Completo 

Sexo 
Masculino 

Endereço 
Rua Dr.brasilio R.santos, 151 APTO-41 

Bairro 
Morumbi 

Município 
Sao Paulo 

UF 
SP 

CEP 
57421-180 

Número CPF 
128.171.278-70 

Local de Trabalho 
ADMINISTRACAO 

Carteira de 
Identidade 

Número Órgão Exp. UF Expedida em Validade 

Carteira de 
Trabalho 

Número 
64128 

Série 
61 

UF 
SP 

Expedida em Validade Tipo de Visto 

Admissão 
18/12/1989 

Desligamento Cargo 
GER.CONTRATO I 

Ult. Ex. Méd. 

13 

 / PASEP 
.5088.513.7 

Cadastrado em Função Profissão 

Cons. Reg. 	' Número Registro Região Salário Base 
11.462,91 

Outr parc remuneração Forma Remuneração 
Mensalista 

Dados 
FGTS 

Optante 

Sim 

Data Opção 
18/12/1989 Retratação 

Banco Depositário 
4-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 

Referência: 1156 

Ficha de Registro informatizada nos 
termos das Portarias MTb n.° 3.626/91 
e 1.121/95 sendo que as informações e 
dados constawe.;,,, cio presente documento 
estão à disposição em meio informatizado 
e protegido por sistema de Backups 
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Ger. Recursos Ht5manos 
RG. 10.121.COggina: 2 
F: 010.781.848-5 

Ficha de Registro de Empregado Gerado por Emerson 
30/08/2007 

07:59:14 

1195 
Jornada de Trabalho 

2a./5a. 7:00/11:00/12:00/17:00 6a. 7:00/11:00/12:00/16:00SABADO / COMPENSADO DESCANSO SEMANAL / DOMINGO 

, 	 Alterações de Cargo 

I < Nada Consta> 
	 I 

Alterações de Função 

I
< Nada Consta> 

Alterações Salariais 

Data 	, Tipo de Salário Moeda Valor Salário Índice Motivo Motivo Secundário  

1/05/2007 Salario 1 R$ 12.093,37 5,50 Dissídio DISSIDIO 

Registros de Férias 

Período Aquisitivo Período de Gozo Dias gozo Dias abono Dias Licença Status 

De 	18/12/1995 	Até 17/12/1996 De 15/11/1997 	Até 	04/12/1997 20 10 O Liquidado 

De 	18/12/1996 	Até 17/12/1997 De 23/11/1998 	Até 	12/12/1998 20 10 O Liquidado 

De 	18/12/1997 	Até 17/12/1998 De 01/11/1999 	Até 	20/11/1999 20 10 O Liquidado 

De 	18/12/1998 	Até 17/12/1999 De 13/11/2000 	Até 	02/12/2000 20 10 O Liquidado 

De 	18/12/1999 	Até 17/12/2000 De 19/11/2001 	Até 	08/12/2001 20 10 0 Liquidado 

De 	18/12/2000 	Até 17/12/2001 De 25/11/2002 	Até 	14/12/2002 20 10 O Liquidado 

De 	18/12/2001 	Até 17/12/2002 De 20/10/2003 	Até 	08/11/2003 20 10 O Liquidado 

De 	18/12/2002 	Até 17/12/2003 De 13/12/2004 	Até 	01/01/2005 20 10 O Liquidado 

De 	18/12/2003 	Até 17/12/2004 De 21/11/2005 	Até 	10/12/2005 20 10 O Liquidado 

De 	18/12/2004 	Até 17/12/2005 De 13/11/2006 	Até 	02/12/2006 20 10 O Liquidado 

De 	18/12/2005 	Até 17/12/2006 De 	 Até Em Aberto 

De 	18/12/2006 	Até 17/12/2007 De 	 Até Em Aberto 

Afastamentos 

Data Início Data Data Final Motivo Citde. Dias 

I 	

-•.,... 
<Nada Consta> 

Contribuição Sindical 	 s-41 

Ano Mês Sindicato Valor 

2000 março SIND.TRAB.I.CONSTR.MOB.ITAPEVI-1157 R$ 	 116,6 

R$ 	 315,2 2006 março SIND DOS ENGENHEIROS DO EST S PAULO 

Registro das Alterações de Outros Dados 

Data 	• Nome do Campo Novo Conteúdo 
<Nada Consta> 

. 	Á 

piticebãt8 IA Árrig„Agtswr A52
rIG 

6/91a. 	- --,—.
, 	

iTá . Tà'T  
e 1.121195, sendo que as informações e 
dados constantes do presente documeido 
estão à disposição em meio informatizado 
e protegido por sistema de Backups 

Referência: 1156 
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Edson Aiizo 
Ger. Recursos Humanos 

RG. 10.121.007 
CPF: 010.781.848-52 

Gerado por Emerson 
30/08/2007 

07:59:14 

Ficha de Registro de Empregado 

1196 
Quantidade 

Data Descrição da Ocorrência 

<Nada Consta> 

Registro de Transferências 

Data Empresa Filial CNPJ No. DRT 

0i/02/2004 	 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1133] C-1133-CEU 61.584.223/0001-38 o 

Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. 1002 1147] C-1147-TRT F 61.584.223/0007-23 o 

Beneficiários 

Nome Data de Nascimentos Grau de Parentesco 

Celimar Ferreira da Silva 
i 

Pai/Mãe 

Maria Cecilia Fascina da Silva Pai/Mãe 

Luciana Falcade 
i 

16/11/1969 Cônjuge 

Lucca Éalcade Fascina da Silva 
MIL 

26/06/2001 Filho(a) 

Ficha de Registro informatizada nos 
termos da f,; Portarias MTb n.° 3.626/91 
e 1.121/95, sendo que as informações e 
dados conscewtes do presente documento 
estão à disposição em meio informatizado 
e protegido por sistema de Backups. 

Referência: 1156 
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CODEMIG 
Companhia de De.envelvimente Económko deMii,a. Gerah 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da 
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 
V 	P 	G HARi 	e-  c-of•14re,uç ors sig- 

CNPJ: 	Q.sio . 9 ce (300_1 - 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: G UST-A-VO 
	

(Yi& 1,0 	i YeLl 

N° CREA : G 5'. 3 3 1-1 .3) 

Atestamos para todos os fins de direito e a quem interessar possa, que a empresa acima 
identificada, por seu responsável técnico, visitou o local onde serão executadas as obras 
e serviços do Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 23 de agosto de 
2007, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em referência, 
bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução 
dos mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, em 
cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório. 

Belo Horizonte, 23 de ag sto de 2007. 

7 

FERNANDO VI 	 RI Fl O 
CREA/MG 743 D 

SUELY I 	L CORREA LIMA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. - Registro  de Empregado ND-  O a 4  
Nome do Empregado. 

 GUSTAVO MELUCC 'T ;: VIEIRA  

Residente ti•  R 'ãid CAETANO- LOPEB .,..3 O 01/:3-0-1'=B'I ON ' -CEP 30315-35 

Admitido em.  01.06.2006 	na fun'çãci déç:N°,‘ ENG. ,C,IV_IL " • 

' MG- 	'4  , ,ip , je4 ;2 ,3—VESP.  . 
Local de Trabalho.  R°D  • 	Obra Ne SEDE 

Horário Normal de Trabalho'.  6-, HORAS Dl 'ART.-AS  

Salário de.  R$ 2.100 ,-40  P/  1"1 	--  'Foima de Pagamento*  MENSAL  

Estado Civil: 	 SOLTEI:R(4'1'0mo da Esposa. 	  

02.02-1971  Natural de.  - -BELO goRIZONTE 

01.06.2006_ 
Opção. 	 Retratação. 	  

Banco Depositário. 	CEF 

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 
rfekVIIrofissional 	88.931 	S/ N. 0072 

rteira de Identidade N?M-3778349—SSPMG 120397 

CADASTRADO COMO PARTICIPANTE DO 

PIS EM 	J 	 SOB O 

No  12556444136 	TENDO 

CONTA DO BANCO 	  

AGENCIA 	  

ENDEREÇO AG 	  

3 

Polegar Direito 

Mrb  

• Data do Nascimento.  
' I 	' 

Beneficiários.  OS PAIS - 	
• 

Filiação: Pai-  FLAVIO DE LIMA —VIEIRA 	EMMA ENID LÚCIA MELUCCI VIEIRA  

Dota em que chegou ao Brasil: 	  Registro N° 	  

QUANDO ESTRANGEIRO: 
É Naturalizado. 	  É casado c/ Brasileira. 	 Tem filhos Brasileiros. 	  

Nacionalidade.  BRASILEIRA  

Data Demissão* 	 
C.PF. N° 843 921 696 34 
Cart. Motorista N? Cr..) 

oti 

5000 - 09/9 
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INISTERIO DO TRABALHO 
E DA 

PREVIDÉNCIA SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Nom a,tio 

o 

   

    

IROS 

Doc 

1>: C 
Nome 	 :111. 

Doc 

Nome 
bliSC K, 05/01 

.°-5,00.1am 445--k;k4t:•36.1.8/r. 
Doc 
Est. Civil.. 

poc 

Civil 

4a"n•:2-91410-  NU' 

Doc 	 

	

- 	 Nascime9 

Doc 	  

MENSAGEM DO SÉNHOR MINISTRO 

Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social resistiu ao passar dos anos, 
assimilando com muita presteza as profundas 
modificações que se registraram, nestas déca-
das, na composição, distribuição e qUalifica-
ÇãO•  da nossa força de trabalho. 

Sem, nenhum exagero, pode-se afirmar que 
este documentOi, por muitos ainda hoje conhe-
cido,  como "carteira profissional", converteu-
se num dos • mais importantes instrumentos à 
disposição%do 'trabalhador, fazendo as vezes de 
cédula de. identidade, titulo de crédito, atesta- - 
do de antecedentes, de boa conduta e de resi-
dência, para citar apenas algumas das suas 
múltiplas utilidades. 

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a car-
reira do trabalhador e sua evolução profissio- 

... nal. Cabe-lhe, pois, protegê-la. atenta e 
dosamente., porque :.enquanto plos Seus as-.,  

• pectos externos essa., Carteira revela traços im-
portantes da 'personalidade e da formação do 

-sen.  pOSSuidor; Os registros internOi, habitual--
. • mente. insubstituíveis, se, constituem nas. me-

lhores garantias da preservação e da efetiva-
ção dos seus direitos trabalhistas e pieviden-
Ciários. . 	, 

Almir Parzianotto Pinto 

8 	 QU LIFICAÇÃO CIVIL 

- 1199 
CARTEIRA DE TRABALHO. AL 

Polegar.D:re to 

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE 
(Com relação nome, est. civil e data nasc.) 

Loc. Nasc 

Est 

Fui 

, 
Est. Cl 
	 Doc. N° 	" 

Outro doc.. 	7740- r9  
Fls. 

	
ef)iv.1 	 

Situação Militaé• 	  

Doc. N.° 	 órgão 	 Est. 	 
Naturalizado Dec. N° 	 Est. 	/ 	/ 	 

Chegada ao Brasil 

Doc. Ident. N°... 

Estado 	 

Obs. 	  

Data Emisság, 

Assin tu do Funcionário 

! 
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14 n7:25("Aoloo-iCa 

ONSI RUÇÕE 5  

lulz 

CONTRATO E TRABALHO 15 

de 19 	 Data safda 	de 	  

de 19 	 

FlsJFicha 	  

Data admissão 	de 	  

Registro e 	 

CGC/MF 	 

Município 	• 

Esp. do estabelecimento 

Ass, do empregador ou a rogo c/test. 

2° 	  

. Dispensa CD Na 

2 o .as o 

_ 
- 

13 

Registro n9 • 	FlsJFicha.. 	  

Remuneração especificada..fereW‘Pr  CC.-1Z~ 

2..e‘24) 
,esse 

EU/UM—INL .2Alálnr,"4"- 

Ms. do empregador ou a rogo c/test. 

12 	•At  	  2° 	  

	  2° 	 s. 

Com. Dispensa CD N9 

fr2.0 

Com. Dispensa CD N9 	 

, 

, 	 •-opgi,a 77P. 

CONTRATODkTRABALIO 	 

29 	 1.29.+3FI•CIO•DE NOTAS 
-' • 	PINO Juscelino_ Kubitschek, 105/01 

3621.5104 

siono 2 4444v0  

o 12. 	 fãi>  

ra''''ià0E.TRA..B4L 

cGènvw BURITIS INRQIUMRACOES.4- 
• 

CONSTRUÇOP SA  hfunicfpiâíj::2i4e;;;r i“... •,* 
mulo, Womeck, 1/19 	• 

EsP• do utabeírringfil1Y-:MEr " 

Est. 

7.  

Na ....... 

C ONVAP ENG 

11 

• 
1 

• Empregador. COOI VIM)  	PR 	Ç:D.1.1575' 
..VRÁjp i./0 	ift  

CGC/MF•   1.9J22.11.k.L.tieopt-4ua 0Y-.P.RS/12.,R195.e 9  .... 

Esp • do Osfaboloolmo0  CO 	JÇÇ t1 VL  

éargo...W.11r•itIR 	Zw'É 

	CBO n° 	 

,iratst admissão Q.I. de 	aQ 	„ ? 	de 19 	, 

	

, 	 , • 	• 
Registro n° 	  Fls./Ficha. 	  

Remuneração Mpeci.  

	

Q913:TAQ 	. 	 ÇQR  

CONVAP EMPREE 	111 N T OS l/1213ÁNO§ b/A 

ador ou a rogo c/test Ass, do 

12     22 	 
Vo? D je  Kdrg-g,. &V_ de 19 	 

ti R e.Auc.);,1 
	411110t9 	  

.... Mg:"do:empre :77.  r a rogo ritest 

Com. Dispensa CD N° 	  

Empregador 	 
ÇONVAP.triMPIARikk:' 

timsrautpmsfit:'  
CGC/MF 	 

Município 

Esp. do 

Cargo 

Rua 	''  

RODO  A MG'irt - KM 24,3 - ANGing **** 
445-0B0..•J/ESPASIflp  - MG  

• ,1111, 
imento... 

" 	 

	 deo'0226-  

peração especificada, 	/120  - r 

22 

Daut safda 	 de 	  

Ass. do empregador ou a rogo c/tEst. 

.t!. 7a: •,"nnT:7;rJ - 
n 

Pessoal 

	

Data admissão gi de 	 

Registro n9 	 

, 

Empregador 

Cargo 	  

	 CBO nQ 	  

Remuneração especificada. 	  

Ass, do empregador ou a rogo c/test. 

er Data admissE 2.3.  

I 

CB0 	 

:: 	de 19.g7 
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CODEMIG 

	

Companhia de Desenvolvimento Económico de Eus Geri. 	t 
• .• 	 • 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da 
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e 
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

CNPJ: 6L oââ. 	/Doo 	cie( 

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 
6 CDQS 4/15, 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:00 CA rz_Las -gê 1.Jz.6-',  

N° CREA : tz.s 84 I 068 4- OS 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 do Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 23 de agosto de 
2007, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em referência, 
bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução 
dos mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, em 
cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório. 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2007. 

FERNANDO VITTORI FFI.HO 
CREA/MG 17 	D 

-411 

SUELY IZAB 	ORREA LIMA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31), 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 

N°: 185630/2007 	 Validade: 31/12/2007 

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos 
termos da Lei Federal N° 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos em seu nome 
nem dos Responsáveis Técnicos, até a presente data. As atividades da empresa estão restritas ao(s) 
ramo(s) especificado(s) nesta Certidão e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) 
respectivo(s) Responsável(eis) Técnico(s). 

Dados do Registro 
Registro: 	1973200101 de 04/05/1973 
Razão Social: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
,CNPJ: 	610.998.26/0010-35 
..Endereço: 	PC OLAVO BILAC 28 SLS 1815 E 1816 CENTRO 

RIO DE JANEIRO - RJ 	 CEP: 20041-010 

Ramo(s) de Atividade: 
105-0 OS ENGA CIVIL 
201-0 OS ENG ELETRICA 

Capital Social: R$ 909,09 
R$ 256.657.713,00 ( Capital da Matriz) 

Responsável (eis) Técnico (s): 

LUIZ ALFREDO TEIXEIRA PORALLA 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): DEC 23569/33 
DEC 23569/33 

- Carteira N°: RJ-54014/D 

Inclusão como RT: 16/07/2003 

- ART 28(TDS.ALINEAS) 
- ART 29(TDS.ALINEAS) 

Expedida em: 11/07/1983 

Inclusão como RT: 16/04/2007 JOAO CARLOS FERREIRA 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-841068705/D 	Expedida em: 27/07/1985 

ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
	

Inclusão como RT: 14/05/2001 

I- 
Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18) 

RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-871001900/D 	Expedida em: 31/08/1988 

MAURICIO TUPINAMBA LOURENCO DE ARAUJO 
	

Inclusão como RT: 29/08/2007 
Título: ENGENHEIRO CIVIL 

" Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40 - Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 

Página 1 de 2 Certidão N° 185630 / 2007 



• 

• 



- Carteira N°: RJ-881003701/D 
	

Expedida em: 03/02/1992 

SILVIO NAVARRO GUEDES 	Inclusão como RT: 26/09/1995 
t_ Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: SP-136567/D 	Expedida em: 08/04/1986 

PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA 	Inclusão como RT: 14/07/2003 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: SP-5060653104/D 	Expedida em: 23/03/1998 

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que a expediu e para 
àquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos 
elementos cadastrais contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.3953650582563222 
Emitida às: 11/09/2007 18:42(Data e Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, no 
endereço www.crea-rj.org.br . 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40 - Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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Rua Bela Cintra, n9  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-00 
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sexta-feira, 20 de abril de 2007 

DATk. 5 (cinco) de abril de 2,007-HORA 10:00 horas • LOCAL: Sede 'iodai localizada na Rua Bela Cintra, n.° 24,1 
andar. em São Pedido, Capital. QUORUM:Acionistas representando a totalidade do capital Nadal, conforme assinaturas 
constantes do %Mo de Presença deAcionistae. PUBLICAÇÕES: a) Balanço Geral encerra/Sb em 31.12.06, publicado 
no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "O Dia", em ambos nas edições do dia 03.042007; b) anúncios 
dispensados face ao contido no parágrafo 50, do Art. 133 da Lei na 6404/16,0 dispensada a convociação nos termos 
do parágrafo 45, do Artigo 124, da referida Lei. COMPOSIÇÃO DA MESA: JULIO CAPOBIANCO Presidente da 
Mesa; EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO Secretário da Mesa. ORDEM DO DIA: a) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, disco& e votar as demonstrações financeiras do exercício andai encerrado em 31 de 
dezembro de 2.006; ti Ratificar a distribuição de dividendos anteriormente reafized.; c) Deliberar sobre a destinação 
do turno liquido do exercício; ri) Fixar os honortirlos da Diretoria; e) Elegera Diretoria; f) Alterar o artigo 7. e suprimir o 
artigo 9. do Estatuto Social 09) Outros assuntos de interesse soda( DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: 1 
Aprovaram o Relatório da Diretoria, o Balanço e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao exe 
encerrado em 31.12.06, publicadce no Otário Oficiei do Estado de São Paulo eira Jornal -0 Dia., em a 
edições de 03.04.2007; 21) Delberaram que o kora líquido do exercido, após a constituição da Reserva Leg 
de RS 22.055.615.99 (vinte e dois milhões e cinqüenta e cinto ml, seiscentos e quinze reais e 
centavos), ficará retido para posterior distribuição, a ser oportunamente decidida; 3°.) Ratificaram a 	e 
dividendos anteriormente realizada, no montante de RS 9.982.679,45 (nove milhaies, novecentos e 	mil, 
seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); 4°) Foram fixados os • 	 iiria no 
montante total global, anual, de atê RS 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mi reais), 
destinado a cada um dos Diretoras será fixado em Reunião da Diretoda convocada oopocti  
Foram reeleitos os Administradores com mandato atê olival de abril de 2.010, os queda pe 
cargos até que sejam substituidos por outreP-regulamrvnte eleitos, que são: 
CAPOBIANCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado no Muni 
Paulo, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n.° 2.100, portador da Cédula de ideflhlduiáe 
inscrito no CPF.MF sob o na006.025.238-34; Diretores Vice-Presidentes: J efo CAPO (ANCO 
casado, engenheiro civil, residente e domiciliado no Municipio de São Pa 	Render' e São P 
Cristina, n°344, Jd. Paulistano, portador da Cridula de identidade Ra n.° 	P SP e 
o n.° 681.430.528.34; ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, bra 
domiciliado no Município de São Paulo. Estado de São Paulo. na Ru. 41', jloJt'n l 151 
Cédula de Identidade RO. n.° 7.611.632-SSP-SP e Inscrito no 	o na 
RIBEIRO CAPOBIANCO, brasileiro, casado, administrador de 	Pente 
Paulo, Estado de São Paulo. na Rua Alberto de Faria, n.° 1 	da Cdd 	dride 
SSP•SP e InscrHo no CPEMF sob o na 819.271.1138P1 	 retal  
seus respectivos cargos; 60) Deliberaram alterar o A 	 t,to 	 p suprimir o Artigo 90,, que dispunha sobre a te 
alteração% aprovadas os atuais artigos 10 a 24 fi 
seguinte redação: "Artigo Ta Cada ação nominativa dl 
não se computando os votos em branco.". Para maior da 
redação a tieguir transcrita: "ESTATUTO SOCIAL 
COMERCIO S.A. CAPITULO 1- DA DENOMINAÇÃO, SE 
denominação de CONSTRUCAP-CCPSENGENHARIA E ti 
anónima, com sede e foro nesta cidade de São Paulo, SP., na Rua 
constitutivm arquivados na Junta Comercial do Estado de São Pau 
Parágrafo único. A Sociedade tem por objeto: a) a execução de se 
engenharia em Iodes os seus remos e especialidades, compreendendo, eme 
civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenhado agronómica, en 
engenharia Industrial e outras, ainda que não especificadas, por conta própria 
empreitada. administração e outros admitidos; b) compra e venda de imóveis; c) imo 
representações; e) administração de bem próprios; I) serviço. de limpeza PÃO. 	uindo 
transporte, depósito e beneficiamento de lixo domiciliar, Industrial e ou hospitalar, e/ou 	 reas v 
parques e (ardins; g) a exploração de seMços públicos, em todos os setores e modalidade 	regime 
concessão, permissão, parceria ou qualquer outro, e h) participar como sócia ou acionista em 	 Art 
21. A Sociedade regular-se-á pelos presentes Estatutos e petas leis em vigor, nos casos oro 
Sociedade, a juizo da Diretoria, poderá participar de outras sociedades mercantis ou industriais, bem 
escritórios e agências no Pais ou no exterior. Artigo" O prazo de duração da sociedade é por tempo 
CAPMJLO - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES - Artigo P. O Capital Social á de RE 100.000 
milMes de reais), dividido em 412.714.998 (quatrocentos e doze milhões, setecentos e catorze mil, 
noventa e olto) ações nominativas ordinárias ou comuns, sem valor nominal, totalmente integnalizedm. Arttg&SÇ  
ações são indivisiveis perante a Sociedade, a qual não reconhece mais doura proprieterio para cada ação. Miga' 
Cada ação nominativa dá direito e um voto nas deliberaçõesdasAssembiálas Gerais, não se computando os votos 
branco. CAPITULO III - DA ADMINISTRAÇÃO - Artigo EP. A Sociedade será administrada por uma Diretoria 
composta de ate 04 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, eleitos 
pela Assembléia Geral, podendo ser reeleitos. sendo um Presidente e ate 03 ((rãs) Vice-Presidentes. Artigo 95. Em 
caso de vaga ou impedimento definitivo verificado em qualquer dos cargos da Diretoria, os demais Diretores 
escolherão, entre si, o substituto, 09501 exercerá o cargo até que seja eleito, pela Assembléia Geral, novo Diretor, o 
qual exercerá o cargo pelo tempo restante do mandato que faltava ao substituído. Artigo 10. Compete trAesembléia 
Geral que os eleger, lixar os honorários mensais atribuídos aos Diretores. Artigo 11. A Diretoria reunir.sesi, 
ordinariamente, uma vez por ano, afim de examinar a situação econdmico-finenceire da sociedade opera deliberar a 
respeito dos negócios sociais e. extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias para o bom andamento dos 
negócios sociais, deliberando com a presença da maioria dos Diretores em exercício. Artigo 12.Competee Diretoria: 

terá 
Indo 

junto por 02 "gpis 151retores. 
.lo er,,Issâo de latrasede câmbio 

Pnisidnnte. Isoladamente, co por 

cotão botil 	mia. 	438tos papeis, quitações em geral, pmpooh em geral e cheques, poderão ser 
uer Dr 	idEfnente. Artigo 15.09 Diretores exercerão as atribuições peculiares aos seus 

rem rc7itaJ0tedasmos artigos 12, 13e 14.e que poderão ser especificadas em Ata de Reunião 
rão reaproCrtMen% em suas ausências ou Impedimentos eventuais, CAPITULO IV - DA 

após o 'Artigo 16."ARMd saia'. para resolver os assuntos de sua exclusiva competência, e, 
, 	'Mala Geral dos acionistas reunir-se-á, ordinariamente. dentro dos quatr 

o do e
o' 

es fora •,Heorvisisidas. Artigo 17. As Assembléias Gerais serão presididas por um 
PRasidente ãewitildól•ficar, entre os presentes, o secretário dos trabalhos. Artigo 

o o sem s quan o convocaçâoNkátleo&olonarnento e deliberação dar Assembléias Gerais os 
0015~TUEDVEXIO:CONSELNo FISCAL- Artigo 19.0 Conselho Fiscal funcionará 

em OS forInstalado polo AJ5ãmItlótaSor5l,  a pedido de acionistas que representem, no 
ttnmec. tine dáclern da,'895mi cor, direito  ülvotbjob  5% (cinco  por cento) das ações sem direito anoto.  e cada 

período .......manlo.terrntnará.napelmelma Asserørtéia Geral Ordinária após sua Instalação. Parágrafo 
lho Ft 	lerá ^ 	o de 03 (três) membros efetivos e suplentes em Igual . k.,,L7E'' ' ''e  as o 	MI ntes no Pais, eleito. pela Assembléia  Geral. Perágrato 

	

.V alho 	Te 	uplentes terão que satisfazeres exigências legais e exercerão . 

	

mblé 	Tal queÇe realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos. Parágrafo 
nselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral que os eleger. 

As atribuições do Conselho Fiscal são as fixadas em Leio no Estatuto 
SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Artigo 20. O exercício 

endo a Diretoria, a 31 de dezembro de cada ano, fazer elaborar as 
em  lei.  Parágrafo Unice. Sempre que necessedo, a critério da Diretoria, In 

especial.. Artigo 21. Feltra as amortizações e proviebes legais, o lucro liquido 
I - 5% janto por cento) do lucro serão aplicados no Fundo de Reserva Legal, até 

- 1% (hum por cento) do lucro será empregado na distnbuição de dividendos 
, III - o saldo, se houver, ficará à disposição da Assembléia Geral. Parágrafo único. A 

á. desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de 
aTbrigatório, ou a retenção de todo o lucro. CAPITULO VII - DA IJOUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

Ieda& entrara em liquidação nos casos legais, competindo 51 Assembléia Geral determinar o 
pão, elegendo o Conselho Fiscal e o Nutriente, ou liquidantes, os quais funcionarão durante o 

dação, fixandrvihes os respectivos honorários. CAPITULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
tj 	 RIAS - Artigo 23.0a princípios e regras instituídos pela Lei rrt 6.404, de 15.12.76, com as modificações 

as pela Ler n. 9.457/97, pertinente tis Sociedades Anónimas, regularão os casos omissos.. 75) Os 
stas consideram sanada a ausência de publicação dos anúncios de que trate ao artigo 133 da Lei das 

edades Anônimas, bem conto dispensaram a presença de auditores independentes para prestar 
O  sdaredrnentos das Demonstrações de Resultados. Nada mais havendo e tratar, aprovaram a publicação da Ata, 
em lontra de sumário. QUORUM DAS DEUBERAÇÕES: Todas rva deliberações foram aprovadas por unanimidade 
de votos. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura demi% JULIO CAPOBIANCO • Presidente da Mesa; 
EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO - Secretário da Mesa. ACIONISTAS PRESENTES: JÚLIO CAPOBIANCO: 
JOANA D'ARC RIBEIRO CAPOBIANCO; JULIO CAPOBIANCO FILHO: EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO,' 
MARIA LUCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO; MARIA SILVIA RIBEIRO CAPOBIANCO; MARIA CECILIA 
-RIBEIRO CAPOBIANCO: JOÃO PAULO RIBEIRO CAPOBIANCO, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO e PEDRO 
CESAR ADAMI. A presente é cópia dei da original transcrita em livro próprio. JULIO CAPOBIANCO EDUARDO 
RIBEIRO CAPOBIANCO - Presidente da Mesa Secretário da Mesa. Documento visado pela advogada Angela Maria 
Stoque Camazano -OAB/SP. 124.534 e CIC 892.852.098-15. JUCESP sob n'. 115.758/07-3 em 18/04/2007 • 
Protocolo 1151111/07.7. Cristiene da Silva F. Corrêa, Secretária Geral. 
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Diário Ofldal Empresarial  

CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIA E COMÉRCIOS A. 
CNPJ n.41.584.223/0001-38 • RIRE 035300.053.095 

ATA DA ASSEMBL 	 E/I EIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALDA NO DIA BODE ABRIL DE 2.007 
a) a administração ampla e geral dos negócios sociais, deliberando e resoNendo sobre todos os assuntos de interesse 
social, praticando todos os atos necessários tombem ccoolurtr os negócios da sociedade, que não sejam privatrtos ' 
Assembléia Geral; b) executar e fazer observar os presentes estatutos e as deliberações das Assembléias Gerais; c) 
convocar as Aseemblelas Gerais; d) no limite de suas atribuiçães e poderes, constituir, em nome da sociedade, 
mandatários e procuradores com poderes especiais, revogando-os quando julgar conveniente; e) fazeres operações 
de crtidito que entender úteis â sociedade; f) adquirir, ceder, ~aferir, alienar, hipotecar, penhorar, gravar, onerar ou 
vender bens rodais do património da sociedade, móvels ou imóveis; g) apresentertenualinente Arvembiêla Geral b 
relatório de sua gestão, o balanço geral e a demonstração da conta de lucros e pAreds,,eiãmpanhádos do perecer do 
Conselho Fiscal para apreciação e deliberação doe acionistas; h) representara sociedade, em juizo /Si fora dele, ative 
e passivamente, bem corno peranteterceiros; l) praticar da fomo mais ampla iodes oH ates que a 	Mestatám 

reservem àAssembleia Geral; O contrair financiamentce de qualquer especiemos silorm irestiosor, conne/ 
do Brasil S.A., Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. BNDS, Caixa Ecsoriçnpo Federei 
Cai. Nosso Banco Sã, Institutos de Previdênda em geral, autarquias e enfirvidin pareestetart'ede.momia 

rei, outorgando penhor ou penhores de bens ou direitos da sociedecid. móveli`ou imóveis. astumindo as 
Iates; II assinar contratos de caução ou de desconto ou de out operações de redetotent geral; mi 
fiações, e n) prestar fianças ou outras garantias, bem como 	r 	ArtIço 06. A /ocleclado 

veio téc./Som engenheiros ou arquitetos devidamente reg 	dor/ no CREA. oó quais agirão com 
amido de suas funp5es técnicas, assinando todos os trab lhos de ordem téenicyb cargo da 

Os instrumentos de compra, venda, compromisso, 5.530, rainseerência, alifipação, &oração, 
ris imóveis pertencentes â Sociedade, ou de outorga e fianos e concessão e avais ou 

1. er assinados Isoladamente pelo Presidente ou 
.Içnvevion de mandato. em nome da eociedade, 

de crédito em geral, deverão ser assina 
Segundo. Os demais atos e papéis re Icon 	11! 	 ntes li ordinária administração tais 
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VISÃO 	
EMPRESARIAL 5/A  

Ens. Acionista.: Consoante diposioSes legais e estatutárias, apôs exame e aproo 
do exercido social findo em 31/12/06. Colocarno-nos à disporá:n.8o para quaisquer 1 

&densos PetrIntordele doe Exercícios Findos em 
ATIVO 	 2006 
Circulante 	 837.660,33 
Caixa, Bancos e Aplicações 	 164,401,30 
Direitos Realizáveis 	 613.636,80 
Estoques 	 40.876.38 
Despesas Antecipadas 	 18.745,85 
Realizável e Longo Prazo 	 63.365,91 
Permanente 	 13.042.353,37 
imobilizado 	 12.296.828,06 
Imobilizado em Andamento 	 10.314.025,75 
Terrenos 	 144.000,00 
Equipamentos informática e Softwares 	5505,00 
Moveis e Utensilios 	 987.034,00 
Máquinas, Equipamentos 	 846.263 
Diferido Gastos Pré-Operacionais 	745 
TOTAL DO ATIVO 	 1 

m. as ' otos e 	rn no 
Saldo em 31 de Dezembro de 2005 
Aporte de Poolistas 
Prejuízo do Exercido 
Saldo em 31 de Dezembro de 2006 

ores xp cal vem: 1 - .,monstra 
ção societária brasileira. 2' Empresa em fase pr 
- Principais práticas contábeis: a) Estoque eval 
aquisição. b) Imobilizado registrado ao custo de 
construção acrescido de reavaliação espontânea, 
equipamentos de informática. novéis e utensilios, má 
tos, veículos e edificação de obras civis em fase doa 

,previsto p/ Jan./07. clAtivo Circulante representado lo 

88 

a Dem. 
nação. 

2005 
195,28 
384,00 

0,00 
0,00 
0,00 

111,28 
0,00 

48 
085,05 
594,00 

0,00 
05 

CCM 
MOS PA. 

1.017.452,02 Circ 
925.836,69 Fon 
91.615,33 Com 

0,00 Cor.., 
0.00 Rapa 

15.000,00 Pr ,  
11.557.704,77 
10.909.805 
9.4o4. 

alisa 
cional até a 	. 3/Brade 

pelo 	ro de e) D 
ais 	onnaOodiu rã 

do por deno, 
nas e equ' 

enteCe/ 
u 

. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
	 •: 

05 
89,22 

.662,24) 
.628212,03  

or liberado pelo 
e juros incorridos. 

pró-operacional deve-
próprio avaliado por 3 

a 	 .000.000,00, integralizado 
bscritoft 	 res. por ações ON de R$ 1,00 

	

dadas opec. Inv 	e em Fev./06 em caráter ornes'  

	

virtude "AH e insta 	estarem em fase de acabamento. 

Pré-oper./200S 
0,00 

122.653,24 
0,00 
0.00 
0,00 s 
0,00 

(204.292,41) 
( 56.894,20) 

0,00 
( 3.200.00) 
(141.733,37) 

Demonstração do Resultado 	°peruo/2006  
(a) Receitas Brida de Vendas e Serviços 2.686.163,11 
(a.) Receitas Financeiras Pré-Operacionais ' 	0,00 
(-) Deduções de Vendes e Serviços 	( 148.101,94) 
(s) Receita. Líquida de Vendas e Serviços 2.538.061,17 
(-) Custos dos Produtos e Serviços 	(1.924.435,75) 

613.025,42 
(1.709.287.66) 

0,00 
(1.095662,24) 

0,00 

2005 
0,00 • 
0,00 

169.834,94 
28.101,57 

141.733,37 
0,00 
0,00 

( 169.O34,04)"7 

307.215,22 
1.017.452,02 

000 

	

No finai do Exercido 2.315.167,58 	880.071,74 

	

Varles_ão do Cepital Circulente Líquido (1.614.1187,53) 	169.834,941 
Conselho de Adminletreção. Marcos Martins Vitlela Presi nte. Conse-
lheiro.: Francisco César Martins Vilela • Sérgio Martins Vilela • Jose 
Buhemt Pelho Filho • Fábio Duarte. Diretoria: Lhe Shang Shien • Diretor Ad-
ministrativo. Contador: Mário Leme de Carvalho CT CRC 1SP050.036/0-5 

(-) Lucro Bruto 
(-) Despesas Operacionals/Pré-Operac 
(-) Despesas Financeiras Pre-Operac. 
(v) Resultado Operacional 
(-) Despesas Não Operacionais 
(o) Prejuízo Liquido do Exercido 	(1.095.662,24) 
Prejuízo Líquido do Exercido por Ação 	0,098392  
Dem. Origens e AplIceçoes de Recursos 	2006 
Origens de Remimos 	 1.013.789,22 
Aporte de Poolistas 	 1.013.789,22 

• às) Aplicação dos Remire& 	 2.628.676,75 
Imobilizado 	 1.387.023,03 

A 	CHIeddo - Gastos Pré-Operacionais 	97.625,57 
Ar 	Transt exigível longo prazo 111/ Curto Prazo 48.365,91 

Prejuízo do Exercido 	 1.095.662,24 
Vedação do CapHal Circulante Líquido (1.614.887,53) 
Representado por: 
Ativo Circulante 	No inicio do Exercido 1.017.452,02 

No final do Exercido 	837.660.33 
Passivo Circulante No inicio do Exercício 880.071,74 

sesssjs,s,:ntisto..., ossos, 
sosiis,cómEeáavoo ESTADO ; 	os sÃoártiteld ••• • •• .• • - 

(1111111 P, 
â Pagar 
Trabalhista e 	um; 	1681321,91 

ementes 	 481.96 

e...3 
rfs 

o 
C) 

Ceci 

Cr.)  
tosi 

4,3-• 

— Belenço.PatrimordatEnctertado 	31 de &à/caibo:1de 2006 (Ern,Rears),:d,x, " 
 i 

. 	s 	% 
Denionstractio do %MIM& {Em Reeflajaa ti, -,  ' 20123o,-.1, 2003 ATIVO 	 2006 	20t PASSIVO 

Parrelvo Circulante: Obrig. Fiscais 
Adian). de Clientes 

Patrimônio Liquido: Capital Subscrito 
Reserva Legal 
Preajurto Acumulado (-( Ações em Tesourada 

Total do Paaallo 

2006 2005 Receita s/Vendree: Venda de Sobrados 
(-) Custos dos Imóveis 	 ... ..• x 
(-) impostos eNendas 	 .' 
(-) Receita Liquida 
(-) Despenes Operacionais 
Despesas Admirdstrafivas 50. 
Dag... Financeiras 
(-a) Receitas Financeiras 
Lucro Operacional 	 •. 
Receitas nao Operacionais 	 3 i 
Lucro do Exercido 	 • 
(-) CSLUIRPJ 
Lucro Líquido do Exercício 

115.822B5 á0,y000,00 
91.650,10 
1.849X1 

84.459,80 
1'714 97 

43642,05- 
9 - 0,62 

Ativo Circulante: Caixa 	 11,97 	11 
Bancos c/Modmento 	 8.311,80 	17, 
Aplicações Financeiras 	 171.323,74 	284.537 
IFIRF a Compensar 	 28,651,22 	21S55, 
Impostos a Compensar 	 ' 	753' 

8 

4 
° 

4.405,88 
40,000 00 

1.080,00 _ 
44.405,88 

660.000:00 
2.421,24 

(28.245,83) (380.590,99) 

_ 
660,000,00 

2.421,24 
(37.514,80) 
(33.790,99)  

2.313,e 1 	.' 
,41.357,19 
i 10.92b,12 , a 	

/''''." 

	

258.298,73 	307.155.31,  
Realizável a Longo Prezo: investimentos 	85.824,99 	281.173, 1. 
Permanentalmobilizadot Móveis e Utensillos 	4.388,20 	4.388,20 
(-) Deprec. Acumulada 	 (521,62) 	(521,62) 

:., ea: 	1 
....alTkin 253.584 42 591.115 45 29",,,, 592..,, ,,, 

.Deor. dtwOrlo:e'AD..11óc.• 	Di 	+' • "1.»..,2006  '-' 	2006vo.  , 12.726, 	•(-14"  
3 457 	• 3.866,58 	398050 Origem doe Remam.: Resultado Uquido 	9.268,97 	(229,90) 

AumeMo de Capital 	 - 
Total das Origem 	 926,3,97 	(229.90, 
Apl. Ativos Real. L Prazo 	 392 100,31 307.155,36 
Total dee Ap11~Sea 	 392.100,31 307.155,36 
Aumento CepItel Circo'. 	 84.944,95 286.770,22 
,Mnititledo. P.Içõee Finam. 

POdadO 	 307.155,38 	20.385.14 
Fim do Perlado 	 392.100,31 307.155 
Aumento/Redução 	 84.944,95 286.770,22 

Total do Ativo 	 X97990.30 592 195 4,5 9.268 ,.t.  
,,NotariTaxplIbetbdiede AdrnitstreçãkbeDa ' • 	• • 
''" 	'''" 	"ree"Iiiii 3VitrselPbW• ¡fia 

/,..,J. Demenettação de MdipSes 	P 	nio • ilido ( ' 
Capitai 	Result. 	Res. de(-) Açõee oro 
Soder 	Aer.:mui. 	Lucros 	Tesourada  

atr a 	• 	• 
r 

145,3L ' 
1) Procedimentos Contábeis: As demonstrao5es 	inas estão finance 
sendo apresentadas pela legislação societária e foram elaboradas de 
acordo com as  prática. contábeis emanadas da Legislação  Societária  
(Lel das Sociedades por Açães). 2) Correção; Monetária: Para o 

sexercicio demonstrado, continua revogada. 	, 

•1:-. 45,36 	
• 

Sld. 31/12/04 660.000,00(37.284,90) 2.421,24 
Sid . 31/12/05 8150.000,00 (37.514,80) 2.421.24 
Sid, 31/12/06 660.000,00 (28.245,83) 2.421,24 

(23.480,99)65 
(33.790.99)159 

(380.590,99)253. 
toretorlei 	Apparfclo Sorver.  - Diretor Presidente 	Silvio Geou° 	Presidente Conselho Adm, Gilberto Dra. Almeida. CRC 1SP 1539100 
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Sidney Jota L rote 
Analista de Rec. Humanos 

RO: 12.916.777-0 

na: 1 

Ficha de Registro de Empregado 
Gerado por Sidney 

30/08/2007 
11:20:52 

Identificação do Empregador 

Social Nome Fantasia C.N.A.E. 
4212000 

C
i 
onstrucap CCPS Eng. e Com S.A. 

L

Razão 

Endereço 
Avenida renato Ramos da Silva, 810 

Bairro 
Vila Nova - Apto.101 

Cód. Munic. 
o 

Nome do Município 
BITUBA 

CEP 
88780--000 

Cód. UF 
SC 

CNPJ 
61.584.223/0008-04 

2 - 173 - 333 - 18365 

Identificação do Empregado 	 F.R.E.: O 

Nome 
Silvano Jose Macatrozzo 

Nascido em 
18/09/1960 

Nome do Pai 
Orlando Macatrozzo 

Nome da Mãe 
Adelia Cerquetani Macatrozzo 

Naturalidade UF 
•SP Brasileira 

Nacionalidade 

Estado Civil 
Casado 

Grau de Instrução 
Ensino Superior Completo 

Sexo 
Masculino 

Endereço 
Rua Luiz Bagata, 55 

Bairro 
Centro 

Município 
Tambau 

UF 
SP 

CEP 
13710--000 

Número CPF 
016.538.168-05 

Local de Trabalho 
ADMINISTRACAO 

Carteira de 
Identidade 

Número Órgão Exp. UF Expedida em Validade 

Carteira de 
Trabalho 

Número 
10619 

Série 
471 

UF 
SP 

Expedida em Validade Tipo de Visto 

Admissão 
17/07/1992 

Desligamento Cargo 
GER.CONTRATO III 

UR. Ex. Méd. 

er / PASEP 
.2356.157.2 

Cadastrado em Função Profissão  

Cons. Reg. Número Registro Região Salário Base 
13.900,00 

Outr parc remuneração Forma Remuneração 
Mensalista 

Dados 
FGTS 

Optante 

Sim 

Data Opção 
17/07/1992 Retratação 

Banco Depositário 
4-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 	 --,-. c--....„ 

Ficha de Registro informatizada nos 
termos das Portarias MTb n.° 3.626/91 
e 1.121/95, sendo que as informações e 
dados constantes do presente documento 
estão à disposição em meio informatizado 
e protegido por sistema de Backups. 

Referência: 2777 
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Data Início 	Data Final Motivo Qtde. Dias 

<Nada Consta> 

Ficha de Registro de Empregado 
Gerado por Sidney 

30/08/2007 
11:20:53 

- 127 
Jornada de Trabalho 

2a./5a. 7:00/11:00/12:00/17:00 6a. 7:00/11:00/12:00/16:00SABADO / COMPENSADO DESCANSO SEMANAL! DOMINGO 

Alterações de Cargo 

<Nada Consta> 

Alterações de Função 

I
< Nada Consta> 

Alterações Salariais 

Data Tipo de Salário Moeda Valor Salário índice Motivo Motivo Secundário  

i

/05/2007 Salario 1 R$ 14.664,50 5,50 Dissidio DISSIDIO 

Registros de Férias 

Período Aquisitivo Período de Gozo Dias gozo Dias abono Dias Licença Status 

De 	17/07/1994 	Até 16/07/1995 De 24/06/1996 	Até 	13/07/1996 20 10 O Liquidac o 

De 	17/07/1995 	Até 16/07/1996 De 16/06/1997 	Até 	05/07/1997 20 10 O Liquida( o 

De 	17/07/1996 	Até 16/07/1997 De 22/12/1997 	Até 	10/01/1998 20 10 O Liquida, 

De 	17/07/1997 	Até 16/07/1998 De 13/07/1998 	Até 	01/08/1998 20 10 O Liquidado 

De 	17/07/1998 	Até 16/07/1999 De 26/07/1999 	Até 	14/08/1999 20 10 O Liquidado 

De 17/07/1999 	Até 16/07/2000 De 25/06/2001 	Até 	14/07/2001 20 10 O Liquidado 

De 17/07/2000 	Até 16/07/2001 De 03/02/2003 	Até 	22/02/2003 20 10 O Liquidado 

De 17/07/2001 	Até 16/07/2002 De 22/09/2003 	Até 	11/10/2003 20 10 O Liquidado 

De 17/07/2002 	Até 16/07/2003 De 26/07/2004 	Até 	14/08/2004 20 10 O Liquidado 

De 17/07/2003 	Até 16/07/2004 De 19/09/2005 	Até 	08/10/2005 20 10 O Liquidado 

De 17/07/2004 	Até 16/07/2005 De 26/12/2006 	Até 	14/01/2007 20 10 O Liquidado 

De 17/07/2005 	Até 16/07/2006 De 	 Até Em Aberto 

Se 17/07/2006 	Até 16/07/2007 De 	 Até Em Aberto 

e 17/07/2007 	Até 16/07/2008 De 	 Até Em Aberto 

Afastamentos 

Contribuição Sindical 

Ano Mês Sindicato Valor 

2005 março <Nada Consta> R$ 	
(----\--, 

Registro das Alterações de Outros Dados 
Data Nome do Campo N ovo Conteúdo 

< Nadt.;y8usta > na cie RegisiFs inforrnatizad,-.1 termos /9das Portarias MTb n.° 3.626/91 
ius L.  

maçoes e Referência: 2777 dados constantes do presente documento 
estão à disposição em meio informatizado 
e protegido por sistema de Backups 

Sidney José {agro r'ia 
Analista de Rec. HumanOS 

RG: 12.916.777-0 

ma: 2 
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Ficha de Registro de Empregado 

- 1208 
Gerado por Sidney 

30/08/2007 
11:20:53 

     

   

Registro de Ocorrências 

 

    

Quantidade 

 

Data Descrição da Ocorrência 

 

  

<Nada Consta> 

  

     

     

     

     

Re istro de Transferências 

Data .  Empresa Filial CNPJ No. DRT 

01/07/1999 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1051] R-1051-ITATI/ 61.584.223/0001-38 O 

Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1056] C-1056-PEUG 61.584.223/0007-23 O 

01/08/1999 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1056] C-1056-PEUG 61.584.223/0007-23 O 

Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 10511 R-1051-ITATI/ 61.584.223/0001-38 O 

01/10/1999 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1042] C-1042-NATU 61.584.223/0001-38 O 

Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1065] R-1065-PEUG 61.584.223/0007-23 O 

01/06/2000 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1065] R-1065-PEUG 61.584.223/0007-23 O 

i Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1079] R-1079-PMSJ 61.584.223/0001-38 O 

1004/2001 Origem: 

D 	: 

Construcap CCPS Eng. e Com S.A. 

Construcap CCPS Eng. e Com S.A. 

[002 1094] R-1094 VCP 

[002 1100] R-1100-CNO/1 

O

estino 

61.584.223/0001-38 

61.584.223/0002-19 O 

01/07/2001 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1100] R-1100-CNO/1 61.584.223/0002-19 O 

Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1102] C-1102-COPE 61.584.223/0006-42 O 

01/01/2002 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [0021102] C-1102-COPE 61.584.223/0006-42 O 

, , Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 11041 C-1104-CNO/I 61.584.223/0002-19 O 

01/03/2002 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1104] C-1104-CNO/1 61.584.223/0002-19 O 

Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1113] R-1113-SADE 61.584.223/0004-80 O 

O 01/04/2003 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1113] R-1113-SADE 61.584.223/0004-80 

Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1123] S-1123-SABE 61.584.223/0001-38 O 

01/09/2003 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1123] S-1123-SABE 61.584.223/0001-38 O 

Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1141] R-1141-G.FUt 61.584.223/0007-23 O 

01/05/2004 Origem : Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [0021141] R-1141-G.FUr 61.584.223/0007-23 O 
Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1149] R-1149-EMUF 61.584.223/0001-38 O 

01/01/2005 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1149] R-1149-EMUF 61.584.223/0001-38 O 
Destino : Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1164] R-1164-DNIT 61.584.223/0008-04 O 

Beneficiários 

Nome Data de Nascimentos Grau de Parentesco 

Orlando Macatrozzo Pai/Mãe 

elia Cerquetani Macatrozzo Pai/Mãe 

Rosana Maria P.macatrozzo 10/01/1960 Cônjuge 

Renata Penaso Macatrozzo 16/11/1989 Filho(a) 

Mateué Renazzo Macatrozzo 13/01/1992 Filho(a) 

q Rafael Renazzo Macatrozzo 10/05/1993 Filho(a) 

Ficha de Registro informatizada nos 
termos das Portarias MTb n.')  3.626/91 e 1.121/95;  sendo que as informações e 
dados corlstawes do presente documento 
estão á disposição em meio informatizado 
e protegido por sistema de Backups. 

Referência: 2777 Sidney José Lagr teria 
Analista de Rec. Humanos 

RG: 12.916.777-0 

Página: 3 
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Sidney José Lagteria 
Analista de Rec. Humanos 

RG: 12.916.777-0 

Ficha de Registro de Empregado 
Gerado por Sidney 

30/08/2007 
11:20:53 

I. 2 9 

, 
Identificação do Empregador 

Razão Social  Razão Social 
onstrucap CCPS Eng. e Com S.A. 

Fantasia C.N.A.E. 
4212000 

Endereço 
Rodovia Go 320 Sn-km, 51 

Bairro 
Zona Rural 

Cód. Munic. 
O 

Nome do Município 
IATUBA 

CEP 
75600--000 

Cód. UF 
GO 

CNPJ 
61.584.223/0006-42 

2- 191 - 369 - 30261 

Identificação do Empregado 	 F.R.E.: 9034 

Nome 
Carlos Alberto Bertasoli 

Nascido em 
05/06/1967 

Nome do Pai 
Ireneo Bertasoli 

Nome da Mãe 
Neide Cafeli Bertasoli 

Naturalidade 
Osasco 

UF 
SP 

Nacionalidade 
Brasileira 

Estado Civil 
Casado 

Grau de Instrução 
Ensino Superior Completo 

Sexo 
Masculino 

Endereço 
Rua Herculano Souza, 369 

Bairro 
Sobrado 02 

Município 
Curitiba 

UF 
PR 

CEP 
81530--140 

Número CPF 
483.822.809-00 

Local de Trabalho 
ADMINISTRACAO 

Carteira de 
Identidade 

Número 
3.851.515-2 

Órgão Exp. 
SSP 

UF 
PR 

Expedida em Validade 

Carteira de 
Trabalho 

Número 
87682 

Série 
15 

UF 
PR 

Expedida em Validade Tipo de Visto 

Admissão 
02/08/2003 

Desligamento Cargo 
ENG.COORD.INSTAL 

lin. Ex. Méd. 

OS / PASEP 
1.7294.439.6 

Cadastrado em Função Profissão  

Cons. Reg. Número Registro Região Salário Base 
10.500,00 

Outr parc remuneração Forma Remuneração 
Mensalista 

Dados 
FGTS 

Optante 

Sim 

Data Opção 
02/08/2003 Retratação 

Banco Depositário 
4-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 	

•'--7 

Ficha de Registre iniarpttatictidei tiot;, 
termos das Portarias MTb n.° 3.626/91 
e 1.121/95, sendo que as informações e 
dados constantes do presente documento 
estão à disposição em meio informatizado 
e protegido por sistema de Backups. 

Referência: 2777 
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SIdney Jo Lagroteriã- 
Analista de Rec. Humanos 

RG: 12.916.777-0 

ágin . 

Ficha de Registro de Empregado 
Gerado por Sidney 

30/08/2007 
11:20:53 

1210 
Jornada de Trabalho 

2a./5a. 7:00/11:00/12:00/17:00 6a. 7:00/11:00/12:00/16:00SABADO / COMPENSADO DESCANSO SEMANAL! DOMINGO 

Alterações de Cargo 

01/04/2007 I <Nada Consta> I Destituicao 

Alterações de Função 

I
< Nada Consta> 

Alterações Salariais 

Data Tipo de Salário Moeda Valor Salário 
- 

índice Motivo Motivo Secundário 

1/04/2007 

0 

 05/2007 

Salario 1 R$ 13.000,00 23,81 Destituicao Nenhum 

Salario 1 R$ 13.715,00 5,50 Dissidio DISSIDIO 

Registros de Férias 

Período Aquisitivo Período de Gozo Dias gozo Dias abono Dias Licença Status 

De 02/08/2003 Até 01/08/2004 De 04/07/2005 Até 02/08/2005 30 O O Liquidado 

De 02/08/2004 Até 01/08/2005 De 02/01/2007 Até 21/01/2007 20 10 O Liquidado 

De 02/08/2005 Até 01/08/2006 De Até Em Aberto 

De 02/08/2006 Até 01/08/2007 De Até Em Aberto 

De 02/08/2007 Até 01/08/2008 De Até Em Aberto 

Afastamentos 

Data Início Data Final Motivo Qtde. Dias 

<Nada Consta> 
I 

Contribuição Sindical 

Mês Sindicato Valor 

2005 

1 Ano 

março SIND DOS ENGENHEIROS DO EST GOIAS R$ 	 245,70  

Registro das Alterações de Outros Dados 

Data Nome do Campo Novo Conteúdo 

<Nada Consta> 
c-f 

Registro de Ocorrências 

Data 
	

Descrição da Ocorrência 
	

Quantidade 

<Nada Consta> 

Registro de Transferências 
Ficha de RegistFe imterFliatibde hW:3 
termos das Portarias MTb n.° 3.626/91 
e 1.121/95, sendo que as informações e 
dados constantes do presente documento 
estão à disposição em meio informatizado 
e protegido por sistema de Backups, 

Referência: 2777 





Sidney José 	rote a slk  
Analista de Rec. Humanos 

RG: 12.916.777-0 

Ficha de Registro de Empregado 
Gerado por Sidney 

1 	1 1 	
30/08/2007 

11:20:53 

Data 1 Empresa Filial CNPJ No. DRT 

01/10/2003 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1118] S-1118-DAEE 61.584.223/0001-38 0 

Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. 1002 1142] C-1142-G0IN 61.584.223/0006-42 O 

01/11/2003 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1142] C-1142-GOIA: 61.584.223/0006-42 O 

IDestino: Goiasa Goiatuba Alcool Ltda [006 0018] USINA GOIAS. 02.773.950/0001-84 O 

01/01/2004 Origem: Goiasa Goiatuba Alcool Ltda [006 0018] USINA GOIA8 02.773.950/0001-84 O 

I Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1142] C-1142-GOIA 61.584.223/0006-42 O 

01/12/2005 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1142] C-1142-GOIA: 61.584.223/0006-42 O 

! Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1171] C-1171-METR 61.584.223/0001-38 O 

01/09/2008 Origem: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1171] C-1171-METR 61.584.223/0001-38 O 

, Destino: Construcap CCPS Eng. e Com S.A. [002 1181] C-1181-G0IA 61.584.223/0006-42 O 

Beneficiários 

    

Nome , 

Irene° Bertasoli 

ide Cafeli Bertasoli 

Rita de Cassis M. da S. Bertas 

Giovani Mosimann da S. Bertaso 

Yasmin Mosimann da S. Bertasol 

 

Data de Nascimentos Grau de Parentesco 

  

Pai/Mãe 

  

Pai/Mãe 

 

17/01/1968 Cônjuge 

 

25/06/1999 Filho(a) 

 

27/12/2002 Filho(a) 

    

    

Ficha de Registro informatizada nos 
termos das Portarias MTb n.° 3.626/91 
e 1.121/95, sendo que as informações e 
dados constardes do presente documento 
estão à disposição em meio informatizado 
e protegido por sistema de Backups. 

Referência: 2777 P a g \vir/ 
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Fre:maçai:Presente ~Wide& dos MetateadoConseíbo de Administrado 
daSociedade.M.MesaDiretom AssunninapresicdociadameraoCcosellano 
Sc Francisco de Assis Guerra Lages, que convidou.. afim Cario. Alberto 
Passos Villefort, para &comeria a sessão. IV. Paina Unia. O objetivo da 
presente muni Ao do Convir° de Administrado é a delibera* acerca do 
aumento do capitel social da Mecan Entrepose Andaidies e amirmnentOs 
Muldclacioutus S/A de 8..51.600.000.00 (um milhão e seisccnios mil Mais), 
para RS 2.391.500,00 (dois milhões, trezentose noventae ummil e quinhentos' 
reais) confonm autoriza° artigo quinto, panAgrafo segundo do Estatuto Social. 
V. Deliberaço-s• Após exr.sxção, foi aprovado, por unanimidade, o aumento .• 
do valor-do capital social da Coma de 8.5 1:600.00000 (um milhão e 
seiscentos mil mais) para RS 1391.500,00 (dois milhas, ~Mose noventa 
e um mil e quinheatoíreais). MCdiátt aná:sito de 79L500 (setecentos e 
avalia com mil e mdiMagas)oçoés erdreariliO oerniatiYáS MOÁYa1or 
aoriinel,~an exidismitesubseriada'repatef Orá* 1. A'acloirvia. , 
Meca Malsine e Locação de Equipamento. para Construção Lida 
subscreve 791.500 (setecentas e noventa e uma mil e quiehentas) adea: • 
pelo ',dor de 8.5 1.00 (tern real) mação, totalmente integralizadas da sepinue 
forense a. 600.000 (seiscentas mil) /0.4 integralizadas combalir haverá de ;'• 
sua progiedade, constentearkrlaudo-de-avahação anexo, adtiairm02de, 
latem de 2037, pela-mana Hexágono Engabela LtdS'estabelecidata 
Rua Eduardo Porto, o' 	Bairro Cidade Jardini.éni Belo Horizoiste/MG,'" - 
CEP 30380,060, iiiscrite no CPIP1 sob o n• 86.764.255/0001,46 coo ." • 
CREA/MG sob o n°017.648, aprovadora forms do incno.VI do art.:122 • 
da Lei 6.404/76, péla Assembléia Geral de Acionistas rutilem:Lu mi 05 de 
Janeiro.de  2007. b.,191.398 (acame novel:me unsa mil, trezentas e noventa 
coto) Oda, integialimas Oacri bem ni51-eis de'stepropriedads constantes 
do laudo& avaliaçâo anexo, emitida =03 &Janeiro de 2007, pele-Mareta 
Hexágono Engenharia Lida, estabelecida a Rua Eduardo Pono. n"525; 
Bate-o Cidade landim, em Belo Horizonte/MG, CEP 30380.060, inscriia-no ' 
CNPI sob ou' 86.764.255/0001-46 e no CREA/MG sob •o if 017 648 
aprovado, na formado n..0./1 do art. 122 da Lm 6404/76, cela Assembléia 
Geral de Acionistas realizada em 05 de Janeiro de 2037. c. 102 (cento d 
duas) ações, integrafizadas exn moeda corrente nacional. VI. Encenamentrz 

Meca° Entrepose Andaimes e Escoramentos Multidiredonats S/A 
CNPJ N'. 07.563.526/000I-29. NIRE N' 3130002195-5.- Ata da r 
Reunião do Conselho de Administrado. L Local, Data e Hg. Aos 05 dia 
do mês de Janeiro do ano dois nril 'e sete, às 14 horas, na Cidade de • 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Preaidentedeclatonercendosostraballas 
esti:menden a Reunião pelo tempo necessário à lavramos:lesta Ata que, 

• 
 

depois de lida e achada confonne, foi aprovada e.** crede(*) vias 
pelos presentes. Vapasiano/MG, 05 de lanche de 2007. (a) Franderci de 
Anis Garra Lagea - Presidam. (a) Carlos Alberto Passos Villefort - 
Sacai°. (a) RcaingoPasma GuerraLaga•  Conselheiro luntaComacial 

• do Estado de Mau Gereis Catificlio Regia° Nabo na: 3692282.D= 
- 01/03/2007; Protocolo: 010860203; O Main Entrepare-  Andaimes e 
.- • Escoramentos Multidirecionais S/A.Of (a) Marcas Dto Palatais (a) 
. Merinely de Paula Bomfun - Secretária Geral; Baeta de SubsciiçãO- O 

capa social da Meca Sanasse AgniimeseEsomaiihmosMeti~tua 
S.A.' fic a aumente& de RS 1.600.000,00(drnMiIlikeSeir~il reais), 

"paraRS 2391.50000 (dois Mins5a; acanto. e romena e =Mil cainhemos 
rema, =Monte musgo de 791300 (setecentos e' no-ronde hm Mil e 

• quintentas) opôssordináriasrMillétriV"iodásgeovakuartioelSeinciities 
• Meara IndásriaeLocaçãodeSquipánanosptia~oLanitromade 
•-ria Cidade de Vesaisiano/MG; na-Rodovia-MO 010, Em 26,5-Prédio 'I" 

. VespasieociINIG, neste ato repreantada por em representante legal:Fábio 
, _Guerra Lages,„fintsdniomeado„~aqamtmar

M  
_itorDI Ir PF 

1,-015.658.426,34 e da Identidadei?M-366060,Saddinie art*..Afirio 
• :Pires,88, em Belo Hotizonte/MO eubscreve791.500(asecentaribriventee 
• uma mil e -quinhentas) ações nelo.valor &RS 100 (um real) Oir ação, 
totalmeme integralindaedaarammfomars600.01:0(aenceutesani~a, 

_ iate 	cone nens rirama  de sue propriedade, constatateado leia de 

' I 	. ãriBelo.Horizonte/MG:CEP 30380:060, imaitiais CNP1sobo a' 

gins 
'a 	anexo, emitido 6102 dehnica de 2007; pela aupaelicaásono 

,, : - - ' . Ltda;estabelecidenaRiteErlankiPonote555:BeinuCtdade 

86.764.25510001.44cno CREA/MG m600,011648, aprovado, na forma 
- do inciso VI do are:122 da Lei 6404/76, pela reasembkéiaGerd de Acionistas 
•'"realizaida em 05 deLmeito de 2337. h:191.398(am° e noventae unmand, 
• um... e 1.0.n. coito) age.... *greladas, com bem mo-eia de asa 

'' mugia*, ocostanaidolandode avaliai.° enegraertatieloem03dehmeirode 
2007. Pelítol=tiMmo Erigenhadalkeatatelecidana RaEduardo 

• Porto, tr555, . ' 	JaninnemBefoHoririasert4G,CEP30380.060, 
.,inscritabaCNPJ mbon°867642.550C01-46eianCREARdGmboir017.648, 
o4Sovado,na fonia do acisoVI do ah 12/ datei 6404/76, pela Assatiblat 

de Acionistas realizada =05 delatam de 2027. c. 1 (cento e duas) 

Wea) 0"e'"s d  ''' . 11.14.0~.E.144...0.1...0~...  
ernmadricaentenecional vesPosiano,05 delatara de 

16cm 23 650.606 -X 

... 	.... 	. 	.. 
SISTEMA DE GERÉN.CIAMENTORESÍDIJOS;4 SGR S:A:' -Y ,.,- 

. 	 CNP' n°05.652405/0001-28 	• ,' •,.. -:"•, •• 
Relatório da Diretoria 	- 

Sonhem -Acionista.: Em cumprimente, aos preceitos legai., e as,. 	recebida em2006,:loa acioniztakfuncionfuice, cliente.. forneadora, 
normas atenderias, vimos coro satisfação submeter à caaidefação de. 	.p continuamos ao inteiro dispor -de V.Sa., em nona lede social, peia 
V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes.  ao  aercicM Faio em. 	:mak:quer esclarecimentos relatrvos tis contes patadas. bebas , 31 de 
31 de dezembro de 2006, da SGR.S.A. Agradecemos'. e colaboração" 	-Março de 2007. 	,. 	• • ',•..' 	.. 	.. 	- 	'• : 	. 	ADiretaria 

Balanços Perimi:miai, em 31 de Detembro de 2005 e 2006 (Eas Rein) 

Ativo ' 	 . 2006 	2005 Passivo 	' 	 2006 	' 	2003 

Circulante 	 8.942 	• 	16.684 Circul..m° 	'. 	-- 	, 	
176.627 	21.910 

.. Caixa e Bancos 	 • 6.263 . 	14.005 

lnipostos a Compensar 	 . 	. /679 	2.679: 

Permanente 	 . 	,.'. 2.025.629 ••• 	1.745,226 

• Fornecedores 	 . .29.410 	• 	10.784 
.Impacto. a Recolher 	' 	 , 	,:, 	. 3,306 	', 	'. 2.603 
,•.Oras exarai aPagar . 	 143.832 	• - 8,524 . 	., 	.., 

Património Líquido . 	: 	 1.857.9447  - • 1 	40 000 ., 	. 

Imobiliado 	 650.000 	-650.000 
. 

, 	
Diferido 	 ' . 1.375.629, ' 	2095.226 

Capital Social : 	• 	 • 2.000.000 	" 	2.000.000 • 

	

'. (-)Capital á Iniegralizer 	. . 	(522.056) 	(640.000) 
.R,,,,,,,,. de  capitai 	• ''' 	t" ' 	' - 11,0,000 r• 	• 380.000 

Total doAtivo 	 2.034.572.. 	1761.910 Total doPassivo e doPatrinsônio•LIquide , auu 	Luza 
Dern. das Mutações do Parira, Liquido Findos em 31/12/2006 e 2005 2. Imobilizado: 	' 	. - 	. Tugiam.] 	 .. • 

2006 	2005 - 	Canal SocalRealizado .. 
• - 	• 	Capital' . • 'Teriam, - 	' •• 	•, 	-"•', - 	• 	650000' • - 650000 • 

: Autorizado • 	: 	' 	Total - •  - 	, , 	650.000 	. 	650.000. 	-: 	., 
tieprénig6,....iid. , 	 . Seldo31/11/2004 	 ••• 	1.320.000 •-• 	.. 	1.320.000 . 

Saldo31/12/2005 	• 	- 	, 	1.740.000 - 	• :' ' . 1.7.,,i0.000 650.000 
CapitalIntegralim 	• , • • 	*: 	 117.944 ''. •• 	. -": 	117.944 

• . 	,..: 
650000

a 

: 

,.3.1,,,,,,,,to,,,R.,,o1b,,,. 	 . 
. 	556,,,.6.66,60sport".  ,.......„,...4.,...,., 	, 2006 	• 	2005 _ 	 . Saldo 3D12/2005 	. 	.. 	1.837.944.  - 	1-,t,  -113M44 

Prata. Explicativos As Demonstrações Contábeis • 	" IRRF/p1S, COFINSe CSLLLei 10,833 	1386 	2.603 
12•Principais Práticas Contábeis: As dão-MS trade. Emane:irai são -'. - 
preparadas de acordo com ai práticas contábeis adotadas no Brasil e 
levam 	0. 	consideração • .. 	.06.... 	Pritieilaris 	diretrizes' 
a) As aplicações financeiras são registrada pelo valor aplicado, 
acrescido dos rendirneidos auferidos até as data. das balanços , 
b) O ativo . permanente é demonstrado ao custo de aquisição. . 
combinado com os seguintes aspectos: •• O diferido é registrada pelo 
valor de desembolso, basicamente representado pelos gastos com pré- 
operacionais. 

, n e" ". '..",-"../?'-' ' 	.-•-..,"- 	''' ' 	'V'',  • ' '.," ' ̀ -, -1386 	- 2.603 

. 4 Capitai Social: O capital .ocial é representado por 2.000.000 aças 
ordinárias, noraloativas e sem valor , nominal. , os &C/Minn • da 
sodedad..-tm.,,,particook. ao d•....0.6....à.k, 

Participação• Sá 
SASA.Sistema Amb. Com. Labs. 	 '"`", 	51,00 
iIKMSiagenharie Leda 	 • 24,50 
Stiit MMaEreGuimiLries Ltda. 	 • 	. 24,50. 

107\ S  . 4,k,.r1 , Dreno Caleiro Palma 	 • 	Str%rizklyegG0.0111.,.-., 	, 	1 	ur 	OlgalBrakavea- CT-CRC 1 SP222085/0-3 \ Ás 

CORAM. CIA, REG1ONALDE HABITAÇÃO DE SETE LAGOAS 
CNPJ: 26.155.15010001-68 	_ 

. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
EM 3f DE DEZEMBRO DE 200 6 E 2005 (V11.1...EM RS:1;00j. 

Rema Bruta - 	' 	 • 	-2006 ' 	' 	2005 
Venda Lotes Financiados 	'• 	' 389.694;39 	131.711,19 
80.190. Prestados 	-' - 	 - 350 000 00 -- 	• 
Impostos 	vm.dm 	• 	 (42.473,60) 	03.155,16) 
ReceitauStdde  ----- 	

• 	
 697.220,79 	118.556,03 

	

' " 	  
rviçosirtad Custos dos Se 	Prea 	: 113.332,50 	 - ,, 	. - 	. 

	

vasilhas 	 , (74 743 60 	(14 270,10 r''' '''' L.','ir _ 	 -__509.144.6 	104225.9 D. pesas Operacional,. 	 (527.978,78) (387.198,96) 
Receite ( Desp.:) Financeiras - --- ''' 	' 	19 500,65 	(4.991,38) 

	

'i R6iid 6,à0,0~,  • - • • 	s. .. . 666,56(287.904,41) 
í %Menu aio O 	final,-  • -- 	' 	.-..ul-,..- -- ' 	(243,00) 

tecto (PM*.)'do Exercido- 	- 	-.666,56 (288.147,41) 

RELATÓRIO DAADMINISTRAC O . 	.- 	- 
Senhores acioniatas, a COHASA- Cia. Regional de Habitação de Sete 
Lagoa, =presa com sede administrativa nesta cidade de _Sete Lego- 
a. i Av.- Prefeito Euro Andrade- 70, bairro Cidade de Deus; de acordo • 
corri os dispositiva legais e estatutários, apresenta a V.S.as, o Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, dos exerateioi fin. 
dós an.31 de dezembro de -2006 e,2005,•tis quais, 	eraconjanto ,__ _ _., _.. 	. 	.., 	.., 	. 	. 
0001  a :Mias CO6litiVa4 de*willurn.litt...mloo doSPirlociPresSas" 
toei, taveamentea e ratrasocottándissde atam tinericeins e ada- . 
instintiva. Sete Lascas, 31 de dera:abade' 2006: Eduardo Geraldo . 

_ 	. 	_. 	, 	. 	. 	
.. 	.. Tenteia Júnor - i 	Diretor Paridade 	- .- ' 

.--------- - 
BALANÇO PATRIMONIAL PARA^OS EXERCÍCIOS 9INDOS 
EM 31 DE DEZEMBRODE 2086E 2005 (VALORES lail R5:) 

ATIVO , 	 • 	• .., ..., 	, . 	. 	. 	2006 : ... 	.,.. 	2005 
Chada*.  • 	• 	• • 	:.2.840.333,92 2795.494,19 

........,,,,,,..;,.... 	,••52„70¡„54 
AMic. Liqueda irn: 	

. 
Cãe.te.: ... 2.,.... . ::. .. ..................... -' 1:15`.096X5 

• 6100762 Impostos a Recupensr 	-• - - 	 61007,62 	. 
. 	1.964.968,62 2.141.735

,
72 Contas a Receb er 	-"'• 	' 

Imana p'.Vonda 
Permanente    	'  

' 	3
.24

87
5.

0
4

2
8

4
1J
,74
!  

. 4
2

1
1
6
2..

945137,
3
0
d
6  

• Prov.p/Cordrib.Sociel srLucro 	•" " 	41,99) 	• 	-.' "" • • 	' - 
.= •Liscro-Apoirrov.lmpoariee..... 	-..t.' t-).s..-554,58-t(2118.147;41) 

-das- t Ae 0000 aPhatiees ..,!p iate hanmi. , D.....960.Fm...... 
' 	' • 

• DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES:  DE • 
'''RFPW4505~03:EXERCICIOS.FINEOS EM 31 DE ,, 

" 	DEZEMBRO DE 2006 E2005 (VALORES EM RS:1,00) ' 
ORIGEM DOS RECURSOS --:---:-..:---2006 	i 2005 . 	. 	. 	. 	, 

ADRj
aeusss 

 uO
tetisae 	er:t adeo

''' 
	'. 
	

'
. • 

-  

	
55458 (28.147,41) 

.: Aumente no Result. Exer.Fmnre. 	' 	' - 1.565.251,49 
Subtotal  ' 	:. 	.,-. 	.- 	,.. 	, 	554,58 .1,277.104,08 
De T erialas 	• 	• 	. 	. .: - • . . 	. 	 .. -- 	- 	• 
Aumentos de Capital .. __ . 

	

.. .., ...... ...... ...... .....42.13O,0 	

, 

0 4 561.903,00 
D 	OR IGEN:8 	• 	-42.693,58 1839.007,08 

APLICAÇÕES DE RECURSOS 
Aquisiças de imobilizados 	 32.983,72 	. 	13.418,40 

unimuções no Rea. tu.. 	utmoa 	35,051,57 
TOTAL DAS APLICAÇ ES 	-68.035,29 	11418,40 
Aumento(Jteduplo) Capttarc.LIquIdo-(25.341,71) 1.825.588,68 
VAIUA• 	ÇuES NO 	C1RCUL. LIQUIDO 
Ativo Circulante 	 .. 

	

. • no acto do exercíci
o
o 

final dó amaci 	 2
2.795.494,19 1.064.682,96 

no 	 .840333,92 2.795.494,19 

	

.  	44.839,73 	2.730. 	, 81123, p.sivo  circ,lant. 
no inicio do exercício 	 55100906 	647.787,31 
,n0  pmaj do exeldei.  -- 	 - 	623.191,30 	551009,86 

- 	--------- ---- -70.181,44 - : (94.777,45) 
. Atimento(iedução) CaptiClre.11quIder- (25341,71) 1.825-588,68 
• As notas explicatrvas são parte integrante das Danaras-aças" 	Financeiras 

Imobilizado ( nota 3 )  --" - 	" 	360.228,35 • 327.244,63,' 
DeprectaçãoAcurndada. 	• • 	-(114.827,17) . (114.827;17) 
TOTAL DOATIVCV...r.:;....---.í:....3.08.5.735,10 1.007.911;65 

. 	 • 	'' 
PASSIVO • 	 ., TOTAL 

' 	.621191,30 	551009,66 
Fornecedores- 	 177.608,30 	' 91,803,67 - 
Obriga*. Sociaii/Trabalhistre 	- 	32,334,52; " 34.019,21-  
Obrigações Tribtitarias ...„., ......... : . !;.................39.088,80'. 	50934,76 
Salários a Pager 	" 	• 	• 	' 	9.95473 	: 	7.430,59 

CadaDon CAPITAL Discas 	e•Pager-:- 	_ 	364 204,92 	. 362821, 63 
ReeUltedó delzete. Fano. 	• • 	--- ',.' .• 	.. 	• - 	-. , , 
Receites(Cugos) Diferido Veoda Imóveis 1.530.199,92 1.365.251,49' 
Patrimônio Liquido-. 	 -.....331343,88 	869.650,30 
Capital Sccial ( nota 4 ) 	• 	- 	• 3.111.172,00 3.069.033,00 
Reservas de Capital 	'.. 	98.503,97. 	. 98303,97  
Lamos(Prejacis)Acumuladoi...  . 	(L277.332,09)(2.277886,67) 
TOTAL po PASSIVO ---...........---.3.085.735,10 3.007311,65 	• 
As notas explicativaa elo iate integrantes dás Demonstrações 	• 
Financeiras 	• 	

. 	. . 
• " 

, DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO.LIQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS ~FM ', 
- 	- 	• -.. - 31 DE DEZEMBROME 2006 E 2005 (VALORES EM R.1:1,00) 

' 	'CAPITAL SOCIAL 	• 	RESERVAS DE CAPITAL. . Luoros(Prejuizos) 
ovimeritacão 	Aufonzado' ' 	a Realizar 	• Realizado 	Ca Manetana 	Subvenaes 	Anunulados 	Total 

Ssldoem3l/l2/2004 	3.000.00000. - -(492,87000)- 	. - 2.507.130,00 	. - 	• 0.89. 	98,503,08- 	(1.989.739,26) 	.615.894,71 
Subscado de Capital 	2000.090,00 	(1.000.000,00) 
Aumento de Capital . 	 . , 
• em dinheiro 	'. 	- 	. . 	. •- 	561.903,00 	561.901,90. , • 	, . 	.. 	. 	- 	561.903,00 . 	. 	. 
Resultado do Emacio 	 - 	(788 147411 	(788 147 411 
Saldo em 31/12/2005 	4000.000,00 	(930.967,00) .-, -1.069.033,00 	• 0,89 	98.503,08 	-(2.277.886,67) 	889.650,30 
Sublortção de Capotai 	, 
Aumento de Capal 	" 	 . 	, 	, . 	•- 	 . 
e em dinheiro 	 42.139,00 : . 	41139.00 ' 	 - 	 - 	. 42.139,00 
~hada do EarcIcio 	a 	 - 	554.58 	554 58 
Seldo em 31/12/2006 	4.000.000,00 	(888828,00) 	3.111.172,00 0,89 	98.503,08 	(2.277.332,09) 	932.343,88 

As notas explicativa são perle integrantes das IhMonsfrações E nanamos 	. 

: NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 

	

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005:( OS VALORES MONETÁRIOS ESTA0EXPRESSOS•EM REAIS)  •• 	• 	. . 	...., 
1:APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÓES8INANCXBRA6 	. 	d -No ativo e passivo candente, estão reg:letrados os valores sujeitos à 
A-As Demonstrações Contábeis são debandas coro bac em registros 	., realização no prtodia exercia°. 
permanentes, de acordo com a Lei das Sociedades por Aolla a estão 	3 ;COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO 
sendo scsentadss de forme comparativa can es do extraio anterior. 	 -2006. 	2005 
b- Até 	995, os efeitos inflacionários eram registradoa através da cor. 	1 Terrenca -'1  . 	• 	- : 	•••• _. 	38.563,13 _,,,l; 98.5 63,13 
rede' Monetária do Ativo Perna:iate 	do Falto Liquido:Coro 	• -r•r- Ëd iSÃO6s eGonatitiçõeí 	- --- 	' 	". 5.840,08 	5.84(0,08 
base na variação da UFIR, sendo o efeito líquido, computado no ré. 	Móveis eVtensilios 	 6.816,15 	6.816,15 
subido do exercício. A partir de 1996, esae procedimento datou de 	...Veículos 	 . 	111.385.78 ..... 87.585,78, 
esubr, tendo em vistas manção da sistemática de.conego azada 	Máquinas e Tratores 	 48.368,94 	48368,94 
de balanço, por força sio ert4o da lei 9.249/95. 	 Equmementos/ Instalações 	 65 673,60 	58.231,60 
2 , PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ' 	- 	 Outros Bens e Direitos 	 -23.580,67 • 	21.38,95 
As principais diretrizes contebeis"adotedes ria elaboração das Danas 	Tara. DO IMOBILIZADO 	360.228,35 = 337.244,63 
traças Contábeis, podem ser assim resumidas: 	• 	. 	. 	4. Em 31 de dezembro de 2006,0 apitelsocialestava representado por 
a- Aneceitasedespeses são reconhecidas e apropaiadas segundo ore - 	3.111.172 (trio millíta cento e onze mil cento e setenta e ditas) ações 
gime de competiam. 	• 	 . 	' 	adianto moinavas (3.069.033 an 31/12/05) no valor de •8.3:1,00 ( 
b: O ativo unobilizadoéregistradopelo custo de aquisição riais Cor- 	um real ) cada unia. Sete Lagoas, 31 de daattro de 2006- Eduardo 
imã° monetária, reconhecida até 31/12/95. Por motivos técnicos as 	Geraldo Teixeira Maar - Diretor Presidentel Lida Otávio Manar da 
depreciações não para calculadas para o anicha. 	.., 	.. 	, 	,- 	SIM - Diretor Adm/Financeiro 1 Leoa Magallitica F.de Lane - Di- 
c. O lucro ou prejuizo por ages é calculado com base as qiiiirdidede 	reta de Desenvolvimento I Paulo Emílio Araiijo dos Santos - Diretor 
das aças no *1 do exercia°. Mde nota No 04. 	 Técnico 1 Lede Otávio Manar da Silva • Ta.Cont CRC/MG 19.968 

Par .5“11 P.44,1 
Can Atn 

pioço JuscOno 
s\ano -MG -1  

ano\ 

3&in 23 650.642 X 
22enr 23 650.250 • X , 

, 	. 	. 
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JUNT 
CERTIFI 

DATA: 

#CONVAP ENGENHAR 

T."28389,43; 113570,44.Mazdnent Socid207.472,70;2•85.027,90: 	meol'araeitittaii vadoitialia.~.3-4AstaplieidaDdiaidia. 
estio demonarradit pel6 va Ra de _Aplic2çie aclimadas Roi 
:andaimes:4 coriespaidenta amare* dê'. Batido Balanço; 
com base no mama de ammednois• NO1- As modificapôte e 
campai* do Patrindaa Liquido eido • asna demontera( o 
~-;40•Patrimônio. NOTA 7-Oataque constante no 

' 	• Balanço Patrimonial se refere • _semparirif-  Eia estoque é avaliado 
. pelo cudo (médio) de aquiiiderga*.inian obala dé Mercado 
NOTAS -O Imobilizado *premia tes• aa'a•viderei deaquiddlo. A. 
depreciada do calculadáloluárando-a-ali'tirtiPamdtidas pela 
legislado e pelo método Mear NOTA 9 - As receitas são apuradas 
obedecendo°a pine/pio. do ~e de complancia. As receitas eido 

'apuradas iiclumdoesrar ~Macia efou valores considmados 
medráveis.' NOTA 10 - At despena do apuradas obedecendo os 

Crrar"fisoairs NOTA II- Eventualinente • entidade recebe doações de 
do nime de ocematãoem ezacceniamichule COM asma:nem 

pessoas fialease/oupeacesjuild*. No ano de 2006 a entidade recebeu 
a amara doada: a) Donativo. Recebido. RS 132.852,62. az) 
Pessoas Fiam RS 122.940,91. a.b) Pasme Arria= RS 9.91.1,71: 
NOTA 12 -A entidada recebeu no ano de 2006 alopata valora de 
imovenios:a)Agomiv: RS 66.488,10. b) SEMAS - Semeai. Municipal 
Ado Social:RS 12.000,00, NOTA 13- Os recursos da atida. foram 
agradarem mai finalidades institucionais, de contam:nade com mu 
Saimento Social, demo:arada pelas suas NipC/38 C I IIV641.1MOD1011 
Patrimoniais NOTA 14-A entidade utiliza-a do Grupo Caneca:do; 
cautante do Balanço Patrimonial, paia o registro e controle da. 
Grasnada Concedidas dos Seguros, do Custo da Isenção da Quota 
Patronal de Previam'. Social omina.. para outro. controles de 
interesse da inalação 14.1 - Os valora aloadoe neste grupo do 
compõem osAtivo. e ?ativada Entidade. NOTA 15 No att~o 
maga:ativo ao ~VI do artigo 3.  do Decreton•2.536/98, a entidade 
no ano de-  2006, através dos seus projetos, concedeu as aguastes 

erma.Filanerdnica. 9.397.740.15. Público Alva Famílias Carente. 
Projetos Desenvolvidos: RS 381101,78. I.) Total Diversa 

Aplicação dos Récursos,Alimentação, ve atuirias; calçados, 
medicamentos mate* escola,, agia, 	trareporte e outros. 7') Total 
doa .ProPeto..R.S. 59;299,50. 2.a) Projeto.  Madre Margarida: RS 
59.299,50: Palico•Alvo: Idosos Inativos Aplicação dos Recursos: 
Mimentiçáo, vestuários, calçados, medicamentos, água, luz, tampa-te 
e outros 3.•).Cuncos Diversa RS 18.589,43. Público Alvo Jovens 
CarentewAplicaçao dos Recurso.: Curso de bordato, corte e co.twa 

Social: 9.5207.472,70. Público Alvo: Crianças c Joven., 
..CarenteSAplicação doi Recurso. Servi??..,  maca.* a alcoólatras, 
gamaria:e .orientado .eduacioni • 	• - . 4  - ruen da isenção 

,usufrindirlieli entidade no anode20( 
- R3 31.79.3,37. Imunidade 11458 - li  
- Serviço. de Tiniam 9.5 2.158,7 
8.769,13. Imunidade INSS - Coq 
67.821,99. NOTA 17 - Demonstrai 
suavidade. Receita Total: RS 8: 

;.Traballiataz R0(438,25). Rombo' 
RS(40,80): hum Recebidos: RS (I 
20%: R1177.323,95. NOTA 18 -a 
Seguradord.): R-3 87,62. Marítima 
,da Apólice: 19/01/2006 a 19/01/20( 

CPF: 000.019.296-15 - CRC - I 

Provido p/Gratuidade. Concedida. (226.062,13); (196.698,31. 
• ASSOCIAÇÃO Cl VILSENHORA DO CARMO"---., • -'. 

Rua Melo Franco, 393' Santa Cecilia - Juiz de For./MG . 
. 	• 	. 	.CNPJ: 19.323.013/0001-20.. 	• 

Balanço PatrlmonlatConsollado Iteallzadóan 31.de Dezembro 
de 2006 (em RS). 2006; 2005. ATIVO 880317,50; 851.96935.. 
ATIVO CIRCULANTE 207.924,92; 141.685,01. 
DISPONIBILIDADES 10.196,10; 8.834,94. Caixa .Geral 544,88; 
/12,56. Bancos 9.651,26; 8.622,38. Crédito, 192:176,34127.291,49; 
Estoque 10,00;• 0,00. Conta a Receber 0,20;1:489,95: Devedores 
Diverso, 0,00; 101,60. Investimento, Financeiros 184.220,77; 
113.794,03. Tributos a Receber 896,65; I .549,24. Aluguéis a Receber 
6.961,12; 6.356,67, Valores a Apropriar 87,62; 0;00. Filial.. 
Coutribuiçõm Tributos Federais.52,91; 59,07. Despe... Antecipada 
5.499,51; 5.499,51. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 6.000,00; 
6.000,00. Aplicações 6.000,00; 6.000,00. IMOBILIZADO 
675.392,58; 704.284,34. Bens Móveis 322.173,93; 313.784,23: Bem 
Imóveis 663.024,68; 663.024,68. Depreciação Acumulada 
(309.262,09); (272.022,99). Amortização Acumulada (543,94); 
(501,58). PASSIVO 889.317,50; 851.969,35. PASSIVO' 
CIRCULANTE 23.994,74; 26.922,91. Credores Diversos 6536,10; 
6.254,55. Contas a Pagar 8.484,82; 8.438,08. Secretaria da Receita • 
Federal- 91,17; 267,91. Provisões 8.829,74; 11.903,30. Matriz. 
Contribuições Tributos Federais 52,91; 59,07. PATRIMÓNIO 
865322,76; 825.046,44. Patrimônio Social 825.046,44; 948.179.86. 
Superávit do Exercício 40.276,32; 0,00. Deficit do Exercício 0,00; 
•(46.940,40). Supeolvit/Déficit do Exercício Anterior 0,00; 
(76.193,02). Contas Extra-Pitrimoniai, COMPENSAÇÃOATIVO/ 
PASSIVO 697.929,47; 389.708.84. Cota •Patronal - INSS 
•Imun idade 31.793,37; 21.640,01, Concessão Assistência Social 
,Finanee ira 154.045,35,237.082,12. Conce.sdo de -Anta. Social 
-Econômica 226.062,13; 196.698,38. RAT-Imunidade - 1.511,95; • 
1.081,97. Terceira - INSS Imunidade 8.769,•13; 6.275,59. Serviços. 
•de Terceira rNss - Imunidade 2.158,78; 936,55. Cooperativa.- INSS 
•- Imunidade 23.588,76; 25.994,22: Vilares de Bens Segurados. 
250,000,00; 0,00. Dem o naração do S operava do Eierelelo em 31 
de -Desataco de2006 (eia RS). 2006; 2005. RECEITAS 887.111,70; 
799.205,60. RECEITAS OPERACIONAIS 782.630,43; 660:218,37. 
Cartribuições 704.142,33; 6o9;365,43. Outras Contribuidies 
704.102,33; 609.365,43.RECEITAS OPERACIONAIS 178.488.10; • 
50.852,94.. Convénios 78.088,10; 50.852,94. RECEITAS NÃO 
OPERACIONAIS 104.481,27; 92.046;83. Receitas Patrimoniais 
87.034,11; 73.442,18. Receitaa Financeiras 14.457,38; 14.826,32. 
Recuperação de Despesas 479,05; 2.845,74. Atualização Monetária 
927,95; 932,59. Indenizações 1.582,78; 0,00. Variação do Exercício 
0,00; 46.940,40. Déficit do Exercicio 0,00; 46.940,40, DESPESAS 
887.111,70; 799.705,60. DESPESAS OPERACIONAIS 842.501,20;' 
798.206,65. Salários e Encargos Sociais 183.229,55; 138:594,95. 
Serviços de Terceiros 59.487,68; 84.905,76. Manutenção do Pessoal 

- 306.481,62;289.504,23. Conservação de Móveis e linoyeis 17396,18; 
26656,38. Despesa de Manutenção e Funcionamento 104988,21; 
101.819,93. DespmaAdministrativas 11.951,77; 26.772,46.-Despeas 
Legai. I.726,54;2.871,02. Despesas Filantrópicas 97.740,15; 
85.219,51.. Despe. Filantr - Projeto Madre Margarida 59.299,50; 
.51.862,61. Despesas Não Operacionais 4.334,18; 998,75. Dorpesas - 
Financeiras 4.334,18;. 998,75. Valorizações Patrimoniais 0,00; 0,00. 
Outras Desps. e Recs..Filantrópicas:0,00; 0,00. Gratuidades/Cursos 

Contribui*. Sociais 0,00; 0,00. INSS- Cota Patamal 31.793.37; 
0,00. INSS - Rat 1.511,95; 0,00. INSS -Terceiro, 8.769,13; 0,00. 
INSS -Serviça de Terceiros 2.158,78; 0,00. 11455- Cooperativa 
23.588,76; 0,00:.(-) Imunideil. INSS Cota 'Patronal (31:793,37); 
0,00. (..) Imunidade .j INSS Rã (1.511,95); 0,00. (.) !maldade - 
INSS Terceiros (8.769,13); 0,00. (-) Imtmidade - INSS Serviços de 
Terceira (2.158,78); 0,00. (-) Imunidade - INSS Cooperativas 
(23.588,76); 0,00. VARIAÇÃO. DO EXERCÍCIO 40.276,32; 0,00. 

vil do &cordeio 40.276,32; 0,00. DEMONSTRAÇÃO DAS 
MUTAÇÕES DO PATRIMON1O'SOCIAL,2006; 2005. 
Consolidado. CONTA: PATRIMÓNIO SOCIAL: SALDO 
ANTERIOR: 85.046,44; 871.986,84. (-1-) Fundo de Valorização de 
Imóvel 0,00; 0,00. (.) Depreciação. Amortização de Exercícios 0,00; 
0,00: (-r) Transferôncias Recebidas 164.460,80; 168.058,00.0 
Trai:ui-Munias Enviadas (164.460,80); (168.058,00) +YAeréseimo 
/Deurescizoo Patrimonial 0,00; 0,00..(*)Subvenç 	0,00;, 
0,00. (+) Ajustes de Exercícios' Anteriores 0,00; 0,00. Superávit (ou 
Déficit) do Exercício 40.276,32; (46.940,40). SALDO ATUAL 
865322,76; 825.046,44. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E 

•, APLICAÇÕES DE RECURSOS. 2006; 2005. ORIGENS. 
Superavit (ou Definir) do Exe releio 40.276,32; (46.940,40). 
Depreciado 37.239,10; 41.487,64. Amortização 42,36:,  501,58. 

-variações do Resultado de Exercícios Futuros 0,00; 0,00. Aumento 
do Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00; 0,00. Redução do Ativo 
Realizável. Longo Prazo 0,00; 0,00. Alienação de Bem dribabillado 

; 0,00; 10.710,60. Aumento do Património Real 0,00; 0,00. 
: Tradertmcias Recebidas 164.460,8(1,-  168.058,00. Total de Origina 
; 242.018,58; 173.81742. APLICAÇOES. Aquisição de Imobilizado 
. 8.389,70. 17.302,60; Aumente do Ativo Permanente - Investimento 

0,00; 0,00. Aumento do Ativo Diferido 0,00; 0,00. Atemento doAtiVo 
' Realizável a Longo Prazo 0,00; 0,00. Redução do Pautvo Exigível. 

Longo Pra° 0,00; 0,00. Redução do Patrimônio Real 0,00; 0,00. 
- Tramar:meia Enviadas 164.460,80; 168.058,00. Tola de Aplicações, 

172.850,50; .185;360;60. Aumento (ou Redlição). de Capital 
• Cireulant. Líquido 69.161,08; (11.5433 8). ,VARIAÇÕES Do" 
• CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO. (e) Variado "de Ativo 

Circulante 66.239,91; (5.463,14). (-) Variação do Passivo Circulante 
2.928;17; (6.080,04). Aumento (on Redução) do Capal Circulante 
Urdo 69.168,00 01.543,18). NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 

Ç E 	 . I -. 
CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 1 -A ASSOCIAÇÃO CIVIL 
NOSSA SENHORA DO CARMO é uma nessa Parida de direito 
privado, de caráter educacional e de auetencia • social, " sem fins 
lucrativos, que tem por finalidade a gestação de serviço de assisténcia 

- social e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável. 11 - 
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 2 - As 
Demonstrada Contábeis e Financeiras foram elaborada. em 

- conformidade-com a Lei n• 6.404/76 e as Normas Brasileira, de 
• Contabilidade, disciplinadas pela NBC. T10.4 e 10.19. O Balanço 

Patrimonial é canada° e entidade pratica ah/idades múltiplas. 
• III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 3 .A prática 

contábil adotada é pelo regime de competência. Foram atendidas as 
• normas da Resolução nó 877 do Conselho Federal de Contabilidade, 

NOTA4 -O. direito. e obrigada da caridade eado em conformidade 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
ChIP1 17.250.986/0001-50 

NIRB 31300036278 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2007. 
Aos li (desessete) dias do mês de abril do ano de 2007 (dois mil e 
sete), Ws 15 (quinze) horas, nasede social da empresa:ha Rodovia 
MG-I0, Km 24,3 Bairro Angico., Vespasiano, MG, sob a presidência 
do Dr. Paulo José de Lima Vieira, reuniu-se o Conselho de Adminis-
tração da Convap Engenharia e Construções SA., presentes todos os 
seus membros.. fim de delibere( ¡obre eleição da Diretoria. Exami-
nado o assunto, os senhores Conselheiros resolveram, por unanhaida-
de o seguinte: a) reeleger os aluais membros da Diretoria, com num-

-dato até 30 (trinta) de abril de 2009 (dois mil e nove), sendo Diretor 
Presidente - DIP, Marcas de Caatilho-Soura,brasileiro, casado:en-
genheiro civil, portador da Caneiro de Identidade n' 8.078/D, CREA 
MG, CPF 044.879.316-49, residente e domiciliado h Rua Manoel 
Ganes-Pereira n• 52,•-•mii°304. Bairro Seira, CEP 30220.220, Belo 
Horizonte, MG c Diretor de Desenvolvimento de Negócios - DDN, 
Flávio de Lima Vieira, brasileiro, aparado judicialmente, engenheiro 
civil, portador da Carteira de Identidade a° 2.749/11, CREA-MG, 
CPP001.408.126-00: residente e domiciliado à Rua Oriente a° 188, 
Bairro &hW CEP 30220-270, Belo Horizonte, MG; b) designar o 
Diretor Presidente Merca de Castilho SOuza, acima qualificado, para 
responder pelas funda , de Diretor Administrativo e Financeira - 
DAF e de Diretor Superintendente de Operações, até ulterior delibe-
rado deste Conselho. EM conSequênciadesta deliberação a Diretoria 
da empresa fida assim constituída Diretor Presidente. Diretor Admi-
nistrativo e Financeiro- e Diretor Superintendente de Operações, Mer-
cas de Castilho Souza; Diretor de Desenvolvimento de Negócios, 
Flávio de Lima Vicieis. Nada mais havendo a tratar:o Sr-Pre,sidente 
suspendeu os trabalhes e deteeminou fosse lavrada esta ata, mie "vai 
maniata pelos 'presentes. Verattsiatio, MG, 17 de 'abril de 2007. (a) 
Paira José de Lima Vicias.. (a) Lora Pelipfx de Lima Vieira. (a) lorgi. 
na de CO:stilho Soara. (a) Flavicede Lira,Yivir,i JUCEMG'-"•Junta 
Comercial do Estado' de Muras Gemia- Certificas o regiam sob o n° 
3713751. Data: 201002007. Protocolo: 071642005, Convap Enge-
nharia e Consulados S/A. (a) Marcos Tis° - Presidente. (a) Marinely 
de Paula Bornfirn - Secretária Geia.. 

9cm 23 650.462 - X 

BRAFER INDUSTRIAL S.A. CNPJ N' 17.246.695/0001-99. Aviso 
• • .• - se rnnanrardo. Assenibléias Gerais Ordinária e 

COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
o O REGISTRO SOB O NRO.: 3 715 7 O 6 25/04/2007 	PROTOCOLO: O 71675141 
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Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 1213 

N°: 184424/2007 	 Validade: 31/12/2007 

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos 
termos da Lei Federal hl* 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos em seu nome 
nem dos Responsáveis Técnicos, até a presente data. As atividades da empresa estão restritas ao(s) 
ramo(s) especificado(s) nesta Certidão e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) 
respectivo(s) Responsável(eis) Técnico(s). 

Dados do Registro 
Registro: 	1973200101 de 04/05/1973 
Razão Social: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
CNPJ: 	610.998.26/0010-35 
Endereço: PC OLAVO BILAC 28 SLS 1815 E 1816 CENTRO 

RIO DE JANEIRO - RJ 	 CEP: 20041-010 

Ramo(s) de Atividade: 
105-0 OS ENGA CML 
201-0 OS ENG ELETRICA 

Capital Social: R$ 909,09 
R$ 256.657.713,00 ( Capital da Matriz) 

Responsável (eis) Técnico (s): 

LUIZ ALFREDO TEIXEIRA PORALLA 	Inclusão como RT: 16/07/2003 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuição (ões): DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 

DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 
- Carteira N°: RJ-540141D 	Expedida em: 11/07/1983 

JOAO CARLOS FERREIRA 	Inclusão como RT: 16/0412007 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

- Carteira N°: RJ-841068705/D 	Expedida em: 27/07/1985 

ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 	Inclusão como RT: 14/0512001 
- Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18) 

RES 218(73 - ART 09(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-871001900/D 	Expedida em: 31/08/1988 

MAU RICIO TUPINAMBA LOURENCO DE ARAUJO 	Inclusão como RT: 29/08/2007 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218,73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34260.596/0001-
Rua Buenos Aires, 40- Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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1214 
- Carteira N°: RJ-881003701/D 

	
Expedida em: 03/02/1992 

SILVIO NAVARRO GUEDES 	Inclusão como RT: 26/09/1995 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: SP-1365671D 	Expedida em: 08/04/1986 

PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA 	Inclusão como RT: 14/07/2003 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

- Carteira N°: SP-5060653104/D 	Expedida em: 23/03/1998 
Quadro Técnico: 

SAMUEL JOSE DUQUE LEITE 	Inicio em: 07/02/1986 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 
- Carteira N°: RJ-32807/D 	Expedida em: 16/06/1977, pelo CREA-RJ 

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que a expediu e para 
aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos 
elementos cadastrais contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.009655398519250125 
Emitida às: 03109/2007 14:06(Data e Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, no 
endereço www.crea-rj.org.br .  

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40 - Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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iiii 	• 	 ,f, 	- 

27/12/2006 	2001373333 

i 	 gv.,g3.g.iw:umig::.: Carteira 	. 	.i.i Moeda i. 
: • 	IV:Wffl~ffinffffi( 	18-019 	R$ 

Cobrança Integrada BB 

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

AGRON 

1.220-3 

•SÚme do 	VIC('''---':  
CONSTRJTORA FERREIRA GUEDES S/A  _ 

Endereço , 	, 	. 	 . 
_PRACA OLAVO BILAC 28 SLS 1815 E 1816 CENTRO 
'irvlunicipio 	. 
RIO DE .JANEIRO 

ipstruçõesde~onsa~edocedente , 

• 

1 

$.• 

;;.., Tipo doc. 	Aceite 	Data prdces. 	.... Nosso numero 

Valor cobrado (+) mora/muita 	 (+) outros acrescimos • 

RC 	N 	28/12/2006 	00020073353457749 

Quantidade rvalor 	,Agêndwcódigocedeme 
1769-8 / 

UF 	CEP 

'á 	RJ 	20041-010 

Anuidade(s) de: 2007 
,DESCONTOS CONFORME VENCIMENTO 
QUOTA UNICA ATE 31.01.2007 ( 
QUOTA UNICA ATE 28.02.2007 ( 
QUOTA UNICA ATE 31.03.2007 ( 
'vEM 3 PARC MENSAIS 1a ATE 31.0 
EM - 2 PARC MENSAIS 1a ATE 28-02 

'NA° RECEBER APOS VENCIMENTO 

ABAIXO: 
1527(40 c/desc) = 	1496,00 
1527,00 c/desc) = 	1512,00 
1527,00 s/desc) = 	. 1527,00 
1.2007 (1+2 s/desc) = 	509,00 

.2DD7.,£1.±1.a.e$ ,, B.3.,5.0.,,. , 

' recibo de pagamento emitido pelo 8anco 
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CREA-11LI 
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CERTIDÃO DE REGISTRO 

NO. 155268/2007 	 VALIDADE: 31/12/2007 

Certificamos que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se registrada neste 
Conselho, nos termos da Lei Federal n° 5.194, 24 de dezembro de 1966. Não constando 
débito em seu nome até a presente data. 

Nome: SAMUEL JOSE DUQUE LEITE 
CPF: 31839452749 
Registro: 1981117027 
Data do Registro: 18/01/1977 
Carteira: RJ-32807/D 
Emitida em: 16/06/1977 
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: 

DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que a 
expediu e para aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qualquer 
modificação posterior dos elementos cadastrais contidos e desde que não representem a situação 
correta ou atualizada do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.8071143342139949 
Emitida às: 01/02/2007 14:10(Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, no 
endereço www.crea-rj.org.br . 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40- Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecnsa: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 

Página 1 de 1 Certidão N° 155268/2007 
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NO) DO BRASIL 
,.....N. 	;0 ACAME.% TO 

41 .. 

'... 	. PAGAR EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 
.-..4,' 

00C.ME.3 CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA ATA DO  
N. DO 00tUmEWTO 1 1.01.2007 

2007335371538 	 ATA DO PROCESSAMENTO 
ESPECIL DOC 

CARTLJPA RC 
1 1.01.2007 

4. 
O. 

O O ses. ...... 

00 1 -9 j 	CREA-RJ 

USO DO EA 

INSTRUCOES 	 ALO 

e-a 
VENCIMENTO 
	Recibo do Sacado 

ACENCIA/CODICO CEDENTE 

1769-8 / 1220-3 
NOSSO NUMERO/COO. DOCUMSNTO 

20073353715381 5.) VALOR DO DOCUMENTO 

200 00 

31.03-.2007 

,s; 494'‘Uf'l 
z, .-, ••• .kr, e  : 	-t, nr 	,c, , .1., 

ZS' 	••• 
.53 -e - 7 "'' • 	CZ, 	c4-,,,,..". 	' 

CE.D 
.';;D 	,.5.?.... 

O ' 

ANUIDADE: ,247 QUOTA UNÍCA ATE 31/01/2007 200,00 c/desc) = 180,00 
ANUIDADE: 20 • QUOTA UNICA ATE 28/02/2007 200,00 c/desc = 190,00 
ANUIDADE: 2007* OTA UNICA ATE 31/03/2007 200,00 s/desc .= 200,00 EM 3 PARC MENSAI 	

E 31/01/2007(1+2 s/desc)=67,00 EM 2 PARC MENSAIS la 	/02/2007 (1+ I s/desc) =100,00 
NAO RECEBER APOS VENCI NTO 

SACADO: 

SACADOR/AVALISTA: 

SAMUEL JOSE DUQUE LEITE 
RUA GUIMARAES ROSA 143 608 - 13 DA TI) UCA 22793-000 - RIO DE JANEIRO - R) 

REAL0563 16JAN2007 0064 

5.) VALOR COBRADO 

31839452749 
1981117027 

CONGO DE BAIXA. 

.; 	
MSCANKA 
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Data admissão 	 
Registro n° 	 
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Construtor 

1° 

Data saída 	. de 	  de 	 de de Data saída 

Ass. do empregador ou a rogo c/test. 

1° 	 2° 	  

Com. Dispensa CD N° 	  
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1° 
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Registro ri° 	 0 	 Fls./Ficha 
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CONTWO DE TRABALHO 
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Empregador 4)  
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FILIAÇÃO: 

CARTEIRA PROFISSIONAL SERIE CARTEIRA DE RESERVISTA CATEGORIA TITULO DE ELEITOR CART. DE SAÚDE CART. SINDICAL IDADE 

74162 395 621296 aREAA 
'i28O7/T) 37 

DATA DO NASCIMENTO NACIONALIDADE ESTADO CIVIL LOCAL DO NASCIMENTO ESTADO PAIS GRAU DE INSTRUÇÃO 

11/02/49 Brasileira Casado Resende RJ Brasil - Superior 

N.o CART. MOD. 19 É CASADO COM BRASILEIRA? 	É NATURALIZADO? TEM FILHOS BRASILEIROS? 

/__j N.o do 	Reg. Geral Nome do cônjuge Quantos? 

PAI 
 Samuel Antonio Leite 

MÃEMari  a Aparecida Duque Leite 
NACIONALIDADE 

Bras. 

NACIONALIDADE :Brad. 

QUANDO ESTRANGEIRO 

DATA QUE CHEGOU AO BRASIL 

• 

REGISTRO DE 
CONSTRUTORA FERRE!Eb GUEDES S/14. 	 RUA LIBERO 13ADARO 293.. 31.. AND. 

'EMPR.EVDOS os'? 
EMPREGADOR 	 ENDEREÇO 

   

862 NOME  SAMUEL JOSÉ DUQUE LEITE 

      

         

NÚMERO 
DE ORDEM 

   

NÚMERO 
DE mAy,Ric. 

 

862 

  

         

           

           

ENDEREÇO 

MUDANÇA DE 
ENDEREÇO 

RaUng:_Narbro na231-Cen tigi8DANÇA DE 
ENDEREÇO .  

MUDANÇA DE 
ENDEREÇO 

FUNDO DE GARAN 71 A 

POR TEMPO DE SERVIÇO 

DATA DA OPÇÃO 
17/02/86 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
P I 

Cadastrado em 	 u8 	/ 19 7  
SOB N.o 

4/' 

DATA DA RETRATAÇÃO  • 

10795541551 

DOMICILIO BANCÁRIO 
NOME DO BANCO  

CAIXA ECONIMICA FEDER 
AGENCIA/CóDIGO;BAN 

AL 
ENDERECO 
AV.RI 

3 	 

CONTA VINCULADA NO BANCO 	 

BRADESCO 	AG:CE 
R.XV DE NOVEMBR0,233 

104' 

O 

z 
o 

DATA DA ADMISSÃO NATUREZA DO CARGO " . 	SECÇÃO SALÁRIO INICIAL COMISSÕES TAREFA liE P-  i 
F
thRMA 

17/02/86 ENGENHEIRO CIVIL OBRAS CS-6.000.000- _. • :_s_Rw 
11 

CARACTERISTICOS FISICOS: Côr  Branca Altura  19 75 Pêso  75 	Cabelos Caet• 

HORÁRIO DE TRABALHO 

ENTRADA REFEIÇÃO SAÍDA DESCANSO SEMANAL 

8.00 12.00 às 14.00 18.00 Domingo 

CADASTRO PESSOA Fi 	(94q)  

POLEGAR DIREITO 

ESTOU DE PLENO AC C0151S RA GUEDES SjA. RDO COM AS DE ARAGIÕES ACIM aioux 

t\- 
4\:)- 

R ASSINAT 
	

MPREGAD 
ourevag• de Posima! 

NOME ENDEREÇO PARENTESCO 
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FILIAÇÃO: 
PAI 	  

MÃE 	  
NACIONALIDADE-

NACIONALIDADE. 

• CARTEIRA PROFISSIONAL 

DATA DO NASCIMENTO 

SÉRIE 
	

CARTEIRA DE RESERVISTA 
	

CATEGORIA 
	

TITULO DE ELEITOR 
	

CART. DE SAÚDE 
	

CART. SINDICAL 
	

IDADE 

NACIONALIDADE 
	

ESTADO CIVIL 
	

LOCAL DO NASCIMENTO 
	

ESTADO 
	

PAIS 
	

GRAU DE INSTRUÇÃO 

N.o CART. MOD. 19 
	

É CASADO COM BRASILEIRA? 	 É NATURALIZADO? 	 TEM FILHOS BRASILEIROS? 	 

N.o do Reg. Geral 
	

Nome do cônjuge 	 Ouantos 

FOTOG.RAFIA 
3 x 4 CMS. , 

DE FRENTE COM 
CABEÇA DESCOBERTA 

QUANDO ESTRANGEIRO 

DATA QUE CHEGOU AO BRASIL 	I_/ 	 AUTENTIÇACÃO 

DATA DA OPÇÃO 	  

DATA DA RETRATAÇÃO 	  

CONTA VINCULADA NO BANCO 	  

SOB N.o 

DOMICILIO BANCÁRIO 
NOME DO BANCO 

N 

NOME 
	

ENDEREÇO 
	

PARENTESCO 

REGISTRO _DE EMPREGADOS 
61-• 
	 CONSTRUTORA FERREIR.E.OES S/A, 

	
*RUA LIBERO BADAHÓ, 293 - 31.• AND, 	SÃO PAUL° 

•COWTINUAÇAO 
	

EMPREGADOR 	 ENDEREÇO 
	 CONT. 

NÚMERO F icHA 862 
DE ORDEM 	  NOME 

 SAMUEL JOSE DUQUE LEITE NÚMERO 
DE MATRIC. 

FICHA 862 

ENDEREÇO 

MUDANÇA DE 
ENDEREÇO 

MUDANÇA DE 
ENDEREÇO 

MUDANÇA DE 
ENDEREÇO 

FUNDO DE GARANTIA 

POR TEMPO DE SERVIÇO 

PROGRAMA_DE INTEGRAÇÃO SOCIAL 
P I S 

Cadastrado em 	 / 19 	 

DATA DA ADMISSÃO ; NATUREZA DO CARGO SECÇÃO SALÁRIO INICIAL COMISSÕES • TAREFA W E 
.. 

ii F0- 41T0 

.., 

CARACTERiSTICOS FISICOS Côr 	 Altura 	 Pêso 	 Cabelos 	 Olhos 	 Defeitos 	 

'HORÁRIO DE TRABALHO 

ENTRADA REFEIÇÃO SAÍDA DESCANSO SEMANAL 

_ 

..ESTOU DE PLENO ACORDO COM AS DECLARAÇÕES ACIMA 

CADASTRO PESSOA FISIC 

- 
DADE 

CARIMBO E VISTO DO EMPREGADOR 	 ASSINATURA DO EMPREGADO 
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ALTERAÇÕES DE CARGOS E SALÁRIOS 
.. IMPÔSTO SINDICAL 

DATA CARGO OU FUNÇÃO SALÁRIO ASSINATURA DO EMPREGADO ANO Cz$ ANO Cz$ 
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CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO IV 1 2 2 6 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: Roberto Ribeiro Capobianco 

DATA DE ADMISSÃO: 01/03/1981 

FORMAÇÃO: Engenharia Civil 

ESCOLA: Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, diplomado no ano de 1980 

TíTULO: Engenheiro Civil - CREA/SP 0600931321 

CURSOS COMPLEMENTARES: MBA Finanças, IBMEC, diplomado no ano de 2001 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

- CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A 

Diretor Vice-Presidente e Responsável Técnico de 1.998 até a presente data 

Diretor Técnico e Responsável Técnico de 1.986 a 1.998 

• Gerente de Planejamento e Orçamentos de 1.983 a 1.986 

Engenheiro Residente, no período de 1.981 a 1.983 

Obras de ampliação da capacidade e modernização da ligação rodoviária, BR-101 km 387,00 
• ao km 411,00, numa extensão total de 24,00 km, Florianópolis/SP - Osório/RS, lote 36/SC, 

no período de 02/01/2005 e em execução, para o DNIT; 

Serviços de montagem de refratários da Planta de Coque da SOL Coqueria Tubarão S/A, para 
a MAN Ferrostaal do Brasil Comércio e Indústria Ltda; 

Obras de reforma e expansão da área de embarque e desembarque do Aeroporto Santos Dumont 
no Rio de Janeiro, em consórcio entre as empresas CONSTRUCAP/ODEBRECH/CARIOCA, no 
período de 18/10/04 e em execução, para a INFRAERO; 

Construção civil da unidade de Tratamento de Gás Natural III, Unidade de Secagem de Gás 
Natural II, Estação de Compressores, no Pólo Petroquímico de Guamaré - RN, para a 
Technip Engenharia S/A; 

- Reforma e modernização do prédio-sede do TRT-RJ da 1. Região, Fórum Ministro Arnaldo 
Sussekind e Delegacia Regional do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, para o Tribunal 
Regional do Trabalho da 1. Região; (1147) 

- Execução de pavimentação e drenagem na sala de forna Ra, para a Companhia Brasileira 
de Alumínio-CBA; (1145) 

Execução de terraplenagem, obras de arte correntes, drenagem, pavimentação e 
complementares em diversas avenidas no município de Paranaguá - PR, no período de 
14/06/2004 e em execução, para a Adm. Dos Portos de Paranaguá - APPA; 

Obras de construção do prédio "Reverendo Wilson de Souza Borges", à Av. Piauí n2143/151 - 
São Paulo - SP, totalizando 6.500,00 m2  de área construída, no período de 30/06/2003 e 
em execução, para a universidade MACKENZIE; 

Obras de construção do edificio Anexo I, do campus Anália Franco, à Rua Regente Feijó, 
1295 - Tatuapé - SÃO Paulo - SP, composto de 3 pavimentos, executado em estrutura 
metálica, compreendendo em 7.983,85 m2  de área construída, no período de 07/07/2003 à 
15/04/2004 para a Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL; 

Execução do Interceptor de Esgotos Pinheiros Ipi-7, obras civis de recalque EEE IPi-7, incluindo 
travessia sob o Rio Pinheiros, coletores Tronco nas bacias PI-09, PI-11, PI-13, implantação dos 
coletores tronco, EEE e linhas de recalque na bacia BL-01, sub bacias 01/03, 01/07, 01/08 e 01/10 
34 e PI-36, incluindo interligações e obras complementares integrantes do sistema Baruerí, na regi 
Metropolitana de São Paulo, no período de 03/06/2002 e em execução, para a SABES?; 

Execução do Interceptor de Esgotos Tietê ITi-3, trecho entre Ponte do Piquerí e Travess 	do EM-2, 
coletores tronco e travessias nas bacias TO-11, TO-15, TO-20, TO-21 e TC-14, incluindo in erligaçõe 
e obras complementares integrantes do sistema Baruerí, na região Metropolitana de São Paulo, no 
período de 03/06/2002 e em execução; para a SABESP; 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24. 10  ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - P - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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RO RTO RIBEIRO CAPO IANCO 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

1227 
Obras de suprestrutura da via permanente da ligação Capão Redondo - Largo Treze, Lote: 
01 	(parcial)compreendendo execução de 5.826,00 m. de via principal, 4. 894,00 m. de 
vias secundárias e 706,00m de vias secundárias em valas, através do CONSóRCIO A. 
GUTIERREZ/CNO/ZAGOPE, no período de 22/01/01 à 22/10/04, para a CPTM Cia . Paulista de 
Trens Metropolitano de São Paulo - CPTM; 

Reforma e restauração no Campus Anália Franco, à Rua Reegente Feijó, 1295 - Tatuapé - 
São Paulo - SP, compreeendendo à 7.600 m' de área construída, exaltando que o prédio 
está classificado como parte do bem tombado, no período de 14/08/2000 à 11/02/2001; 
para Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL; 

Implantação do reservatório de retenção AT-3 - "Petrobrás", na bacia Hidrográfica do 
Alto Tietê, sub-Bacia do Alto Tamanduateí, no municipio de Mauá - SP, reservatório com 
capacidade de 800.000,00 litros e 950,00m de canal de concreto, no período de 
janeiro/2001 à julho/2002, para o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE 

Implantação do sistema viário Powecenter Linha Amarela, compreendendo Obras de Arte, 
drenagem, pavimentação e muros de contenção, à Rua Fernando Cardin, 164 - Rio de 
Janeiro - RJ, no período de 24/04/2000 à 07/08/2000; para o WAL MART BRASIL LTDA; 

Obras rodoviárias de restauração, construção e duplicação em pavimentação asfáltica do 
lote 5, concessão da Malha Rodoviária Estadual, ligaçãoentre Ribeirão Preto e divisa 
do estado de Minas Gerais (Igarapava) e entre Ribeirão Preto e Bebedouro do Programa 
de Concessão do Estado de São Paulo (parcial); totalizando 390,34 km, através do 
CONSÓRCIO CONSTRUTOR ANHANGUERA NORTE, no período de outubro/99 e 31/11/06, para a 
VIANORTE; 
Obras Civis e gerenciamento para construção no Novo Espaço Natura, à Rodovia 
Anhanguera, Km 30,5 - Polvilho - Cajamar - SP, com área construída de 77.114,85 m', no 
período de 08/07/98 à 31/03/2001, para a NATURA; 

Obras de reversão e adequação das águas do braço Taquacetuba para o reservatório 
Guarapiranga, com 14.874,02 m. de adutora com vazão de 2,00m'/seg., no período de 
23/12/97 à 14/06/01, para a SABESP; 

Obras de canalização do córrego Guaraú, no trecho compreendido entre a sua Foz no 
córrego Cabuçú até a Av. Santa Inês, numa extensão de 3.325,00 m. e implantação de Via 
de fundo de vale desde a Av. Inajar de Souza até a Av. Santa Inês, numa extensão de 
3.251,00 m., destacando-se pavimentação asfáltica de 27.453,14 m', no período de 
01/12/98 à 31/05/03; para a GEPROCAV, P.M.S.P.; 

Obras de construção civil estrutura executada em concreto pré-moldado e moldado "in-
loco" com dois pavimentos, totalizando 67.000,00 m de área construida para Central de 
Distribuição do Grupo Pão de Açúcar situado na Rodovia Anhanguera, Km 17,8 - Osasco 
SP, no período de junho/97 à março/98, para a CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO; 

Obras de artes especiais,pontes, galerias, alargamento de pontes, construção de 
passarelas, terraplenagem, pavimentação da duplicação da Rodovia BR-040. Obras de arte 
correntes, bueiros, meio-fio, sarjeta e canaletas de concreto, construção de barreiras 
de contenção na Serra de Petrópolis, sinalização das vias marginais da BR-040, km 
771,5 e 826,7MG, ao i:-24,5-RJ, incluindo 2,2 km do acesso a Petrópolis, para CONCER - 
Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio; 

Obras de construção civil 
presisão de ajuste, composta 
um de loja e mezanino, 
hipermercado, à Av. Giovani 
50 - Morumbí - São Paulo 
CARREFOUR; 

estrutura executada em concreto pré-moldado com alta 
de três pavimentos, sendo dois níveis de estacionamento e 
totalizando 58.048,78 m2  de área construida para o 
Gronchi, à Av. João Dias esquina com João Alberto Alves, 
- SP, no período de abril/97 à outubro/97, para o 

NSTRUCAP-1CPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A. 
CNIMMF N° 61.584.22310001-38  

TEC. 	SUSANACABARCOSPAWLETTA 
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Obras de terraplenagem, drenagem para implantação da-  Usina Termoelétrica de Três 
Lagoas - MS, totalizando 800.000,00 m', no ano de 2001, através do consório 
CNO/PROMON; 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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ANEXO IV 	

1228 
REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°05/2007 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A 

NOE COMPLETO DO PROFISSIONAL: SIlvano José Macatrozzo 

DATA DE ADMISSÃO: 17/07/1992 

FORMAÇÃO: ENGENHARIA MECANICA 

ESCOLA: CENTRO DE CIENCIAS EXATAS DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ - DIPLOMADO EM 1980 

TITULO: ENGENHEIRO MECANICO - CREA/SP N°  0601617653 

CURSOS COMPLEMENTARES: 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

- CONSTRUCAP - CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A 

Engenheiro mecânico de agosto de 1986 à junho de 1992 e de julho de 1992 até a 
presente data. 

Principais funções em obras executadas e em execução 

Supervisor do departamento de manutenção, analisando as solicitações dos equipamentos 
previstos nos cronogramas das obras e planejamento do atendimento da manutenção 
atuando em diversas obras da empresa. 

Planejamento programação, e acompanhamento das manutenções preventivas e corretivas 
estabelecendo prazos. 

Supervisão do departamento de compras desde as solicitações de peças e insumos da 
área, autorização da compra, e liberação dos pedidos e notas fiscais 

Supervisor do departamento de transporte, analisando e priorizando as solicitações das 
obras e do departamento de manutenção. 

Acompanhamento e participação no cumprimento das normas de segurança do trabalho da 
empresa. 

Construção e obras civis do desvio do rio, barragem e do vertedouro, para 
aproveitamento hidrelétrico Ponte de Pedra, com capacidade de geração de 176 Mw, 
compreendendo à uma barragem de 1.100.000,00 m', à Rod. BR-163 antiga s/n°, itiquira - 
MT, através do consórcio CIGLA - SADE, no ano de 2001, para a PONTE DE PEDRA; 

Obras civis de reforma do Centro de Distribuição II, à Av. Dr. Alberto Jackson 
Byngton, 2.990 - Osasco - São Paulo, no período de novembro/00 à janeiro/01, para o 
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR; 

Execução de projetos, gerenciamento e obras de construção da loja EXTRA SOROCABA, à 
Rua Cinto de Biaggi, 164 - Sorocaba - SP, totalizando 24.435,88 m de área construída, 
no período de fevereiro/00 à julho/00; para a CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO; 

Obras civis para expansão das instalações industriais compreendendo o terminal infra-
estrutura e tratamento de efluentes, totalizando 17.000,00 m' de concreto e 2.000,00 
toneladas de estrutura metálica, na cidade de Catalão - GO, no período de abril/-01 à 
julho/02, para a COPEBRAS; 
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Pavimentação, 'sistemas subterrâneos e pista de testes, à Av. Renato Monteiro, s/n°  - 
Dist. Industrial - Porto Real - RJ, compreendendo em 152.647,00 m2  de pavimentação 
asfáltica, no período de setembro/99 à dezembro/00; PSA-PEUGEOT CITROEN DO BRASIL; 

Fundações diretas, estruturas em pré-moldados "in-loco", pisos diretos, redes 
subterrâneas, alvenaria e fechamentos para os prédios de ferragem, montagem e centro 
de produção, à Av. Renato Monteiro, s/n°  - Distrito Industrial - Porto Real - RJ, 
compreendendo em 88.676,40 má de área consruída, no período de maio/99 à novembro/00; 
para a PSA-PEUGEOT CITROEN DO BRASIL; 
Obras Civis e gerenciamento para construção no Novo Espaço Natura, à Rodovia 
Anhanguera, Km 30,5 - Polvilho - Cajamar - SP, com área construída de 77.119,85 m', no 
período de 08/07/98 à 31/03/2001, para a NATURA; 

Execução de recapeamento asfáltico em diversos trechos de ruas do lote 3, à rua 
Florenço de Abreu, Ribeirão Preto - SP, no período de maio/2000, para a P.M. RIBEIRÃO 
PRETO; 

Obras de implantação de redes subterrânes e obras civis da área externa, à Rodovia 
Presidente Dutra, km 316 - Itatiaia - RJ, no período de dezembro/98 à abril/99, para a 
MICHELLIN; 

Obras de infra-estrutura, terraplenagem, contenções, arrimos e pavimentação externa 
para implantação de hipermercado, à Rua Conde de Bonfim, 1.181, esquina com Rua 
Agostinho - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ; em uma área de 33.354,00 m', no período de 
novembro/96 à junho/97, para o CARREFOUR; 

Obras de implantação de passagem em desnível e da estação de transferência de 
passageiros do novo sistema de transporte da Cidade de São Paulo da Av. Brigadeiro 
Faria Lima c/ Av. Cidade Jardim, no período de 01/07/2004 à 11/2004, para a Empresa 
Municipal de Urbanização - EMURB; 
Construção de viaduto de ligação entre os bairros Vista Verde e Vila Industrial, sobre 
a Rodovia Presidente Dutra, Km 143,56 - São José dos Campos - SP, constituido em 03 
vãos de 45,50m e o vão central de 46,00m e tabuleiro de 10,60m,com fundação em tubulà .  
totalizando 1.305,00 ma de concreto de 40 Mpa, no período de 08/05/00 à 23/10/00, par 
a P. M. de SA0 JOSÉ DOS CAMPOS; 

Obras de ampliação da capacidade e modernização da ligação rodoviária, SR-101, k 
387,00 ao 411,00, numa extensão total de 24,00 km, Florianópolis/SP - Osório/RS, lote 
28/SC, no período de 02/01/2005 e em execução, para o DNIT; 

Obras civis na UTE-Três Lagoas, à Av. Mabel, s/n° - Distrito Industrial - MS, 
compreendendo em 93.442,00 má de escavação, 60.706,00 má de transporte de terra, 
18.894,00 m' de execução em forma, 965,00 m. de adutora e 5.142,99 m. de galeria 
pluvial, no período de fevereiro/2002 a novembro/2002; para o CONSÓRCIO CNO/PROMON 
TRÊS LAGOAS; 

São Paulo, 20 de Setembro de 2.007 

ONSTRUCAPWS WENN í COMÉRCIO 5//i. 
CNPJ/MF N' 6124.22110001-38 
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REF: CONCORRENCIA PUBLICA Ng 05/2007 

CURRICULUM VITAE 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: CARLOS ALBERTO BERTASOLI 

DATA DE ADMISSÃO: 01/03/1999 

FORMAÇÃO: ENGENHARIA ELETRICA 

ESCOLA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNESP BAURÚ - DIPLOMADO EM 1993 

TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - CREA SP Ng 5060183145 

CURSOS COMPLEMENTARES: 
- Pós Graduação em Gestão de Energia - Convênio Mackenzie / ELETROBRÁS - 1998; 

- Especialização Latu-senso em Engenharia de Segurança do Trabalho - UF/PR - 1996; 

- Legislação profissional - CREA - Bauru/SP - 1992; 

- II Seminário de Engenharia Elétrica - UNESP - Bauru/SP - 1992; 

- I Semana de Engenharia Elétrica - UNESP - Bauru/SP - 1991; 

- Aterramentos elétricos - SPECTRUM - 1990; 

- 1 Programa de pesquisas de massa da Secretaria de Educação - Bauru/SP - 1987. 

ATIVIDADE ACADÊMICA 

- Monitor de Laboratório na EXPO-UNESP - Bauru/SP 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

- CONSTRUCAP - CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A 

- Admitido em junho de 1998, até agosto de 2003(atuando meia jornada) e até a presente data período 
integral, onde exerce a função de Engenheiro Eletricista e Responsável Técnico, abaixo segue as 
principais obras executadas e em execução: 

C 108 Projetos e construção de loja e área externa do hipermercado EXTRA ARARAQUARA, à Av. José Bonifácio, 
3-A 483 - Centro - Araraquara - SP, com área construída de 22.807,40 m', no período de 12/06/00 à 

28/11/00, para CIA. PÃO DE AÇÚCAR; 

C 107 Obras civis de reforma geral e reconstrução da loja Cambuí - Cambuí - SP, no ano de 2000, para o 
1-A GRUPO PÃO DE AÇÚCAR; 

C 106 Execução de projetos, gerenciamento e obras de construção da loja EXTRA SOROCABA, à Rua Cinto de 
9-A Biaggi, 164 - Sorocaba - SP, totalizando 24.435,88 m' de área construída, no período de fevereiro/00 

à julho/00; para a CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO; 

C 105 Projetos e construção de loja e área externa do hipermercado EXTRA ABC PLAZA, à Av. Industrial, 700 - 
5-A Centro - Santo André - SP, com área construída de 16.595,65 m', no período de 14/05/99 à 15/09/99, 

para a CIA. PÃO DE AÇÚCAR; 

C 104 Obras civis para a construção (ou de reforma) do PÃO DE AÇÚCAR - ALPHAVILLE, à Alameda Madeira, 152 - 
6-A Alphaville - Baruerí - SP, com área total construída de 4.733,54 111, no período de março/99 à 

abril/99; para a CIA. BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO; 

C 104 Construção de loja e área externa do Supercenter São José dos Campos, à .Av. Andromeda, 227 - Jd. 
O-A Satélite - São José dos Campos - SP, com 18.600 m' de área construída, no período de junho/98 à 

dezembro/98; para o WAL-MART BRASIL S.A; 

C 114 Obras de ampliação da planta industrial e contrução civil da Unidade de Co geração Da Usina de álcool 
2-A e açúcar no município de Goiatuba - GO, para a GOIASA: 

C 104 Obras Civis e gerenciamento para construção no Novo Espaço Natura, à Rodovia Anhanguera, Km 30,5 - 
2-A Polvilho - Cajamar - SP, com área construída de 77.114,85 m', no período de 08/07/98 à 31/03/2001, 

para a NATURA; 

- SULTEC SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA. 

- Função: Gerente de Manutenção 

- Período: Maio de 1996 à julho de 1998. 
- Responsável pela operação e manutenção do prédio da IBM Brasil na Rua Tutóia, 1157, com os se 

sistemas instalados: 

- Sistema Elétrico: 

	~enteção-cm-méd4a-t-e~.., 	13.0 LV 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO. SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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Cabine Primária e subestação abaixadora para 440 V 

	 1231 
Grupo Gerador com capacidade instalada de 1.000 kVA 

No-Break's com capacidade instalada de 650 kVA 

Sistema de Conforto Ambiental: 

Ar condicionado central com capacidade instalada de 1.560 TR 

Duas centrifugas SPRINGER de 600 TR 

- Dois Chillers de 180 TR 

- 287 Fan-Coils DE 15TR. 
Responsável pela readequação de todos os quadros de distribuição dos pavimentos, lançamento de 
circuitos alimentadores com cabos de 240mm, montagem e instalação de subestação de 1.000 kVAcomposta 
de transformador de média tensão, comissionamento e seletividade, Rede estabilizada com regulador de 
tensão de 500 kVA e Infra-estrutura para instalação de controle de acesso informatizado ao prédio da 
IBM BRASIL; 

ALAMO ENGENHARIA S.A. 
_ Função: Gerente Técnico de Filial 

_ Período: Outubro de 1994 à março de 1996. 

- Engenheiro de Manutenção Residente 

Responsável pela operação, manutenção preventiva e corretiva do prédio do Banco Unibanco S/A na Praça 
do Patriarca, centro de São Paulo/SP. Comandava uma equipe composta de 54 funcionários que executava 
os serviços nos seguintes sistemas: 

Elétrico: 
_ Capacidade Instalada: 3.800 A EM 208 V; 

- Conforto Ambiental: 

- Ar Condicionado com capacidade instalada de 2.400 IR; 

- Hidrossanitários; 

Combate à incêndio; 

- No Break's e grupo gerador para atendimento ao CPD do Sistema 30 Horas; 

- ALAMO ENGENHARIA S.A. 
_ Função: Supervisor Técnico 

Período: Janeiro de 1994 à setembro de 1994 

Comando de uma equipe com 40 funcionários para operação e manutenção do prédio da IBM Brasil, com os 
seguintes sistemas: 

Sistema Elétrico: 

- Alimentação em média tensão, 13.8 kV - Cabine Primária e subestação abaixadora para 440 V 

Grupo Gerador com capacidade instalada de 1.000 kVA e No Breaks com capacidade de 650 KVA 

Sistema de Conforto Ambiental: 

- Ar condicionado central com capacidade instalada de 1.560 TR 

Duas centrifugas SPRINGER de 600 IR 

- Dois Chillers de 180 IR - 287 fan coils de 15 IR 

- CONSTRUTORA MIDAUER BANDEIRANTES - PR 

- Período: Outubro e novembro de 1993. 
- Estudo e elaboração do projeto elétrico e telefônico de uma residência com 380 &; 

- CONSTRUTORA PIZZA LTDA. - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 

- Período: Setembro de 1993. 

- Execução do ramal de entrada e centros de medição 	300 A. 
- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ARARAQUARA - PR 

- Cargo: Estagiário 

- Período: Setembro de 1992 à Novembro de 1992. 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR. CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11 ) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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• À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG 

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

"CURRICULUM VITAE" 

Nome da empresa: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A 
• Nome Completo do Profissional: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
• Data de Admissão: 01/07/1968 

Formação: ENGENHEIRO CIVIL 
Escola: ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

Experiência Profissional: 
(Empresas, período, cargos/funções e principais atividades exercidas) 

2005 a atual - Convap Engenharia e Construções S.A. 
Cargo: Diretor Presidente, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor 
Superintendente de Operações 

2001 a 2005 - Convap Engenharia e Construções S.A. 
Cargo: Diretor Superintendente de Operações 

1997 a atual - SS Administração e Participações Ltda 
Cargo: Sócio gerente 

1994 a atual - Sucram Consultoria e Serviços Ltda. (Sucessora da Multipla ) 
Cargo: Presidente / Fundador 

1968 a 1994 - Construtora Alcindo Vieira - CONVAP S.A. 
Cargo: Diretor Técnico, responsável pela execução de todas as propostas 
ofertadas pela CONVAP. 

Principais Obras: 

• Obras Civis do Laminador RK na Usina do Barreiro, em Belo Horizonte/MG, 
para a Mannesmann S.A. 

• Túnel e remanejamento de Oleoduto, Amonioduto e Gasoduto na faixa 
do OSBAT em Cubatão/SP, para a Petrobrás. 

• Obras da Barragem de Nível , Adutora Estação Elevatória, Peneiras, 
Interligação com a Adutora existente do Rio Jurubatuba-Mirim, 
integrante do Sistema de Captação de Água do Município 
Guarujá/SP, para a Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo. 

Rodovia MG 10 - km 24,3 • Bairro Angicos • PABX (31) 3629-4919 • FAX (31)3621-1798.Vespasiano MG • CEP 33200-000. convap.bh  
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• Obras de Construção do Ginásio Jornalista Felipe Henriot Drumond 	1233 
MINEIRINHO. 

• Trincheira da Avenida do Contorno com Avenida Raja Gabaglia, em 
Belo Horizonte/MG, para a Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital. 

• Túnel Sabará na Variante Ferrovia Capitão Eduardo/Costa Lacerda, 
Ferrovia Vitória/Minas, para a Companhia Vale do Rio Doce. 

• Urbanização dos Bairros Castelo e Manacás em Belo Horizonte/MG. 
• Obra Industrial do Beneficiamento de Finos, Projeto Faber em 

Mariana/MG, para a Ferteco Mineração S.A. 
• Obras Civis Industriais e Prediais do Projeto Alegria, em Mariana/MG, para 

a Sam arco Mineração S.A. 
• Duplicação da Via Marechal Rondon, Rodovia SP-300, trecho 

Lins/Cafelãndia para o DER/SP. 
• Urbanização do Bairro Buritis em Belo Horizonte/MG. 
• Duplicação da Rodovia Caiçara SP - 55, trecho Cubatão/Guarujá, para 

• o DERSA. 
• Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, no Rio Tocantins, para Furnas 

Centrais Elétricas S.A. 
• Corredor de Troleibus, trecho Piraporinha/Jabaquara, para a 

Companhia de Trem Metropolitano de São Paulo - Metrô. 
• Estudo Econômico-Financeiro das obras da Cia. Siderúrgica de Tubarão. 
• Construção do Laboratório de Equipamentos Elétricos - LEE, em Nova 

Iguaçu/RJ, para o Centro de Pesquisa de Engenharia Elétrica. 
• Construção do Edifício Sede do DNER em Brasília/DF. 
• Ampliação da Companhia Siderúrgica da Guanabara - Grupo Gerdau. 
• Construção da Refinaria de São José dos Campos - CREVAP, para a 

Petrobrás. 
• Ponte sobre o Ribeirão dos Pilões - Viaduto sobre a Rodovia dos 

Imigrantes, ambos na interligação Anchieta-Imigrantes, para o 
Desenvolvimento Rodoviário S.A. 

• Construção da Estação de Tratamento de Água do Guaraú - Sistema 
Cantareira na Grande São Paulo, para a Cia. de Saneamento Básico de 
São Paulo. 

• Instalações Industriais da Mina do Jirau, em ltabira/MG - Aproveitamento 
do minério rolado do Pico Cauê, para a Companhia Vale do Rio Doce. 

Vespasiano/MG, 20 de Setembro de 2007 

Marcus de CastilhaSouza 

CONVAP ENGENHA IA F 	 UÇ õ ES S/A 
Cohvep Engenhana e 	

. 

CtiAJIMF.17.250.USIUG1-50  

Milton 	
SOl113 
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CONSTRUTORA 

GUEDES S/A 

ANEXO -IV 

Ref: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: 	 CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: SAMUEL JOSÉ DUQUE LEITE 
DATA DE ADMISSÃO: 	 17/02/1986 

FORMAÇÃO: 	 Engenharia Civil 
ESCOLA: 	 Faculdade de Engenharia Civil de Volta Redonda, da Fundação 

Oswaldo Aranha- Período de 1972 a 1977.  
TÍTULO: 	 Engenheiro civil  
CURSOS COMPLEMENTARES: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
Resumo das Qualificações: 
Empresa: Montreal de Engenharia - Período: Mar174 a JunI76 
Função: Auxiliar de Engenharia 

Atividades: Obras do Alto Forno no III, para a Companhia Siderúrgica Nacional. Serviços desenvolvidos: Levantamento em planta da área de pré-montagem 
dos anéis do Alto Forno e Regeneradores; Acompanhamento do assentamento dos blocos de carbono cadinho e assentamento de refratário, canal de 
fumaça, chaminé, casa de corrida e coletor de pó; instalação das máquinas de jateamento de gunite e execução dos serviços nas paredes do Alto Forno e 
coletor de pó. 

Empresa: EMEC • Empresa Melhoramentos e Construções S.A. - Período de Jull77 a SetI79. 
Função: Engenheiro de Produção 

Período: Jul177 a Out/77 - Rodovia BR.386/RS - Tabai - Pouso Novo (RS); Controle de produção da usina de asfalto volumétrica; supervisão de produção 
dos serviços de capa de rolamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente, brita e tratamento superficial duplo no acostamento. 

Período: 0utf77 a Nov/78 - BR.158/RS - trecho: Rosário do Sul a Santa Maria (RS) e BR.290/RS - trecho: Rosário do Sul a São Gabriel (RS). Principais 
serviços desenvolvidos: Instalação do acampamento; montagem da usina de asfalto gravimétrica e do conjunto de britagem; exploração de pedreira; 
calibragem da usina gravimétrica; controle tecnológico do concreto betuminoso usinado a quente, na pista e usina; produção de terraplenagem de 
melhoramentos e de implantação, remoção de solo mole, MBUQ, CBUQ e execução de obras de acorrentes e drenagem. 

• Período: Dez178 a Set179 • BR.290/RS - trecho: km 175 a 232. Principais serviços desenvolvidos: produção da usina de asfalto e britagem; calibragem da 
usina gravimétrica; controle tecnológico do concreto betuminoso usinado a quente, na pista e usina e tratamento superficial duplo no acostamento. 

Empresa: Antonio A.Noronha • Serviços de Engenharia S.A. - Período: Set/79 a Fev184 
Função: Engenheiro de terraplenagem e Supervisor de obras 

• Ligação ferroviária entre Belo Horizonte e São Paulo, trecho ltutinga-Volta Redonda - Lote 14 da Ferrovia do Aço. Principais serviços desenvolvidos: 
fiscalização plena dos serviços de terraplenagem, o.arte correntes, drenagem, cortina atirantada e obras complementares; elaboração de medições 
mensais dos serviços executados a cargo das construtoras: Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e Rabello; projeto de obras de arte correntes e drenagem; 
liberação e acompanhamento das concretagens das obras de arte correntes, bueiro celular, muros de arrimo, canal de saida e entrada d'água; projeto de 
desapropriações e interferências; orientação de levantamentos topográficos; acompanhamento da execução dos serviços de: terraplenagem, o.arte 
correntes, drenagem, cortina atirantada, obras complementares e terraplenagem de emboque de túneis. Execução de "As Built" 

Empresa: Construtora Limoeiro S.A • Período: AbrI84 a Jan185 
Função: Engenheiro Residente 

Canalização de córrego, no Riacho da Muriqueira (BA). Função: Responsável técnico e administrativo da obra. Principais serviços desenvolvidos: 
drenagem de águas pluviais e utilização de gabiões; Duplicação da rodovia BR.324/BA, subtrecho do km 67 a 92 - lote 03. Principais serviços: Instalação 
do acampamento, montagem da usina de asfalto gravimétrica, com gaseificador a lenha; terraplenagem de implantação e execução de obras de arte 
correntes 

Empresa: Prefeitura Municipal de Resende • Período: Fev/85 a Fev186 
Função: Diretor do Departamento de Estradas Municipais - D.E.M. 

• Atividades: Implantação e manutenção das estradas municipais; pavimentação de avenidas com pré-misturado à frio; projeto e ex ção de saneamento 
básico 	nos 	bairros 	periféricos; 	projeto, 	execução 	e 	urbanização 	de 	córrego 	e 	alargamento 	de 	rua. 

Matriz SP: Rua Caçapava, 49- I° andar, conjunto. II, Jd. Paulista— São Paulo/SP — CEP: 01408-010 -(Fone/Fax: (011) 3068-8555 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18° andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 2221-33 

Site: www.ferreiraguedes.com.br  - e-mail: ferreiraeucdes(ãJferrciraguedes.com.hr  
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Empresa: Construtora Ferreira Guedes SIA • Período: Mar186 até a presente data 
Função: Gerente de Contrato 

• Período: Mar/86 a Mar187 - Duplicação da rodovia BR-101/RJ, trecho Manilha - Duques, subtrecho complementação do Acesso Norte da Ponte Rio Niterói, 
incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte especiais (Construção de 2 pontes e 2 viadutos), DNER (Contrato n° PG-
262/85). 

• Período: 0ut/87 a Dez/89 - Duplicação da rodovia BR-101/RJ, trecho Manilha - Duques, subtrecho complementação do Acesso Norte da Ponte Rio Niterói, 
incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras de arte especiais (Construção do viaduto de Interseção Varandinha - Duques e 
Passagem Inferior de 5,00 x 4,50, com extensão de 73,50m)), DNER (Contrato n° PG-306/87). 

Período: JanI90 a Ago/93 - Duplicação da BR-101/RJ, trecho Divisa ES/RJ - Divisa RJ/SP, subtrecho do entroncamento com a RJ-124 (Rio Bonito) - 
Duques, segmento do km 262 ao km 283, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e obras de arte 
especiais (Viaduto de Duques), para o DNER (Contrato n° PG-293/88) 

• Período: Set193 a Mar/94 - Recuperação da infra-estrutura da via permanente do trecho São Miguel Paulista — Engenheiro Goulart (SP), para a CBTU-
STUISP, compreendendo serviços de terraplenagem, obras de contenção, drenagem, obras de arte especiais e obras complementares na execução de: 
passarelas em concreto armado, muros de animo, pontilhões, etc 

• Período: AbrI94 a AbrI95 - Serviços de dragagem à montante da estrada Xerém no rio Bota, nos municipios de Nova Iguaçu e Belford Roxo (RJ), para a 
SERLA, compreendendo: desmatamento e limpeza, escavação, aterro compactado, obras complementares, galerias, drenos e conexos, bases e 
pavimentos, fundações e contenções, urbanização e programa de relocação. 

• Período: Mail95 a Mar196 - Execução dos serviços de manutenção e conservação da BR-101/RJ, para o DNER 

s( 	Período: AbrI96 • Set/99 - Obras de duplicação da BR-381/SP - Rodovia Femão Dias, lotes 4 e 5, para o DER/SP, compreendendo os serviços de 
terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte especiais, remanejamento de interferências e favelas. 

• Período: 0ut/99 - 12/00 - Obras de modernização dos trens de subúrbio do Rio de Janeiro, consistindo da construção de 4 estações ferroviárias, 
implantação de via permanente e rede aérea de tração, para a CBTU. 

• Período: 01102 —02104- Duplicação da SP-294 - Rodovia Comandante Ribeiro de Barros, Trecho Bauru - Manha, com 19 km de extensão, para o DER/SP, 
compreendendo dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes e obras de arte especiais (Construção de 4 viadutos de 
retomo) 

•./ 	Período: 01103 — 08105 • Execução das obras de recuperação de trechos rodoviários que compõem o Programa de Recuperação de Rodovias do Estado 
de São Paulo PRR/SP Lote 18- SP-333 - Rodovia Rachid Rayes, trecho Marfe - Echaporã, do km 334,0 ao km 369,87, com extensão total de 35,87km 

LOCAL E DATA: 	 São Paulo, 20 de Setembro de 2007. 

• Período: 06/06 — até a presente data - Execução do remanescente das obras e serviços de implantação e pavimentação da segunda pista, inclusive 
dispositivos de entroncamento e retomo. 'SP-294, trecho Bauru-Marilia, segundo sub-trecho do Km 360,00 + 300 ao Km 375,00 + 300 

• Assinatura do Profissional: 

,~1111111111P  

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

Gerente de Propostas 
Crea n°. 0682054315/D 

Assinatura Da Licitante: 

Matriz SP: Rua Caçapaya, 49- 1° andar, conjunto. 11, Jd. Paulista— São Paulo/SP — CEP: 01408-010- Fone/Fax: (011) 3068-8555 
Filial RJ: Pr. Olavo Bilac, 28, 18° andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro — Fone: (021) 2221-3888 - Fax: (021) 2221-3388 

Site: www.ferreiraguedes.com.br  - e-mail:  rreiraguedcsriaerreiraguedes.com.br  



• 

• 



CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1 3 6 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-00D 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 



• 



   

   

   

 

Drtirw7 

 

   

    

ENOPE.C611640.050--.21/2,00 

Diário Oficial Empresarial 

74 

siaten, 
'. 	2004 	2005 	2006 	 2004 	005 	006 

A Construcap, com claro objetivo de oferecer serviços dentro de um rígido padrão de qualidade a seus clientes, vem buscando o aprimoramento e controle co ânuos d seus processos. Dentro desta visão, Informamos que estamos 
codificados atualmente pelos seguintes programas: • Norma NBR ISO 9001/2000. Certificado n° 2315,200040-SPA-INMETRO : Construção de Edilicios Comerciais. Residenciais e Industriais, e Obras de Int raeotniture. incluindo 
Movimento de Terra, Pavimentação, Saneamento, Pontes e Viadutos: • Norma OHSAS 18001/99 - Occupational Heafth and Safety Assessment Sedes. Séri de normas sobre segurança e saúde ocupacional. Em março de 2002, 
obtivemos certificação por esse conjunto de normas que estabelece requisitos relativos a um sistema de gestão da segurança e saúde ocupacional, permitindo Empresa a formulação de uma politica e objetivos a serem atingidos que 
previnam acidentes de trabalho e doenças ocupaclonais. • Norma NBR ISSO 14001:2004 - Sistema de Gestão Ambiental - Em janeiro de 2006 obfivemos certifloaçao, a qual passou a fazer parte do conjunto de normas do Sistema integrado 
de Gestão (qualidade, segurança, saúde ocupacional e meio ambiente). • Programa da qualidade do Govemo do Estado de São Paulo para obras habitacionais- ()DALIN a. Nivel A , • Programa Brasileiro da Oualidade e Produtividade 
- Programa do Govemo Federal para construçâo de obres habitacionais, saneamento básico e obras viárias, rodoviárias, drenagem, terraplanagem, pavimentação, manutenção viária, sinalização e obres'de ano°, pEICIP - H; P8OP • H/GDF, 
Atestado de Qualificação Pará Obras. A Diretoria coloca-se à disposição dos Prezados Acionistas para os esclarecimentos que  se fizerem necessários. 	São Paulo, 30 de março de 2007. • 	 . A DIRETORIA  

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005) Em reata) 	 DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS DOS EXERCICIOS FINDOS 

ATIVO 	 2006 	2006 PASSIVO 	 2006 _3006. 	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2045r615'2805 (Em réal6).  e  

ATIVO CIRCULANTE 	 102.406.497,52 100.066.819,35 CIRCULANTE 	 25.237.450,47 31.956.022,30 	 2006  i. s .: u a 2005  
Disponibilidades 	 12.225.724,28 3.479.997,05 	Foznecedores 	 7.795.287,60 10.652528,74 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 	344.7A9.660,2d293.756  5:312,36.;333)  

aplicações financeiras 	 20.296.893,96 	459.554,58 	Obdgações e encargos trobalhIstes 	8.077.39362 	7.714.04604 impostos incidentes sobre faturamento •(88.807f(29,11) ,xi83  

Valores a receber (nota 4) 	 62.760.299.50 87.221.076,76 	impostos e contribuições 	 5.600.586,42 	3.597.537,13 Cu.. dos serviços prestados 	(282159 670.421(237.648.866,42)  
Impostos e contribuições a compensar 	344.243,38 	1.380.677,98 	Empréstimos e financiamentos (nota 11) 2.683.837,23 	1.473.545.22 LUCRO BRUTO OPERACIONAL 	38.086260,74 ... 37.5,5.763,78 
Poupança e cauções de obras a receber 1.301.607,12 	139.857,08 	Adiantamentos de dentes 	 519245,32 	7.939.992,90 DESPESAS E RECEITAS 	..:. 
Contas correntes com consórcios (nota 5) 552.256,33 	1.530.928,95 	Outras obrigações o pagar 	 561.000,58 	580.373,27 	DOesPERAC.10NAlS 	 (7.141.383,51) (15.195.451,65)  
Estoque de imóveis 	 255.597,35 	297.104,90 	

drninisi.iv.s 	
(47300.168,55) (14.106,840,46) 

Adiantamentos o fornecedores 	1.807.011.48 	2.657.359,31 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 	21.018.088,05 14.464.174,15 DelaraciaÇões e ammtlartOefa 	e (3.732.410,16) ,(2.82348648) 
Dividendos e juros a receber Mota 7) 	1.963.907,95 	1.963.907,95 	Fornecedores 	 3.712.677,93 	4.031.455,39 N.P... tdbUtárlos 	 .0.1166.920,69), 0(4.109102,21) 
Outras contas 	 898.956,17 	937.354,79 	Débitos com pessoas ligadas (nota 7) 	4.180.254,98 	85,475,29 	Receitas e despesas financeiras 	• • 4.283,426,82 	0.61'7089,71) 

REAIJZÁVEL ALONGO PRAZO 	77.623.988,25 55.245.582 98 	Empréstimos e financiamentos (nota 	.901320 	4.878.900,44 Outras receitas e despesos cseracionals 141:472,85) 	4601.614,94 
Créditos com pessoas ligadas (nota 7) 33.908.679,56 22.172.063,29 	Provisões tributadas 	 .587,47 	4.66833269 	Resultado de equivalándo patrimonial  14.965.161,92 	2 959 419 27 
Valores a receber (nota 4) 	 42.304.383,89 31.760.964,72 	Provisão para contingências ( 	 58,77 	799.812,34 RESULTADO OPERACIONAL 	31.444.877,23 	22.353.282,13 

	

611.960,51 	512.039,03 	 Despesas e receitas não 

	

798.9E4,29 	800.495,94 PATRIMÓNIO LIQUIDO 	 229.974.554,90 	operacionais (nota 12) 	 22.189.083,18 	4.817.280,92 

	

107.699.554,23 121,084.369,02 	Capital social 	 74.000.000,00 RESULTADO ANTES DAS 

Reserva de reavall 	
2,50098:300095:20,03 Provisão  PROVleeSCreeErjeeRletBeUTdeAreRIAS e  

	

81.723.438,59 97.15647606 	Reserva para futuro a 	 53.633.960,41 	27.170.563,05 

Reserva legal 	 795,06 	contribuição social 	 (13.291206,74)  (1.706.700,80)  
Lucros acumu 	 57 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 	40.342.753,67  25.463.862,25 

Lucro por mil ações 	 97 75 	61 70 
As notas explicativos são parte integrante das demonstrações contábeis 

DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APUCAÇOES DE RECURSOS 
5 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DI2EMBRO DE 2006 E DE 2005 

(Em reais)  

	

2008 	2005 
OMS 	DE RECURSOS 	 62.169.946 65 40.558.961,43 
bas 	fres r 

	

liqUizto‘do exercido 	 40242.753,87 25.463.862,25 
hen° que naloWetam o cap. etre. liquido: 
Decifrei:050s e 8Nortiza05es 	 3.735410,16 2.823.483,48 

,Resultáhodeorquhritilête patrimonial 	(14.965.161,92) (2.959.419,27 
'Gosto do tialtro de Can' o ativo permanente26.503.030,94 	4.026,00 

temeiro°9 ' • .,== 1, 

	

I a kétoN'prazo 	6.553.913,90 2.727.008.97 
00 . Dos 	latas t . 	...,,, „.. 	N. 

1. ; 12.500.000, 64) • DostrugtdOs pata fulattaurneol de capital 	- 	12.500.000,00 

	

(2,592.847
, _ APUCAVSEII.DE RECURSOS 	53.109,16 85 36.131.065,12 

	

25462.9E¢ .00), ..upzis sobre capital próprio,' 	 16.270.000,00 18.650.000,00 )...,(113.650000 	
Ustribuição'ae diviZICS 	 9.982.67245 = 

rAumentojâo toada 	a longo prazo 	22.378.425,27 8.295.801,25 
Acrescemos do allyo'hemenente 	4.478.591 93 9.185.263 87 

AUMENTO DÓ.,CAP. CIRC. LÍQUIDO 	9.060250,00 4.427.896,31  
DEkONSTRAÇAOTÚA VARIAÇÃO DO C.C.LIOUIDO 

doo simUlarrie no final do exercido 	102.406.497.50 100.066.81635 
Apto chstitante no inicia do exercido 	100.066.819 35 101.043.182,76 

2.339.678,17 (976.363,41 
Papsivo circulante no final do exercido 	25.237.450,47 31.958.022,30 
Passivo circulante no inicio do exercício 	31.958.022,30 37.362.282,02 

(6.720.571,83) (5.404.259,72 
AUMENTO DO CAP. CIRC. LÍQUIDO 	9.060.250 00  4.427.898,31  

As notas explicativos são parte Integrante das demonstrações contábeis 

erça-teira, 3 de abril de 2007 Stáststett)OSSÉtiaf90 
ltos)o)NEfideátálaSeltSs. 
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ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 
C.N.P.J. 61.584.223,0001-38 	 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
RELATÓRIO DA DIRETORIA 

Senhores acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos A apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais ievantaoos em surezuur, e 31, 1,4)Va em como as 
Demonstrações de Resultados, Mutações do Património Liquido e das Origens e Aplicações de Recursos, os quais se acham acompanhados do Parecer de Auditoria. Conforrne á informamos nos anos 
anteriores, a receita bruta deixou dosar o indicador do nivel de atividade para parte das empresas do setor da construção civil devido a novas formas de contratação de serviços. Por esta razão, apresentamos 
abaixo o valor dos serviços prestados ou produção, como indicador do nosso nivel de atividade, que ri estabelecido com base no valor total das obras executadas sob responsabilidade financeira, técnica e 
administrativa de nossa Empresa. Demonstrativo da variação do volume de nossa alMdade em 2006, comparativamente a 2005 e 2004: 

Evóiução dos Serviços Prestados 	 Evolução da Receita Bruta Faturada 

	

N  400 000 	 
.8 

	

350.005 	 
300.000 p, 250.000 .6-84 

É 200.000.''  
.É 150200 
E 100.000 

50.000 

-0  400.000 
6 300.000 
j€ 200.000 

loo.000 

bse = 3 7 

Depósitos para remimos 
Outras contas 

PERMANENTE 
Investimentos 
Participações em controladas 
e coligadas (sotas) 

Outros investimentos 
Imobilizado (nota 10) 
Custo corrigido 
Depreciações acumuladas 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 

Aumento de capital 	 26.000.000,00 
Realização da reserva de reavallaçáo de coligada 
Lucro liquidado exercido 
Juros sobre capital próprio 
Distribuição da dividendos 
Constituição da Reserva Legal 
Saldos em 31 de dezembro de 2006 

TO AL DO'PAS IVO E 
TOTAL DO ATIVO 	 287.730.040,00 276,396.751,35 JPATRIMÕNIO IJOUlDb ,:,.... 	 sl,a- _....0.5,  

As notas explicativos são parle intees5te das dérnonstrãOes Contábeis 	'4,) ..." 	It, 4,4 rili, 
DEMONSTRAÇOES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 3100 DEZEMBRO DE 2006 52005) Enfreais )  

ita 	aumentado 	avaltaotto ,,,,,..'-' Reserva 
para futétro/Ceservade 't 	 TõtaNZo 

Cap piàfiment6"k 
	aolI capital . ' (1_21_ Jirof5eda 	.i.çlegal 	  

Saldos em 3148 dezembro de 2004 	63.000.000,00 	7,000,000AJÍI 23.491.041,92 4214601 	 213253.340,29 
Aumento de capital 	 11 004 
Destineigies no exercido 	 s, 
Realização da reserva do reavaliação de coligada 	 2 (0.56647,94( 

12.500  

Lucro liquido do exercido 
Juros sobre cot:adi Próprio 
Constituição da Reserva Legal 

Saldos em 31 de dezembro de 2005 
	74.000.000,00 

81.607.748,97 97.040.789,44 
115.699,62 	115.689,62 

25.976.115,64 23.927.889 96 
65.329.173,69 59.912.709,43 
(39.353.05825) (35.984819,47) 
185.323.542,48 176.329.932,00  

.127 
40542.753 

	

0. 	16.270. ,C53) 

	

' (9.982,8 	(9.982679,45) 

	

2.017,357,68  ,== (2.017.137 68) 	  
100.000600,00 	 • 	1.305,292,94 , 2.104. 73 121.06530511 245474.601  

974 

As notas explicativas são parte integrante das deMonotioções ntábels,18 	 j/16.60 

(62) - 49  

NOTAS 19211.10ATIVAS,AS DENICOMMIAÇÕEStONTA8 
(Nota 1). ntezto Operacional. A empresa explora predominantemente o ramada construdío ckyll em Øe I 
executando° s paro terceiros dos setores privado e público; perliciPo também olzPilef sodd rto euaã 
(Nota 2)- Ap 	loção das Demonstrações Contábeis. As demonstrações contábeis foram elaborádat 

conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
s Práticas Contábeis. São as seguintes as principais práticas contábeis adotadas na el 

contábeis 3.1- Titulas e valonas mobiliários são atualizados pelos juros transcorridos 
ultrapassando o estende mercado. 32- Valores a receber composto pelos saldos atem 

'nado e do setor público, por prestação de seMços. IndusNe aqueles em cobrança (adida 
provisão de pendas constituída com base na análise dos riscos na realização de créditos a 
nsiderado suficiente para cobrir eventuais perdas. A companhia em 2006 precedeu a 
valores em cobrança judicial (precatórios), no montante de R$ 3.134.041,48, contabilizado 

mo outras receitas operacionais ( em 2005 R$ 4.378.869,72 ). 3.3 - Conta corrente com 
nte liquido da partidpação da companhia nos saldos de ativos e passivos dos balanços 
o. 3.4 - Investimentos as participações permanentes e relevantes em coligadas e 
elo método de equivalência patrimonial. As demais partidpações em outras sociedades 
egistrados ao custo acrescido de correção monetária até 31/12/95.3.5 - Imobilizado t 

ção, corrigido monetariamente até 31/12/95. As depreciações acumuladas foram 
eclações são computadas pelo método linear e reconhecidas no resultado do 
neiamentos são atualizados pelas vadações monetárias Incorridas até  adotada   

nscorridos estão provisionados. 3.7- Demais ativos e passivos t apresentados ao 
Incluindo, quando aplicável, as variações monetárias ou cambiais. Os ativos 
apraza 46 01 ano, foram classificados como circulantes. 3.8 - Imposto de renda e 
rovisCres constituídas conforme as allguotas vigentes, com base no lucro ajustado 

sino circulante. Os montantes diferidos ( sobre adições e exclusões temporadas) 
I a longo prazo. 
a Receber. 	 2006 

55.832.095,46 
7.097.549,56 

43.372.021,89 
(1236.983,52) 

105.064.683,39  
62.760299.50 
42.304.383,89  

105.064.603 39 
sição d 

2006 
133.080.86 

(903.998,09) 
(19.907,80) 
(48.552,86) 

(474.144,13) 
4.003.031,37 

(2.206.092,67) 
12.825,86 
56.033,79  

552 256 33 
(Nota 6)-Sumário das Demonstrações Contábeis dos Consórcios) Valores totais)   

(«) Ativo (c) Real. L.Prazor (.) Passivo Circ. (.1 Patrimônio 

	

Circulante Ativo Permanente 	o Prazo 	urdo 
Consórcio BR 040 	 84.418.003,89 	766.731,72 	63.927.793,29 21.256.942,32 
Consórcio Calha F2 	 60.738.763,88 	780,50 	9.977 00 60.729.567,36 
Consórcio Construtor Anhangoera Norte 6.787.330,42 

	
680.000,71 
	

7.579.027,41 	(111.696,28) 
Consórcio Billings 	 31.723.303,43 	 - 	31.723.303,43 
Consórcio VP 5 	 1.098.932.63 

	
38.947.89622 
	

329.548,05 39.717.280,80 
Consórcio CCT 	 740.745,01 

	
5.993,53 
	

633.657,75 	112.880,79 
Consórcio Odebrecht.Cadoca-CCPS 	115.333.343,89 

	
353.702,89 
	

10.495.720,98 105.191.325,80 

(I.) Ativo (v) Real. LPrazo/ (-) Passivo Circ.« (e) Patrimônio 

	

Circulante Ativo Permanente EsIg.Longo Prazo 	Liquido 
Modem- 

	

as 	 2.392.139,76 	609.241,72 	81.642.124,16 (78.640.742,68) 

	

ran-Galvão-Constrocap 471.881,19 	 385.007,39 86.87380 

	

Receita Liquida 	Custo 	Despesa 	Resultado 
R 040 	 25.533.952,70 (17.982.134,67) (1.688.506,75) 5.863.311.28 

	

°Calha F2 	 26.671,29 	(3.084.055,12) 	(55.544,03) (3.112.927,86) 
rolo Constutor Anbanguera Norte 	43.289.675,83 (39.795.607,82) (2605.764,29) 	(111.696,28) 

Consórdo VP 5 	 - 	(6.251,92) 	(6.251,92) 
Consondo Odebrecht-Carloca-CCPS 	180.840.784,87 (109.376.710,53) (4.720.344,39) 66.743.729,95 
Consorcio Construcap-Modem-Ferreire Guedes 	 - (78.346.121,35) '(294,621,33)178,840,742,68) 
Consóndo Constran.Galvão-Construcap 	375.248,96 	(181.424,93)' e06.950,33) , ' 86.873,80 
(Nota 7)- Partes Relacionadas ' - 	2005 

Créditos com pessoas ligadas 

DMdendoa e )uro. • receber 
Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio 

Agrostap Participações Ltda. 
Serrazol SM 

	
• = I :963.90/,35 1.963.997,95 

1.963.907,95 1053.907,9.5 

	

185.369,38 	165.332.47 
t = 

 

_ 

2.527.99 

.1 509.94839 Territorial São Paulo Mineração Ltda. 
Sociedade Agrícola J.C. Ltda, 	 .e4,500,971,20 
Golasa Golatuba Alcool Ltda. 	 32.222.338,91. 20 617.922,87 

33.908.679.46 22.172.063 29 
Débitos com pessoas ligadas 
Agrooas Participações Ltda. 	 394.236,62 ,., ,i . , 

• Territorial São Paulo Mineração Ltda. 	 154.782,42 
Outros - acionistas 	 831.235 94" 	85.47529 

80.254 98 	85.475,29 

(*)Auditado pela Temo Grant Thomton 
(Nota 9) - Sumário das Demonstrações Contabeis das Controladas e Coligadas 

	

Ativo 	Realizável a 	AtNo 

	

Circulante 	Longo Prazo Permanente 
Dolosa Goiatuba Alcool Ltda, 	 52.096.96723 	4.852.658,42 120279.656,79 
Cia de Concessão Rodov. Juiz de Fora • Rio 	5.098.805,00 	4.520.802,00 419.768.663,00 

	

~No 	Exigível a 	Património 

	

Circulante 	Longo Prazo 	Liquido 
31.949.087,07 103.825.914,18 41.454.281,19 177.229 

Cio de Concessão Rodov. Juiz de Fora-Ris 	47.460.502,00 143.736.619,00 239.191.149,00 429 

	

Receita Líquida 	Custo 	_I _espesa 
Goiasa Goitsuba Alcool Ltda. 	 128.7..743.59 (114.152.363,33) (10.396.040.06) 	4. 
Cio de Concessão Rodov. Juiz de Fora • Rio 117.160.277.00 (101.671.318,00) (21.562138,00) (6.073 
(Nota 10). Imobilizado 	Taxa 	 2006 

anual 	 Depreciação 

	

Deprt,  Custo acumulada 	Custo 
Terrenos 	 5.257.080,09 	 - 	5.046.671,45 
Edificações e construções 	4% 	8.370.221,21 	(5.554.594,84) 	8.370.221,21 	(5.225.877.16) 
Máquinas e equipamentos 	10% 	40.251.483,87 (24.645.555,66) 	35 861.852,05 (22.264211,29) 

continua_ 

ons6rcio Calha 
nsórcio Construt nhenguero Norte 

Consórcio Billings 
Consórcio VP 5 
Comércio CCT 

Consorcio Construcap-Mcdern-Fe • a- irErddes 
Consorcio Odebrecht-Carioca 	PS 

Consórcio Constran-Galvão-Constrvcap 
Consórcio Construcap-Consbem 

lerdo 
re o 

constai 
valiadas 
os foram 

isto de ag 
Idas e as d 

réstirnos e 
5-

de realizaçã 
ivos exigíveis ar 

sobre o lucro 
registrado no 

. 	Irados no exigi 
Nulo de Valore 
do setor público 

ber do setor privado 
n receber 

par devedores duvidos 

setas Correntes com Consórcios 
%PartIcip 

27,27 
24,13 
10,70 
20,15 
37,50 
30,43 
65,80 
33.33 
60,00 

2005  
73.961.832,70 

3.234.881,71 
42.361.070,92 

(575.743.85) 
118.982.041 48 
87.221.076,76 
31.760.964,72  

118,982,04t,48 

2005  
1.800.244,19 

(19.907.80) 
(47.292,86) 

(474.144,13) 
1.351.732,51 

(1.079.702,96) 

(Nota 8)- PartkipaÓ5es em Controladas e Coligadas 

Golasa Golatuba Now' Ltda, C) 
Cia.Concessão Rodoviária Juiz de Foro-Rio (') 
Mamais S/A () 
Sociedade Agricola J.C. Ltda. 
Outras empresas 

	

2006 	2005  
,99% 41.454280.93 28243.019,54. 

18,00% 37.908.909,59 41,167.755(09 

	

23,36% 	 • 	25.215 
99,99% 1.962.189,66 2.130.799,09 

	

292.368 79 	283.609,21 
81.607.748,97 97,040268.44 

1 530 928 95 Gotosa GolatuboAlcool Ltda. 
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. 	
CONSTRUCAP - CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

C.N.P.J. 61.584.223/0001-38 

NOTAS EXPUCATIVAS ÀS DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS 
Taxa 	 2005 	 2005 (1) Em 08 de junho de 2006 a companhia vendeu integralmente sua ações da Vianorte S/A cujo montante 

	

anual 	 Depreciação 	 Depreciação 

	

Deprec. 	 Custo 	acumulada 	Custo 	acumulada 
desta operação foi recebido em sua totalidade dentro do próprio exercido. (Nota 13) - Seguros (não 
ruminado). A companhia tem seguros contratados em vigor em 31 de dezembro de 2006. que a Veiculce 	 20% 	6.056.736,35 	(5.886.211,77) 	6.030.436,35 	(5.715.343,25) 

Móveis e utensílios 	 10% 	1.551.704,95 	(1.205.064,65) 	1.461.126,14 	(1.159.152,39) 
Ferramentas 	 10% 	176.24967 	(145.825,63) 	157.448,35 	(142.322,14) 
Computadores e periféricos 	20% 	2.727.600,83 	(1.646.810,31) 	2.268.718,66 	(1.249.173,29) 
Instalações 	 10°A 	358.269,45 	(237.907,79) 	348.194,45 	(211.701,74) 
Benfeitorias 	 20% 	99.626,00 	(31.087,40) 	82.571,47 	(17.03821) 
Outros 	 480.201,07 	 - 	285.46630 	 - 

administração considera suficientes para a cobertura de seus ativos e dos seus riscos operacionais. (Nota 
14) - Valores Contingentes. A companhia, no curso normal de suas atividades, está sujeita a processos 
judiciais de natureza eivai, trabalhista e tributária. Não obstante, a administração apoiada na opinião de 
seus consultores legais, nos casos em que há probabilidade de perda, fez as provisões necessárias no 
montante de R$ 899.658,77, (em 2005 R$ 799.812,34). (Nota 15) - Capital Social. O capital social é 
composto de 412.714.998 (quatrocentos e doze milhões, setecentos e catorze mil e novecentos e noventa e 
oito) ações ordinárias, subscritas e devidamente integralizadas, sem valor nominal. (Nota 16)- Reservado 

65 329 173 69 	(39.353.058,05) 	59 912 709 43 	(35.984.819,47) Reavallação de Coligada. Durante o exercício de 2006 a coligada Companhia de Concessão Rodoviária 
(Nota 11)- Empréstimos e Financiamentos 

Encargos 	 Garantias 	 2006 	2005 
Juiz de Fora-Rio realizou reserva por conta da reavaliação de seus ativos no montante de R$ 14.389.598,00 
(em 2005 R$ 14.403.598,00), liquido do Imposto de renda e da contribuição social diferidos. A companhia. 

Financiamentos de equiptos 	TJLP / US$ 4 4,3%a 5,0% aa. 	Próprio Equipto. 	9.209.746,13 6.352.445 66 por conta de sua participação na referida coligada, realizou a reserva reflexa no montante de RS 
9209.74613 6.352.445 66 2.590.127,64 (em 2005 RE 2.592.647,64) tendo como contrapartida diminuição no valor dos seus 

Curto Prazo 	 2.683.83723 	1.473.545,22 
Longo Prazo 	 6.525.908.90 4.878.900,44 

investimentos. (Nota 17) - Juros Sobre o Capital Próprio. Em conformidade com a Lei n° 9.249/95. a 
administração decidiu pelo provisionamento no resultado, de juros sobre o capital próprio, com base na Taxa 

9.209.748,13 6 352 445 66 de Juros de Longo Prazo - TJLP, no montante de R$ 13.829.500,00, correspondente a R$ 33,51 por mil 
(Nota 12)- Despesas e Receitas não Operacionais 	 2006 	2005 ações oro 20060 R$ 15.852.500,00 correspondente a RS 38,41 por mil ações em 2005, liquido de Imposto 
R57.4°74°. .8 alienação der:0584411inento na Mworte sia (1) 	 18.514.300,65 	- 
Resulcedo na alpinação de ahrosMvestimentos 	 3.674.576,66 4.821.844,23 
Resulto:Ice% Alienação de bens dó ativo imobilizado 	 24205,87 	(4.563,31) 
Outrasslosneses não operscrovir 	 (24.000,03) 	- 

de renda retido na fonte. Embora para fins fiscais os juros sobre capital próprio tenham sido reconhecidos 
no resultado do exercido, estão para fins de apresentação das demonstrações contábeis reclassificados no 
património liquido. Em 2005 parte dos referidos juros no montante de R$ 12.500.000,00 foram destinados 
para futuro aumento de capital transferidos para reserva para este fim, os quais foram integralizados em 

- - 	 32.109,003,18 4.=3_,_0 92 2006. 
JI)40,CÁPOBIANCO. 	. - 	 JULJO CAPOBIANCO FILHO 	 ROBERTO R. CAPOBIANCO 	 EDUARDO R. CAPOBIANCO 	 ALFREDO CARLOS DE MEDEIROS 

Diretor Prasidente 	 Diretor Vice-Presidente 	 Diretor Vice-presidente 	 Diretor Vice-Presidente 	 Contador CRC 1SP 17310410-0 
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos acrocestas da(Construcap --CCPS Engenharia e Comércio S/A 
1- Exarrfinamos ce balanços pairlmceiais da Construcap -CCPS Engenharia e Comercio 5/A, levantados em 31 de 
dezembro de 2006 e 200ó, e as „repectivas demonstrações do resultado, das mutações do património liquido e das 
origens G aplicações de ,recrirsos„correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a 
resf.nsabilidade de sua aceiddração. Nossa responsabilidade e a de expressar uma opinião sobre estas 
demonstia5,548 dintábeis. 3-  Negros exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e 
ocenpreekstern o planejarcenia dce trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o 
sistema contábil ode conheces internos da empresa, a constatação, com base em testes, das evidências e dos 
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas 66 avaliação das práticas e estimativas 
contábeis mais representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das 

demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 3 - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Construcap - 
CCPS Engenharia e Comércio S/A, em 31 de dezembro de 2006 e 2005, o multado de suas operap5es, as mutações 
de seu património liquido e as origens e aplicações de recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de 
acordo coro as práticas oontébeis adotadas no Brasil. 

São Paulo, 02 de abril de 2007. 

Teroxi Grant ThorntOn ft 
Auditores Independentes • Sociedade Simples 	 Acyr de Oliveira Pereira 

CRC 2SP 018.196/0-8 	 Contador CRC 1 SP 220266/0-0 

CIA. MANUFATUREIRA AUXILIAR 
C.N.P.J. n° 96.198.486/0001-93 
RELATÓRIO DA DIRETORIA 

Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, o BALANÇO PATRIMONIAL e demais demonstrações financeiras, correspondentes ao exercicio 
social encerrado em 31 de Dezembro 40 2006, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 	 São Paulo, 08 de janeiro de 2007. 	 A Diretoria 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
ATIVO 	 (R$) 2006 	(11S) 2005 PASSIVO 	 (RS) 2006 	(R$) 2005 (RS) 2006 	(AS) 2005 
Ativo Circulante 
1. Diaponível 

Passivo Circulante 
1. Obrigações Diversas 

Receita Bruta de Vendas e Serviços 	530.817,13 	866.413,27 
(-) Impostos Incidentes 	 (161.043,41) 	(246.783,96) 

Aplicações Financeiras 	810.891,26 	1.135.854,57 
Caixa e Bancos 	 117.409,17 	58.745,04 

2. Existências (Nota 02) 

Fornecedores 	 3.421,47 	7.011,78 
Obrigações com o Pessoal 	18.526,77 	14.936.27 
Obrigações Providenciarias 	14.66636 	14.067,24 

(v) Receita Operacional Liquida 	 369.773,72 	619.629,31 
(-) Custos dos Produtos e Serviços 

Vendi:Ice 	 1407.944 00) 	(523.414,91) 
Estoques Inventariados 	784.270,80 	806.440,57 

3. Créditos 
Obrigações Tributárias 	 25.103,60 	9.028,90 
Credores Diversos 	 13.259,95 	689 30 

(v) Resultado Bruto 	 (128.170,28) 	96.214,40 
Chilras Receitas Operacionais 	 71 62322 	2.070,28 

Contas a Receber 	 70.312,48 	33.355,34 Passivo Circulante 	 74.977,15 	45.733,49 _ Despesas Administrativas 	 (529.156,04) 	(652.377,93) ' 
Impostos Recuperáveis 	 55.203,41 	27.489,62 

125.515,89 . 	• • 50844,96 
Património Liquido 
1. Capital 

Despesas Tdbutárias 	 (18.918,09) 	(19.676,35) 
Despesas Financeiras 	 (2.689,15) 	(2650,61) 

Ativo Circulante 	 1.838.087,12 	2.059.885,14 Capital Social Realizado 	' 5.310.000,00 	5.310.000,00 Receitas Financeiras 	 153.439.53 	159.017,80 
Ativo Realizável a Longo Prazo 2. Reservas de Lucros Avaliação Equiv. Patrimonial 	 66,00) 	(64,00) 

Impostos Recuperáveis 	 - 	 67,65 
Depósitos Judiciais/Fiscais 	3.19610 	3.15610 

Reserva Legal 	 115.834,02 	115.634,02 
3. Lucros Acumulados 

Resultado Operacional 	 (453.936,81) 	(417.766,41) , 
Receita não Operacional 	 162.369,94 

Ativo %ali.. Longo Prazo 	 3.196,10 	3.263,7s Resultados Acumulados _0697.035,973 _2,6e3^2.5) Contribuição Social nobres LUCID 	 • 
Ativo Permanente (Nota 03) 
1. Investimentos 

Patrimônio Liquido 	 _2.028.798,95 	_2.48~ 
Total Geral do Passivo 	 2.103.775,1g 	.469,2§ _ 	. 	.2.5g . 

Resultado antes do Imposto de Renda 	(453.936,81) 	(25E396,47) 
Provisão cemposto de Renda 

Em Coligadas 	 9.022,00 	9.088,00 
2. Imobilizações VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 

Resultado Liquido do Exercício 	 (453.936,81) 	(255.396:47) I 

Máquinas e Equipamentos 	712.760,77 	312.260,77 ,jRSt 31.12.06 	(95)31.12.05 	Variação DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
Móveis e Utensilios 	 11.279.17' 	11.279,17 
Cauções e Direitos 	 69.715,31 	69.715,31 

Ativo Circulante 	1.838.087,12 	2.059.885.14 (221.798,02) 
Passivo Circulante 	74.977 15 	45.733,49 	29.243 66 

__(13§) 2006 	_(F1$11005 
1 - Saldo no inicio do Exercicio 	12.943.0911;26) (2.68770177 .8) 

Diferido 	 919.263,13 	919.263,13 Circulante Liquido 	1 763 109 97 	2.014.151,65 (251.041,68) .. 	• . 7 	, 	. 2 - Resultado Liquido do Exercício 	.936.811 	47) _1255.396 
1.713.018,38 	1.713.018,38 NOTAS EXPUCATIVAS 3' Saldo no Fim do Exercício 	(3.345973.035 07) (2.943.098,26) 

(-) Deprec./Amortiz. Acumuladas 	(1.459.547 501 	(1 256.786,021 

	

263.470,88 	456.232 36 1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras. A elaboração DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS 

Ativo Permanente _ 262.482ffl 	465.3,136 forma de apresentação e conteúdo das demonstrações financeiras, Origens dos Recursos 	 (RS) 2006 	(RS) 2005 
Total Geral do Ativo 	 2303.-776 10 	-2.528.469,25 foram procedidas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei Resultado Liquido do Exercício 	(453.936,81) 	(255.396,47) 

DIRETORIA 6.404/76. 2- Estoques - Demonstrados ao custo médio de aquisição, Depreciações e Amortizações 	202.761,48 	208.418,16 
Res. da Participação em Coligadas 	66 00 	0400 

Justino Augusto Azevedo Peixeiro 	Amlicar de Oliveira 
não excedendo ao valor de mercado. 3 - Ativo Permanente - (251.109) 	(46.914,31) 

Presidente 	 Diretor 

Carlos Hernani de Almeida Prado Hilário da Costa 
Diretor 	 Diretor 

Dárnonstrado ao custo de aquisição, observados os seguintes 
aspectos: -Os investimentos em companhias coligadas são avaliados 
pelo método de equivalência patrimonial. - As depreciações e 
amortizações são calculadas pelo método linear, às taxas que levam 
em consideração a vida útil económica dos bens, segundo 

Aplicações dos Recursos 
Aumento do Ativo Permanente 	 - 	500,00 
Redução do Exigível a Longo Prazo 	- 	162.369,94 
Variação do Real. a Longo Prazo 	 (67,65) 	(252.590,94) 
Variação do Capital Circ. Liquido 	(251.041,68) 	42.806,69 

Alcides Rodrigues • Contador; CIRO 1SP047102/0-11 parâmetros estabelecidos pela legislação tributária. (W.109,33) 	(41,9)581 ) 

CIA. MECÂNICA AUXILIAR 
C.N.P.J. n° 61.086.740/0001-87 
RELATÓRIO DA DIRETORIA 

• Senhores écionlatas: Atcedeado às disposições legais e estatutárias, submetemos á apreciação de Vossas Senhorias, o BALANÇO PATRIMONIAL e demais demondrações financeiras, correspondentes ao exer 	'e social 
encerradd em dtde DezerObro de-t05, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 	 São Paulo, 08 de janeiro de 2007. 	L . 

BALANÇO  PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EX 	CÍCIO 
Ativo 	', 	e 	v,. i e 	(RS) 2006 	(RS) 2005 Passivo 	 (RS) 2006 	(RS) 2005 5 

-dente Ativo Girei 
, 	01. Diskonivel - 	 • .... 

Caixa e' Bancos 	„ . ,.7 	2.183.140,94 	762.399,48 
Aplicações Financeiras 	653.433,53 	316.870,43 

Passivo Circulante 
01. Obrigações Diversas 

Obrigações com o Pessoal 	77.330,28 	70.950,26 
Obrigações Providenciarias 	68473,09 	60613,92 

Receita Operacional Bruta 	 ' é 	 • 
(-) Impostos Incidentes  
Receita Operacional Liquida 	 '-‘, 	' 

2. Existhriclea 
Imóvcis Destinados â `X nós 	26.509.024.43 	29.387.796,49 

3. Crepiteis.. 

Obrigações Tributárias 	577.984,35 	213.050,34 
Contas a Pagar 	 8.847,58 	5.962,71 
Receitas a Realizar 	 6.304.343 28 	 - 

(-) Custos dos Produtos Vendidos 	7.842 97) 	i , , 	.R.: 	. 
Lucro Bruto 	 br (4) Outras Rec. Operacionais 	

, 

G) Receitas Financeiras Liquidas 	 e :bm.» :, 	1. 
Contas a Receber 	 14.676.434,98 	4.775.842,86 

7 	 • Cudose kealizar 	' 	1.310.929,09 
~alvo Circulante 
Património Liquido 	

7.036.978,5 8 	., 	358.577,23  (-) Despesas AdmiAdministrativas
(-) Despesas Tributárias 	

(3.510.3411 	(3 	".5,34)78 	f,34) 1  

Ativo Cif:48mPa 	 . 	I 	45.332.962 97 	35.242.909,26 1. Capital (+) Avaliação Equiv. Patrimonial 	 ,,, 	e 	10 
Ativo Realizável a Longo, prazo,. t• 

Depósitos Judiciais 	, 	-; 	340.632,50 	4.301,49 
imp .  de Renda a Compensar 	 5,89200 

Capital Social Realizado 	31.500.000,00 	31.500.000,00 
2. Reservado Lucros 

Reserva Legal 	 3.271.671,20 	3.090.919,37 

(v) Resultado Operacional 	
s.liQZ,.7700) 	,,,,, 	,r, 

(-) Despesas não Operacionais 	(293.402.81''  (442.056,35) 
(4) Receitas não Operacionais 	 is.f 	'7 	302.030,00 

Realizável a Longo Prazo 	 340.632,50 	10.193,49 3. Lucros Acumulados e) Prov. iça Contribuição Social 	 ) 	1431.486,75) 
Ativo Permanente (Nota 02) Resultados Acumulados 	15 500 854 10 	12.066.569,27 (v) Resultado antes do 	 1 . 	is _ 1 • 

• 
' 	01. Investimentos 'és-. Património Liquido 	 50.272.525 30 	46.657.488,64 Imposto de Renda 	 4.Y-Blia :C 

'47/4...5.44.s. • 	' Em Coligadas 	 036681,001 	1.934.576,00  (i) Provisão p/o Ima de Rend 	 -- - .. 
(136.681,01_1) 	.M34.576„05 (q) Resultado Liquido do Ex raiei.  

02. Imobilizações Total Geral do Passivo 	 .6.7.309..503,813 	47.008.065,87 Lucro Liquido por Ação 	
.1 Edificações e Terrenos 	3.156.002,11 	3,156002 

'
11 

Instalações em Geral 	 953.113,40 	953.113,40 DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DEMONSTRAÇÃO DOS L • O 	 O/. , /, 
	.. 

Veiculos 	 2.196.409,74 	2.212.528,25 Origens dos Recursos 	 (RS) 2006 	(159) 2005 
Aeronaves/Embarcações 	4,907.965,82 	3,018,369,46 
Processamento de Dados 	661.419,64 	582.695,20 
Outras Imobilizações 	 45 917 55 	45 917 56 

Resultado Liquido do Exercicio 	3.615.036,66 	12.701.651,86 
Res. da Particip. em Coligadas 	2.071.257.00 	(573.560,00) 
Valor Liquido das Baixas: 

1 - Saldo no Início do Exs,  
2 - Resultados: 

Resultado Liquido do Exe 

O 
/ cicio 	361 

11.920.828,27 	9.968.625,98 Do Permanente 	 293.402,67 	1.967.650,45 3 -Transferincies/Destinaç s: 	 sr 
(-) Depreciações Acumuladas 	(148.238 861 	(148.238,86) 5.979.696,53 	14.095.747,31 DNidendos Distribuídos 

11.772.589 41 	9.820.387,12 Aplicações dos Recursos Reserva Legai 	 080,75 	1.• 
Ativo Permanente 	 11.635.908,,43, 	11.754.968,)3 Redução do Exig. L. Prazo 	 - 	250.000 00 4' Saldo no Fiorde Exerci lo 	 " -,".19 	1.21,6.1.6. 
Total Geral do Ativo 	 57:309.503;88 	-47.008.065,87 Aumento Realizável a L. Prazo 	330.439,01 VARIAÇÃO DO CAPI AL CIRCULANTE LÍQUIDO 

DIRETORIA  Aumento do Permanente 	2.245.605,16 	1.136.689.12 (R$) 31.12.05 	Variação 

Àrthur B. Mascioli 	Gabriela Mascioll 	António Vim° 
Dividendos Distribuídos 	 4.654.309.90  
Variação do Capital Circ. Liquido 	3.403.652,36 	8.054.748,29 

Ativo Circulante 	4
(RS131
5.332.9

742.06 

	

2.97 	35.242.909726 	10.090.053.71 	, 
PassivoCirculante 7.036.9 e 56____856677,23 	6.686.401  38 	. 

Presidente 	 Diretora 	 Diretor 5.979.696,53 	14.095.747,31 Circulante Liquido 	38.295.984,39 	34.892.333,03 	3.4(43.653,3 	1  
Flavio Roberto Alva 	Justino Augusto Azevedo Peixeiro 

Diretor 
NOTAS EXPLICATIVAS 

Diretor 

Manuel Vazou°. Fartos 	Paulo Ferreira de Souza 
Diretor 	 Diretor 

Alcides Rodrigo., - Contador - CRC - 1SP047102/0-0 

01 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - A elaboração, forma de apresentação e conteúdo das demonstrações financeiras, 
foram procedidas de acordo com as normas estabelecidas pela Lei 6.404/76. 02 - Ativo Permanente - Demonstrado ao custo de aquisição, 
observado o seguinte aspecto: Os investimentos em companhias coligadas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial. 03 - O 
Capital Social de R$ 31.500.000,00 e representado por 4.113.000 ações ordináriaee nominativas, sem valor nominal. 



DATA, 5 (cinco) de abril de 2.007- HORA: 10:00 horas - LOCAL: Sede social localizada na Rua Bela Cintra, n..24, 1° 
andar, em São Paulo, Capitai QUORUM:Acionistas representando a totalidade decapitai sodal, tordorme assinaturas 
constantes do °Livro do Presença de Acionistas". PUBLICAÇÕES: a) Balanço Geral encerrado em 31.12.06, publicado 
no 'Diário Oficial do Estado de São Paulo' e no jornal "O Dia', em ambos nas edições do dia 03.04:2007; b) anúndos 
dispensados face ao contido no parágrafo 5°, do Art. 133 da Lei n..6.404/76, e dispensada a convóiiação nos termos 
do parágrafo 40, do Artigo 124, da referida Lei. COMPOSIÇÃO DA MESA: JULIO CAPOBIANCO Presidente da 
Menu EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO - Secretário da Mesa. ORDEM DO DIA: a) Tornar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercido social encerrado ern 31 de 
dezembro de 2.006; b) Ratificara distribuição de dividendos anterior 	morde realizados; c) Deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido rio exercício; d) Fixares honorários da Diretoria; e) Eleger a Diretoria; ti Alterar o artigo 7.0 suprimir o 
artigo 9° do Estatuto Social e g) Outros assuntos de IMeresse social. DEIJBERAÇOES: Por votação unânime: 1 
Aprovaram o Relatório da Diretoria, o Balanço e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao axe 
encerrado em 31.12.06, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo erro Jornal 'O DM", em ara 
edções de 03.042007:2°) Delberararn que o lucro liquido do exercido, após a constituição da Reserva 
de RS 22.055.615,99 ()Ante e dois milhões e cinqüenta e cinto mil, seiscentos e quinze reais e n 
centavos), ficará retido para posterior distribuição, a ser oportunamente decidida; 30.) Ratificaram 
dividendos antedormente realizada, no montante de R$ 9.982.679,45 (nove milhões, novecentos e 
seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); 49) Foram fixados os bons 
montante total global, anual, de até R$ 1.500.00000 (hum milhão e quinhentos reli reais), s 
destinado aceda um dos Diretores será fixado em Reunião da Diretoria convocada espoai 
Foram reeleitos os Administradores com mandato até o finai de abril de 2.010, os quais pe 
cargos atê que sejam substituídos por outros regularmente eleitos, que são 
CAPOBIANCO, brasileiro. casado. engenheiro Mil, residente e domidiado no Muni 
Paulo, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n°2.100, portador da Cédula de 
inscrito no CPF.MF sob o n.°006.025238-34; Diretores Vice-Presidentes: J 
casado, engenheiro ~I, residente e domiciliado no Município de São Pa 
Cristina, n.° 344, Jd. Paulistano, portador da Cédula de identidade RG n.° 
O n.. 681.430.528-34; ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, bra 
domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na R 
Cédula de identidade RGn. 7.611.632-SSP-SP e Inscrito no 
RIBEIRO CAPOBIANCO, brasileiro, casado, administrador de 
Paulo. Estado de São Paulo, na Rua Alberto de Faria, n.° 1 
SSP-SP e inscrito no CPF.MF sob o n..819271.188-91. 
seus respectivos cargos; 69 Deliberaram alterar o 
suprimir o Artigo 	que dispunha sobre a ca 
alterações aprovadas os atuais artigos loa 24 
seguinte redação: "Artigo 75. Cada ação nominativa 
não se computando os votos em branco... Para maior da 
redação a seguir transcrita: 'ESTATUTO SOCIAL CO 
COMÉRCIO 5A. CAPITULO 1- DA DENOMINAÇÃO, SED 
denominação de CONSTRUCAP-CCPGENGENHARIA E C 

Ma, com sede afora nesta cidade de São Paulo, SP.. ha Rua 
itivos,o.rqlmlvados na Junta Comercial do Estado de Sôo Pau 
aio Urde°. A Sociedade tem por objeto: a) a execuçâo de se 

harta em todos essa. ramos e espedelidades, compreendendo, exe 
civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia agronômica, 
engenharia industrial e outras, ainda que não especificadas, por conta própria 
empreitada, administração e outros admitidos; b) compra e venda de imóveis; c) irmo 
representações; e) administração de bens próprios; I) serviços de limpeza pública 
transporte, depósito e beneficiamento de lixo domidier, industrial eco hospitalar, dou 
parques e (ardins; g) a exploração de serviços públicos, em todos os setores e modalidad 
concessão, permissão, parceria ou qualquer outro, e h) participar corno sócia ou adenta em 
2.. A Sociedade regular-se-á pelos presentes Estatutos e pelas leis em vigor, nos cacos oro 
Sociedade, a juizo da Diretoria, poderá participar de outros sociedades mercantis ou Industriais, bem 
escritórios e agências no País ou no exterior. Artigo 4..0 prazo de danação da sociedade é por tempo 
CAPITULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES - Artigo 5°. O Capital Sedai é de R$ 100.000 
milhbes de reais), dividido em 412.714.998 (quatrocentos e doze Milhões, setecentos e catorze mil, 
noventa 0050) ações nominativat ordinárias ou comuns, sem valor nominal, totalmente integralizadas. Artigo 
ações são Indivisivels perante a Sociedade, a qual não reconhece mais de urn propdetario para cada ação. Artl 
Cada ação nominativa dá direito asso voto nas defiberações das Assembléias Gerais, não se computando os votos e 
branco. CAPITULO M - DA ADMINISTRAÇÃO - Artigo 8.. A Sociedade será administrada por uma Diretoria 
composta de 014 04 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no Pais, com mandato de 03 (três) anos, eleitos 
pela Assembléia Geral, podendo ser reeleitos, sendo um Presidente está 03 (três) Vice-Presidentes. Artigo 8°. Em 
caso de vaga ou impedimento definitivo verificado em qualquer dos cargos da Diretoria, os demais Diretores 
escolherão, entre si, o substituto, o qual exercerá o cargo até que seja eleito, pela Assembléia Geral, novo Diretor,o 
qual exercerá o cargo pelo tempo restante do mandonae faltava aosubstituldoArno•10.0onpeleAAssernbléia• 
Gerai que os eleger, fixar os honorários mensais atribuidos abs Diretores. Artigo 11, A Diretoria reunireevi, 
ordinariamente, uma vez por ano, a fim de examinara situação econOrMoofinenceira da sociedade e para deliberara 
respeito dos negócios sociais e, extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias para o bom andamento dos 
negócios sociais, deliberando cama presença da maioria dos Dimidias em exercido. Artigo 12. Compete à Diretoria: 
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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2.007 
ala administração ampla e gerai dos negócios sociais, delberando e resolvendo sobre lodosos assuntos de hteresse 
social praticando todos °seios nnor&cariol pare bem oondoir os negocies da sociedade, que Mo sejam privativos da,' 
Assembléia Geral; b) executar e fazer observas os presentes esteados e as deliberações das Assembléias Gerais; c) 
convocar as Assembléias Gerais; d) no limite de suas atribuições e poderes, constituir, era nosso da sociedade, 
mandatários e procuradores coai poderes especiais, revogando-os quando julgar conveniente; e) lazer as operações 
de crédito que entender úteis à sodedade; f) ande% ceder, tnansferir, alienar, hipotecar, penhorar, gravar, onerar ou 
vender bens sociais do património de sociedade, móveis ou imóveis; g) apresent9fantráintente iAbsembkila Geral b 
relatório de sua gestão, o balanço gerei e a demonstração da conta de lucros e pordas•ecompanbildosido oarecer do 
Conselho Fiscal para apreciação e deliberação dos acionistas; h) representara socledadp„em juízo °útero dele, ative 
e passivamente, bem como perante terceiros; 1) praticar da forma mais ampla todos os obb que 4,IWog Web-temos 

reservem à Assembléia Geral; 1) contrair financiamentos de qualquer aspecto: nos Valores qmstlersr, comi& 
do Brasfi S.A., Banco Nacional do DesenvoMmento Ecordmice e Social - BNDS, Caixa EconbqUora Federal, 
Caixa Nosso Banco SA, Institutos de Previdência em geral, autarquias e enfrindes pamestearriá e de.00nonila 

mal, outorgando penhor ou penhores de bens ou drenes da sociedadqznyel5 ou imóvMs, as9umindo as 
latas; I) assinar contratos de caução ou de desconto ou de outras operações de ~toem gerai; In) 

nações, e n) prestar fianças ou outras garantias, bern conto ooncedvr 05515. Artig•U 13. A Sociedade 
eis técnicos engenheiros ou arquitetos devidamente registrrina rio CREA, os quais agirão com 

Mio de suas funções técnicas, assinara:10 todos os trabalhos de ordem teratii9Lcrusi0 da 
instrumentos de compra, venda, compromisso, cessão, tranoerência, aúne/são, notação, 

imóveis pertencentes à Sociedade, ou de outorga de finca'. concesm 0e_avals ou 
r assinados isoladamente pelePresidente ou em iinjurito por Ce (quis) Hiretores. 

entes de mandato, em nome de sociedade, bewzorio enssão de lerrXcle câmbio 
tida crédito em gerai, deverão ser asdnados pelo Presidente, Isoladamente, ou por 

fo Segundo. Os demais atos e papéis referentes à °Minaria administração, tais 
papéis, quintos em geral, propostas em geral e cheques, poderão ser 
nte. Artigo 15. Os Diretores exercerão as atribuições ~dares aos seus 

artigos 12,13 e 14, e que poderão ser especificadas emAta de Reunião 
em suas ausências ou Impedimentos eventuais. CAPITULO IV - DA_ 

Geral dos acionistas reunir-se-á, onanadamente, dento dos quatro 
, para resolver os assuntes de sua exclusiva competência, e, 

Artigo 17, As Assembléias Gerais serão presididas por um 
entre os presentes, o secretário dos trabalhos. Artigo 
donamento e deliberação das Assembléias Gerais os 

FISCAL - Antigo 19. 0 Conselho Fiscal funcionará 
'Geral, a pedido de acionistas que representem, no 
rito por cento) das ações sem direito a voto, aceda 
ia Geral Ordinária após sua Instalação. Parágrafo 

posto de 03 (três) membros efetivos e suplentes em igual 
grites no Pais, eleitos pela Assembléia Geral. Parágrafo 
upientes terão que satisfazer as exigências legais e exercerão 

e realizar após asse eleição, podendo ser reeleitos. Parágrafo 
Te 	 onselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral que os eleger, 

. As atribuições datainselho Fiscal são as fixadas em Lei ano Estatuto , 
SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE.LIICROS - Artigo 20.0 exercício 

Vendo a Diretoria,' á 31 de dezembro de cada ano, fazer elaborar as 
em lei. Parágrafo .Uhico. -Sarnas que, necessário, a critério 'da Diretoria, e 

especiais. Artigo 21 .Feltas as amortizações e provisões legais, o lucro líquido 
- 5% (cinco porcento) do lucro serão aplicados no Fundo de Reserve Legal, até 

- é% (hum por cento) deludo será empregado na distribuição de dividendos 
.111- o saldo, se houver, fitará à disposição da Assembléia Geral. Parágrafo Único. A 

, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de 
natório, ou a retenção de todo o lucro. CAPITULO VII- DA UOUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 

°dada entrará em liquidação nos caeos' legais, competindo à Assembléia Geral determinar o 
o, elegendo o Conselho Fiscal e o ilquidanle, ou Ilquidentes, os quais funcionarão durante o 

u dação, fixando-lhes os respectivos ~orados. CAPITULO V1I1- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 
IAS-Artigo 23.00 princípios e regras insfituidos pela Lei n°6.404. da 15.1276, com as modificações 
pela Lei n. 9.457/97, pertinente ês Sociedades Anônimas, regularão os casos omissos". 75) Os 

Omitas consideram sanada a ausência de publicação dos anúncios de que trata ao artigo 133 da Lei das 
edades Anónimas, bem corno dispensaram a presença de auditores independentes para prestar 

sclarecimentos das Demonstrações de Resultados. Nada mais havendo a tratar, aprovaram a publicação da Ata, 
em forma dasumário. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade 
de votos. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. JULIO CAPOBIANCO -Presidente da Mesa; 
EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO • Secretário da Mesa. ACIONISTAS PRESENTES: JULIO CAPOBIANCO: 
JOANA EYARC RIBEIRO CAPOBIANCO; JULIO CAPOBIANCO FILHO; EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO,. 
MARIA LUCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO; MARIA SILVIA RIBEIRO CAPOBIANCO; MARIA CECILIA 
oRIBELRO_CAPOBLANCO; JOÃO.PAULO.RIBEIRO CAPOBIANCO, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO e PEDRO 
CESAR ADAMI. A presente é cópia fiel da original transcrita em livro próprio. JULIO CAPOBIANCO EDUARDO 
RIBEIRO CAPOBIANCO - Presidente da Mesa Secretário da Mesa. Documento visado pela advogada Angela Maria 
Soque Camezeno -OAB/SP. 124.534 e CIC 692.852.098-15. JUCESP sob n°. 115.756/07-3 em 18/04/2007 - 
Protocolo 1151111/07.7. Cristiana da Silva F. Corrêa, Secretária Geral. 
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Sra. Acionistas: Consoante diposições legais e estatutárias, após exame e aprovo 	,..i..,,,,,,,, 	íosef 
do exercício social findo em 31/12/06. Colocamo-nos à disposiçãopera quaisquer( 	i..ii,:o.,,,m4 .-",:1V,',.it . 	. tração. 

m. 1. :_il? 89 	 perac./200G 	Per 
(o) Receitas Bruta de Vendas e Serviços 	2.686.163,11 	• 	0,00 
(*) Recebas Financeiras Pré-Operacionais. 	0,00 	122.653,24' 
(-) Deduções de Vendas e Serviços 	( 148.101,94) 	0.00' 

	

(c) Receitas Liquida de Vendas e Serviços 2.538.061,17 	0,00 

((:),Ci-uufro-r...'e,..,semç°' 	
(1.924.435,75) 	, 	0,00 

	

613.625,42 	0,00 
(-) Despesas Operacional., ré-Operec. 	(1.709287,66) 	(204.292,41) 
(-(Desposas Financeiras Pré-Opera°. 	0,00 	( 56.894,20) 
(..) Resultado Operacional 	 (1.095662,24) 	0.00 
(-) Despesas Não Operadonals 	 0,00 	( 	3.200.00) 
(à) Prejuízo Líquido do Exercício 	(1.095.662,24) 	(141.733,37) 
Prejuízo Líquido do Exercício por Ação 	0,098392 

	'0420°  Balanços Patrimoniais dos Éserefolos Findos em 	 -̀ 41,4 
ATIVO 	 2006 	2005 PAI 	1 1 9 . 269/07 - 7 

11.710.085,05 
11.135.584,00 

574.501,05 

12.590.156,79 

2005 
195,28 

3840:g°0 
0.00 
0,00 

111.28 
0,00 

0,00 

0,00 

Circulante 	 537.660,33 	1.017.452,02 	Circ 
Caixa,  Bancos e Aplicações 	 816413-13061:3800 	9:91:836615:31 	CF.'n' 	111N11111111111111111111111111111111111111111111111 Direitos Realizáveis 
Estoques 	 40.876,38 
Despesas Antecipadas 	 18.745,85 	

...,„„.....,„„„.... „.. 

	

0,00 	Repasses, Contas ili Pagar 	• 	519.630,03 
Realizável a Longo Prazo 	 63.365,91 	15.000,00 	Previdência Social, Trabalhista e Tributos 	168.821,91 
Permanente 	 13.042.353,37 	11,557.704,77 	Empréstimo e FinantiameMos 	 481.961,76 
Imobilizado 	 12.296.828,06 	10.909.805,03 	Exigível a Longo Prazo 	 762087,81 
Imobilizado em Andamento 	 10.314.025,75 	9.404.233,59 	Patrimônio Liquido 	 11.628.212,03 

e
Capital Social 	 11.135.584,00 

n'm' 	
144.000,00 	144.000,00 

entos Informática e Softwares 	5.505,00 	000 	Aporte de Poolistes 	 1.013.789,22 
s e UtensIllos 	 987.034,00 	, 	702.701,10 	Reservas de Capitel 574.501,05 

lk 

umas, Equipamentos 	 846.263,31 	658.870,34 	Prejuízo Líquido do Exercício 	(1.095.862.24) 
Diferido Gastos Pré-Operacionais 	745.525,31 	647.899,74 
TOTAL DO ATIVO 	 13.143.379,01 	12.590.156,79 	TOTAL DO PASSIVO 13.943.379,61 

Dam. Origens e ApheaçOes da Recursos 	2006 	2005 
Origens de Recursos 	 1.013.789,22 	0,00 
Apode de Podidas 	 1.013.789,22 	0,00 
Aplicação dos Recursos 	 2.628.676,75 	169.834,94 

Imobilizado 	 1.387.023.03 	28.101,57 
Diferido 'Gastos  Pré-Operadonals 	97.625,57 	141.733,37 
Transf. exigNel longo prazo p/ Curto Prazo 	48.365,91 	0,00 
Prejuízo do Exercício 	 1.095.66224 	0,00 

Variação do Capital Circulante Liquido 	(1.614.887,53) 	( 169.834,94) 
Representado por: 
Ativo Circulante 	No início do Exercício 	1.017.452,02 	307.215.22 

No final do Exercido - 	637.660,33 	1.017.452,00 
Passivo Circulante No Iniciado Exercício 	880.071,74 	0.00 

No final do Exercido 	2.315.167,58 	880.071,74 
Variação do Capital Circulante Liquido 	(1.614.887,53) 	( 169.834,94) 

Doem. doa  Mutações Pedimento Líquido Capital Sedai Capital Subscrito Res. de Reaval. 	o p/ Capitaliza', 	rel. Êiziorcicio 	Total , 
Saldo ern 31 de Dezembro de 2005 	11.120.584,00 	15.000,00 	565.877,68 	8.623,37 	0,00 11.710.085,05 
Apartada Poolistas 	 1.013.789,22 	0,00 	1.013.789,22 

- Prejuízo do Exercido 	 - 	 - 	 - 	(1.095.662,24) (1.095.562,24) 
&rido em 31 de Dezembro de 2006 	11.120.584,00 	15.000,00 	555.877,68 	1.022412,59 	(1.095.662,24)11,828.212,02 
Notas Explicativos, 1 'Demonstrações elaboradas de acordo c/ a legisla- &Mação. d) Exelvél a Longo Prazo demonstrados pelo valor liberado pelo 

e juros incorridos. 
pré-operacional deve- 
próprio avaliado para 
000,00, Integrahvado 

por ações ON de 851,00 
caráter experi- 

em 1 	e de acabamento. 

pão societária brasileira. 2- Empresa em fase pré-operadonal até Jan/06. 3 Bredesco acrescido de encargos, variações monetárias 
- Principais práticas contábeis: a) Estoque avaliado pelo custo médio de e) Diferido gastos pré-operacionais Incorridos na fase 
aquisição. b) imobilizado registrado ao custo de aquisição, formação ou mão ser amortizadas em 5 anos. f) Reserva do ativo 
construção acrescido de reavaliação espontânea, constituído por terreno, 	peritos. 4) Capitai Social autorizado R$ 
equipamentos de Informática, movéls e utensMos, máquinas e equIpamen- 	R$ 11.120.584,00, subscrito R$ 15.000 	epres. 
tos, veículos e edificação de obras civis em lese de acabamento, c/ término cada. 5) As atividades operas. in* • 	am-se em Fev./02m 

Jirevisto p/ Jan/07. c) Ativo Circulante representado pelo valor liquidadora,    mental, em virtude das edil. e ' 	lações estarem 

Conselho de 'Administração, Marcos Martins Vilela ''residente. Cones-
Melros, Francisco César Martins Viela • Sérgio Martins Villela • éosê 

ÀS Bilhamil Pelho Filho • Fábio Duarte. Diretoria, Uu Shang Shlen - Diretor ,  , 
ministretivo. Contador, Mário Leme de Carvalho CT CRC 15P050.08510.5 

Bal 

ADDEPAR S.A. - E • REENDIMEN OS 
CNPJ n. 00.995 40001-1 A0Or a 

ICIPAÇÕES 	

ATIVO 
Ativo Circulante: Caixa 
Bancos c/Movimento 
Aplicações' Financeiras 
IRRF a Compensar 
Impostos á Compensar 

Realizável a Longo Prazo: Investimentos 
Permanente/Imobilizado: Móveis e Mansa 
(-) Deprec. Acumulada 

Total do Ativo 
kaWeips.~.351%"WçãO 
"nt"IncélÉVC.4~.4b5  

1) Procedimentos Contábeis: As demonstrações financeiras e 
sendo apresentadas pela legislação societáda e foram elaboradas 
acordo com as práticas contolbeis emanadas da Legislação Soda 
(Lei das Sociedades por Ações). 2) Correção Monetária: Pa 
‘exerciclo demonstrado, continua revogada. 

aNendas: Venda de Sobrados 	115.822,85 93. 00.00 
os dos imóveis 	 ocoo 91.650,10 84.459,80 
sies sNendas 	 ' 	t849.21,1.714 97 

	

aceita Liquida 	 e. e  . 22.32:L.50,10025.23 
Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas 
Dioceses Financeiras 
(a) Receitas Financeiras 
Lucro Operacional 
Receitas não Operacionais 

	

Lucro do Exercicio 	 ' 12.726,76' - -(229,90) 
(-)CSLLARPI 

.50) Lucro Liquido do Exercido 	 9268,97 	90 
CA!. 	W'sir.,==it=15 -ViZIZMYM. 

Capital ReaulL Res. de)-) Ações em Patrimônio 

	

Social Acumul. Lucros Tesouraria 	Líquido 

Sld. 31/12/04 660.000,00(37.294,90) 2.421,24 (23.490,99)601.645,35 
307.155,36 20.385,14 Sld. 31/12/05 660600,00(37.514,80) 2.421,24 (33.790,99) 591.115,45 392.100,31 307.155,36 

Aumento/Redução 	 84.944,95 286.770,22 Sld. 31/12/06 660.000,00(28.245,83) 2.421,24 (360.590,99)253.584,42 
fiéttriffill Apparido Sof ner • Diretor Presidente 	Silvio Genaro - P eddente Conselho Adm. Gilberto Dias Almeida • CRC 1SP 153910/0-4 

- 50.437,89 ri3-342,05 
2.313,71.  '1.928,62 

,41.357, 	FM.768,21 
• 10.926',12 (p.„684,42 

1 797 64 2,454,52 

9 

dr.d=hdia Poliacov 	 
r.015 	`.1.fi.C7 1tiuI .2109' 

dos Recursos: Resultado Liquido 

9,90) 
5,36 
536 

286.770,22 
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• 
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CVAkM':~2!"41.° "Se.Çurit03",  

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS-  _ 

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3716932'  
DATA: 27/04/2007 	PROTOCOLO: 07174 '782 

#CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES SYA# 

7. ""'erwo o 

:MINAS:GERAIS CADERNO.' - 

.316.0.1 647.8 .6 X r,";. • 

,... '13EMONSTRAÇÃO.DAS, ORIGENS E:ÁPLICAÇOES 
, 	..... • •--2.DE RECURSOS SM 31DE DEZEMBRO DE 

- ••••,,,,l')."`'W,,,,-'42,00611DEZEMBRO DE:2005F," Át" lt,  .....sll.."....lt. . , 	.. 	. 
• yl ,.., „....,,,, s.!: tlt.CEmMilbares de Reais ll,,,  • 	-, 	. 

, 	- 	 ' 	2006 	2005 

RELATISMO•DA_,ADWIMISTRAÇÃO„-r.tinigeoretininienit~. -;d4Poeitiyoe'lálolsie"aaattatrio,tii‘Eirnoifituttmeterja.atirisCiticito de-.EV.•StiaLfaii 
-r .. 	. áonvaws.ehgenhetiã'McOftátrútiõeD.s:a; _ ifffl=r6ige48,...--giãobéti'.iéteiTur:4•4.9,-sreíFz007-rs'!. ?04,~Plaió,139.00"agg'0~0.ajgV7IMOi'..*~~,....4,~4.0!'..."  

-,..... 	- .• 	- -• - ., --- , ., colocamo,nos à diaposiçaoLláltenhorai ahlotilitiss pere'qüidsquetleselittecinienios.-.Vespadrato,:12de'tilitilde.2001YKDirettáriÁ 	•• ,-, •.- •, ,, 
l,.. l„ •• CNP.1•17.250,986moul.50'....., 	 .. , 

• . BALANÇO EM 3ÉDE DEZEMBRO DE 2006 E DEZEMBRO DE 2005. (EM MILHARES DE REAIS) '. 	. •DEMONSTRAÇÂO DO RESULTADO DO.IOCÉRCICI011,"l,.. 

l"-• AMO- 	,, 	.., - 	 ,l, 	.. • PASSIVO '•'''! 	 N,..11D4,  • ,.3._,,,,i,.,,,,D•g.p rz,  DEZEMBRO DE DE 2001Eit.,,aDEZEMj!).i.  j1,51,,  DE 2005 

,A-itt,-,g, ....„•iii: ,vo:á.E.,-iti,,,,,,,s4-•,,,...;..t.1406 •,.t q 2005 ''.ti. 
"1"":(16, -.."-T. '-2,13 "-,-.  ' CleatlaPta-; ".- - '. CIA:ulante ' 	. 	, 	. • -,. -.., 

.Ciiitta"e'Benctie •, ' 	995 	I46 	-',74`,'Instiatipáci,Einaticeirai • 	 RECEITA OPERACIONAL:BRUTA , 'E :4 .;.::,.:',:,.....,-,  

.Devedores t2.ii„sSeryiços- 	  j15.607.,it;,.`fj.,;45.972„. 'ij. 2,,,;- Fornecedores e Subanprotenos 	 
.1.9•1..",,. 1.904.."-.. ..,,,,..,4-Contritntigei a•P.emiller,::=1....r..-.-..,-.1 	,t.,255„.C14,f0.-s 132,  ;.,:,' .,,,,,gtqe-0Iiit  déliedi,00-a-mg •10-yg,ígigm  Á ,Eov.„,..ivv•it-  . ,611,  -•••,-- . 	3 • 	..1Reocita de Obras • 	. - 	. • • 	.3.609 ' 8.259' . 

- Valores 'a Recaber''''' •-' 	j90.L.' '' L:5.4.0464.4  ••V ,Adiantamento de 'Clientes  • -- •- -• • •• 	- 	3.511 ,'":,,,,,..,8.21,0 	1"..":., g6,iii. h., ......4,,..."09„,,,...g, 
-- • ..`'' 	473,'',?',V,:t.-339'"'":":- 	,.. 

, lindvels a Comercializar e °unos Bens ,fl.T.,,P',.'-..- 2:690,,,' In:Moitas O Compensar - • - • • • ' • 	' - -' '' ',.3.412;,,r;.;í•i3681•,-...,  '..-.."--':'%"'11-M.'.''','".".. 0',•,5,!.;?r'''''17s:,,,•,' '' 'itif.IHIMPEI,rAf.131"14PERÁttl!ICIN:V-ePd4AL Li.Q111HÁ-l.". ....... '.,', ..jj',',.8.( 7363)•;,:"';'!;•,(:16..37881)i3  
. Adiantanientos.foniec:te'Sgbernpreitetro,s -.,•fl .11.l..,,, ‘ 	,:.'5,..,"-5-ConiaritTiogai'  " 	- " '' -•••• 

g,rioqwe de Macceiaii eP4S,  , • -""::-•,,`",•-', -:"  y,'.79Js,.d.-2324 	 .j.  Cuato0e,Dtatii e Martui:0104UlatO e" j. ii-  , ...,„. ,j,. • " ., .. .., . .. 	.. , 

°tacos Ativoá Cireulairtei 	"'" " ' • " „g L.071 :1" ,..g..i2.615 	 ,v;:c„,,E4"itrin"4,,h,n6t,,i','.'"',04,00""'''',-,..7:.;, -.'.,:;,‘ ,....  ,.',,,P'f-.3,,,71;2-52 ,,•..'( ;tif,...)'.1-r:' 
Scritie  '. - 	• • 	' • 	- '•'-' 	 ' ,.‘'26.871',..,.;,'-3,3383' 	..,„.,t- , , ,,,,,, 
Realizável ,Lotigo Prazo;:'• „,,,,,,,..0, , . •.trl:•'t,'lls 	• Ettiglvd a Lo..160  Pe6.8,6l 	 'VI 	 LUCRO BRUTO'  •••',`',,•-•"'" 	,' •;'" ".--. "1.548 .i.ige8U(74) ll 

Valores' a Receber'  • :-"'"•;",•'''', '•""-''''":',•'37.519i.-,,,: ;36,682  . 	-..Obrigações Giversas-,l, _ 	 ,l'',' • l''' 5\ VT,",' '',.;::D.4E.Pin 4:. R..céitg'OP.9g!ii..a.„,-,. 4k.  -ár;rt...'eitX;.:, „,'rr-...sei•à .  

	

.0, Instituições' Financeires",' 	11.183 j,,,,,,l`..,' ,412183,,j • ":•-•.'Desperds„Financetras Liquides - • 	. 	..... .,,,(42,16) i,;,..:, (76) ...• 
''• 376 "'„,---,•"`"376,',  ,,,,...lodenilações Trabalhistas " ‘' :" . '• - '1E''''. (30) ' 4,OutrOs Créditõs  •• 	''"'• 

	  '&11359 ••.,',-.' -•11.556,' ' ' DeMesas,AdmiinstristiVair,l "''",,,,,',.I. '-'.(2 347);•,!(2.412)l,,  
fitni"gaçõea- -...'do'REFIS'''' 	 .,,, ._..- 	• 	- •./ 	 •14t,lests4ln,',,Illit',/,:ts,  • - Despesas, dereds,  ..-. '...' '' .' ' • '' • '- .' ... .4,,,,,(1,417) ..S(1.4-16) 5. 
is. Rantnurai de ReeaPbMelld ,FIM.,o1;',!.1,.efla, 	-:" LS-255  - .,-. ' 55.119 "'..iOntrai,ileceitaa(Despesas).  Operacionais'; - - (2.679)- " 	 182 -.- 
sc.-, ,z.,à..,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,J.,m.i,....,c, .10.814,4,..,,,,..66.878,. „LUCRO ,OPERACIONAL - 	• . 	'i.•.E-•,,.r5-'55, 	g.)  

. ,„., ,... 	.. 	-. 	 -". -t"'"•(1.470):::'(1".568)--,. 

	

.íÇr',7;.-.;;•;.;,T-......n.t..,ixr-f>4,,k• : .,,,,,),:irriisishó-ooêméiáiiá, •.- 	
,N,2.295 ,.,•L,2.857,-; '. •-Lv,t-i•-•••- t:staly. ,s. ..",," Receitas Nao Operacionais  - • 

' •-ii-,j,-„1, ,»LUCROANTES DO IMPOSTO DE  

	

' ," ' 'RENDA -e CS.  '''-• ." ''''-' ''"'".-1• 1- 	titi 286)"'I(2237):•,,  

24.079,  '''PNk'3.051,,,;  
	$),(39.435)0;.,,,,(29.:765),4,  

ort4- . ' ,f,o,...,...07.oW,tof,,P 
.',Pd,,,.:.1.(;;,;.4t:jO''';.',;-,  

Perntanente „ 	 • 
' Investimentos'. : '  

Parricipaçoes.  em Ernpresas Coligada. ?;'22:697 22.697 „Htr,6:401,  
participaçOei ent• Outras.  Einprerdi 	•" 	• 716, , ,- ,4t716 
Soma 	 • ' 	"r•-",  23.413  

1600.444,  
.e.Irrlóveis delis° Próprio:: 

. kMaíninas, Equipamentos e Vetcales 	20.587"Zii 
„1-M6veiti, Utenslhos e1E-eiritraemã ,..7-;:ná-I.E4iEvEot,  913; ,ijr, 

E,MarcaiiP,atentes e-Ateá,tados 	. 
Direiton Minerarias- 	"'"" " 	 ' 	926 .g-• 4926 
Direinai de 

4'h,37,752.XhvE49.8736,  
-LiPáMj490,......A...!"..!0. 	  (14,938W (17.158),T. 

. 	.... ... ....„, 	 22.1314.1~,„ 
Itlistal .cloAtIvo PerinaBente 	-ogi- 

Iblid do AUM.' '.."' • • -.:.,1^SuTorr-;Mnádf,r.P" 	''' • -1.'"io0:897';' ,  AmiildriàPási..; 
1...,Á 	•.. .4.,- 	 ,‘,,, "r 

")110411 "109,897  

	

l 	120  

Oiseriálo „-• 	, 
SALDO EM 31.1L2004 •-•• 	  

DEmoNsTaAçAotiAs , , .i,,,r4.r.,..,,(1.,E.,,,r,,R9.!tTRI.I.,.(x0Eái.n.,Onillhi.12.0U1!pmei, ),,.e„1.r„..,,,,„„R,....i4,;,,,, .,,.1t,.,Jug,,,,....áp,5,;l60,; j*i'1478:,....tti.;,:'.,:gp,,;',,̀•_:t.4,47 .

..l Aljo`ins-  ix-p.  iji:mi;4"3.:12R-FOle. 	 '''"'''' nul' ''''.-"•di'm't á'ni.',".,:,.,,,,.,. 	, :,,.,,,,,:,,,,..2(27.252i)377„,,,3.5....523  : . 

l'tr'''f• -•''' 	bW'C°P 	'''',1','.,'10,4  as 	•,'  Acumuladen ',.:'Ibtals-  - .. 

EM 32 bit DEZEMBRO Dlf,2006 E DEZEMBRO DE 200$ 

Social-e:;., .,........te2.„ 

	

.^..,K.:60.000-:.& • - " 	* . 	• 	 , ,,237.;, 
Litem ( Prejákd ) Lkle1d9 d? Eréf. èi°'''' 	 .000 	 „s (29.765) .,,±z: 33486 .4 SALDO EM 31.12.2005  : - 

• Reavediações de: 	-.. . - l 

Lucro ( Prejafro.) Ilíqüido tlô E:xereteei 	  
i. IME5yeis de Usrá ' • '''" ' '""'' '' ••'" 
•,.;,..; Marcas, Patentes e Arraiados - 	  

, E 48, :238481 : 'i.11-E :::ii (( '814. : .237486  )/''''.;-' Resultado Dist. Apurado eMSCP.  ,"'"••••' "- 

	

' 60.000 	-.1t019 ,s,t:-. 6(39.4351 J.34.644a. 

Capital 
RaMtbfinioLfq111dO'Égç 

Social, " 	 
Étéserva de Reaveheçâo 	 
„-.Lticros,(Prejulzos) Acumulados 

	

'• 	 

5!, 
0) Investia:catas Zn sociedades coligadtrais 	 , 
Os Investirnentokeen sociedades coligadas foram tiVallados.peloniétodo 
da equivalendo patrimonial. • 	-" 	 '- • . 	--,•• • 	• 

Ornas reide ,constituIdOirasbre!elenitnteálWAtiva 
.ResPonsabilidades„ • 	, 	 „:„••• '• 	• • •.; 
Elemeitot do Ativo •eg."it-f.t.,tipid 	 •gt"„f,,,  • 

-A-parcela de RS 11:492 mil do Átim Imobiliza& foi dada uh gomada:, 
de.enniréstimoie finanCiamentos junto a institáições Enaneedas. 
Garantias prestadas a tereelros • E,"" 

companhia ritio•nrestou ¡arando& a tereeires; bom ,como  alio' tem 
•!vjUaisquet ourai responsabilidades eVeartiels'otitoáritingenies:ti 
'd) Número, 	e desses das Metido eapItalsoeirdrj,g,•,,v • 

•-.0 capital socialcubscrito e realizadoÁlnteiramente !secional e está, • •: 
representado pob'692.689.393. ições•Ortlinftrias'tibininittiv:aesem-,,  

• valor nominal. 	• 	' 
3. REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO„ 	, 
A 	reirlizaçâo ,e1a,i reservas ", 	.reavalineOes é E•ealculadn "  

,LuCrti'LiqUido ddaxerelcio 	 - (8:286) (2.237) 
"PePM9i990.8 	' 	• • 	 310 	417 
Allenaçãe, de Investimentos e Bens do `Ativo 	• -1  - 

.lbtal das Origens. •• 
2. APLICAÇÕES . ' . 

.:Kriitisições e ReintegroçOes g. Benído 	: 
lAnvó bnàbilizsidà , , 	,- 23,,'.< 
,Aumento (Fteduçâo),.., •• 	 a • , 

	

Ativo, Realizável a Longo Prazo ..... .....  • - 	837 	1.429 
''''' Investimentos em'Sübsidiária Integrar'  ------ 20,084 
Distribuição de Reaultado em SCP 	,,, 1,384 • 	- 
flbtal das Aplicações 	  27.350 .1,452 
Aumento 

	

("1"ç" IP. 9'91" """'" 	 ' 	(1.738) , 1,854i 
' 3 , VIRIA OES DO CAPITAL,CIRCULANTE . ..,, 	, • ., 

' 

Bens Ativo PeniuMente:Transferidos 	,,••• 	„ 
,Subsidiftria .Integral 	  20084 
-"Aitirienie (Reduçaó) deELigtvel a Longo Pinai 	 4.136 	(150) 
,Resultadri Negativo' da Espuvaleneia Patrimonial  2,898 	-  

(402) , 

5:159 9.933 
9.933 	4.241 	' 

proporcionalmente à realmagro.  por :Jepreeleço e bania dos bens que 
as constitUtram..'' ' ' 	• ' 	 - 	' 

'4. PASSIVOS CONTINGENTES v 	s 
mgistros e asoperaçOes estrio sujeitos a exames por parte dos auditores 

&kora Miran' ie prazos MiscricionaiS variá,..,eisl consoante legislação • 
I.. 	 . 

.5:-DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO S., 
Para os caceteies sociais posteriores a 1995, :Conforme descrito na 
mita !2:a";•"ntm foi inibindo o sistema de correção Monetária das 
denionstiações financeiras. E 	. 	á 	7 	 5,. 
6.CONTRATOSALONGOPRAZO..1 
Aareeeitas 'doi 'cOntratOS: a longO,prozo forem determinadas de 	" 
cOnformidade com o disposto do'Regultánento'do Imposto de" Renda, , 
aprovadolielo Decreto-o'. 3030, de 26.03.99: . 

	 (1.854)  

(4.774)? 5.692 

•• • •CONTADON:jAratiud Mendes CRC.61G h" 21.666/0-8 • 

.L QUI 
, ;Atiça C.Iresilai 
, 'NO Fim•do nicht-feio ' 	 ''26.871 , 33.383' ' 

-•-:No Ideio do Exercício • 	 ' 33.383 ', 	29.545 
• ,tAumento (Rediraao)  .......... .46.512) .., 3.838 	•,,,I- 

. - RoPaito da-ar:tida e Cohtribuiçâo St'..áiálT'.4'ii  E "' .--- - •,--- -- g" t 'E Passivo Circulaote .1 , 
,LUCRO ,L1(2111120 poExED.cloo... .. .. 	(8.286) v1,(2 237)/4, 	'No Fim dó Exercício  ' 	  
• Lucro fiquido Orbite de,1„000 Ações o, ILS,,50;2.4)O,P 	34°.bld° d'"E""l'i°  
Valor Patrimonial da 0;10,ptute., 	, • 	„ 	'Aumento (Redação) 	 

„, 	 gisoÃin 	 „Aumento.(Redução) des,Çapital ,Circulante 

.PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE • . 	-As notas esplicativaaran parte intettriütte desta demonstmella 	"- 	• 	' 	•  
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES, CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1006 E 2005'dt (itm milhares de reala):4 „  

1. CONTEXTO OPERACIONAL, 	j  sá 	v 	 • 	•t• ' 	.•••• 
_ 	 • 	oojerO as cüoi4idza-rtig-:ci,Áltdres"Cãin:-.:prtfèRbiiiiiiiillãOèrdailniàé:.4exéidéióit&idik-Wkiésticireilitid,Y,  

a árcade consuuçâo de obras públicas e particulares érn todas as Mas , :noi•Balanços,Patrimonialie nas respektivas`,Demoristrações,dos-,,,  
modalidades-e mpecialidedes;lilertidn'oárriprie venda,de imakeisl11,-l'Reaultadotç,cocisidenmdp que.aLetl,n!.: 9249, de.26 de dezembro, de, ' 
podendo participar do capital 	outrasempresas.. 	 de'kpialquer`di 	Coonti• re',"'" • 
2.'NOTÁS COMPLEMENTARES AS DEMONSTRAÇÕES 	OSativos e passivos ctraulontes e alofigoorraoconi,Vidores otiminalvt "). 
CONTÁBEIS 	' ' • '' • 	• • 	 "'•• ' 	"4.8.98  .0 foram 	 d? PPd,f rr, 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS. 	 1gaquir•itiva e. 31  "tle-d,gi.RE;è6" 0.2006: 	' • "•"'' 
AS .Demonstrações Contábeis foram elaboradas ;com obstincio no. 	.Depreeloeilis do IntObIlitadó'?8,-."M"8,"ell 
prindpios da contabilidade•e em cotsfomsidadaoxnas diSposições•dià •"' ..l-, ' A depréciaelotiolmobilizado,E Miculada pelo metodO linear, li tosas, 2-, . 
Leis n's 6.404/76,e 9.249/9.$ que mtinguitt a correção monetária a panir „ . adequadas. 	 .•••• 
de 1996 Nesse sentido, foram adotadas as •segitintes 'praticai CoritáteiáProvlstlei ParaIMpastoVe Renda e" 	 - 
a),Prinelpais critérios de ivallaçâo doa-elementospatrim'oldals-OW".3A cOmpathia deixou denonsitatir a ProVisão para o Imposto da Rendo e 
AVilliaello dos Elementos Patrimoniais: •:;' 	•• • • • 	• 	Contribuição Social, em virtude da ocorrendo de base de calcule negativa 

Aos Administradoteso'Acionistas 
CONVAP.ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.,,•?•• • 

,,,.-S ' :-.-i' 	• - . 
Exaininamos os belançospatrimoniais da CONVARENGEN11AFUA- 
• ECONSTRUÇÕES S:A.16:•antados ein3rdedeiembro de 2006 e" . 
de 2005'apresentados• eêla legislaçâo,Socielária, e ai respectivas 
demonstrações domsultado, das mutações do patrins6nigliquido 

• dá origens e tiplicações•déMenrsos MrieMondenteibos eiteneleicti 
. fiados nessas ditesNlaboradof 	sii,MispOnliabilidadeile  Sua 

, 	administração. ,Nossa responsabilidade e.de expressar 
' sobre essas demonstrações contábeis.: . 	, . • 
2. Nossos extlEirS-fOrarll dèeduádéaile seectiOeom ia monas de andinos 
• • Mileaveis ao Brasil que requenem que os ex11111..sejém realizados-coro' 

o objetivo da. comprovara  ....dglo90~00Io dm demo~,,, 
contábeis em tales os reá aspectos relentar...Peais:net tiossai exames 

• compseenderamE(a) O planejamento dos trabalhos, considerando a 	, 
relevercia dos saldos, o volume datransnçács em sistemas contábil edej  
corniálés inteirais da sociedade; (b) a enr.mtneS,...b.s.,'."...,  dos 
evidtmcias é das 'reune. que sul:orem os valores e tis inforineçaes 
contábeis divulgados e (c) a av.aliapita das práticas e eStirflatiVa.1 contábeis 	. 
mais representativas adotadas pela administração da emptesa,.bem como 	• 
da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

3:Somos de parecei-nue ai referidas demonstrações contábeis apresando 
adeqtmdameote cri todos os aspectos relevantes, a posiçâo patrimonial 

finanoára da ConvapEngaduata eConstru~S.A. em 31 de dezembro 
• de2006e de 2005, e o resultado das operações, as mutapaesdppatrimânio 

liquido e as origMs e aplicações de recursos dos exercícios findos nessas 
datas; de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

• Vespasiano„.12 de abril de 2007. 
CARLOS LUIZ FERREIRA - Contidos CRC-MG n" 010.8.31ffl-5 
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' 
Preemot. 	 é1;úoss 
•_,Aplicaç5es financeiras 
•elmpostos conaibuieões a recuperar: ... 	 . 

Não etrenhantel,..• 	 - 	_jasje, 
Realizável a lorigoprazo' 

"l'Perieírelacionadai "," 	 902,,P131.978 • 
'InVéstimenM 	 ""'"""Ç 147.190a'Bf54•968,  

patrirlioniaLp 	e'peradoiia aquiiiçãci do invéstimentO,,, " 

• ' 	• /I 

• .1 

#CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S /A# 

Manco TO 	• 	
• 

Y PAULA P1.610.1•E 	 CORAM O 

es 
énte(rTerideirsid rificsidO 
egais,,O,Se 	PreSidente 
•a-fazer 	elindagán 'Ode 

SO 	e; não oéoir¡
'aos 'Usballso' elo- 

os titirala Iwiranira deita 'Mi
• 	

. 
içaisinada em'livib próPrior:PCir 

n°,B.404)76, 
de abril de' 

ibitto%,"--,I,Secreterio  Guilherist 
.42.511/11-:74•Re¡ii.e7, expedida. Pele Conselho -Regional Be",Enie,4, original Selõ,Hormonte;.27 'de abril dé-2007:-Gulfherine"Morelria 

corá O 
* aliaria .e JArquitetura  •CREA,IISecçild MusasTelieire',..,,,ple-eidBlifel. da INes72,Orlindo.CavaleantELobatSe-,' domiciliado em Belo Horizonte-MG...leen AlbertoalUcher Cakién2.,10F, CretariCO"Enill.'„Couélflutittl'Coinérdiál do 'Estada de Minai Gerais?:: 2 	brasileiro, casado, engenheiro civil; poribeiOndOCIRE o 140252 486-p Certifico o registro Sob 611.°r -37169345-Doia: '27/04/2007. Plotocolo I 20, e da Carteira de Identidade sn°16,070/15i?.."4", RegiãOl:expedidel,ltp.011741291,..CenistrOtoini'BailleIsavMello ''S/A, - (a) • Marcos. Tiro 'Pelo Conselho Regional de Ertgeniáia e 'Arquiteteira.-:lCREA; sef.4k,,Èreiide4tp..:(á) Maiinelyfcle ção Minas Gerais, residente e doMiciliado:BeliS:-Noriionte  

- CONSTRUTORA BARBOSA ,..MELLOS/Al, 	Minas Gerais ambos com eedereçOreMrr„mial..A,AliPonimaL.4.85. ,,,elal';',CNPJ/MF,'.17.185.786/0001,01,...."7.".:18-tuill';105Olák,,,SZIO'Ff-ikrizonre-MG;:e cormi'inerábrOl der C.onielho - -, ATA DA 	 ' ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA,', 
	'-a-5a- 

Maria Regina dé:RezérideiTeixeira,',brasileiii,';.1W, " ---REALIZADkNfiDlk 27 DE ABRIL DE2007I., •-,,' 	,.'leinPresOrie:-.Partadord-do`CP.F. iil°,•721348:616,87,:el,Iià.'Caneire:Ole , Lato, Hora e Local: 27- (vinte - e sete) de abril abril'de .1007 '(dOii'iiiil ,e, . empresária, n.°, MO,,4,012.082, OzRedlde pele •SecreteilliBe'SegOitinça 4, 	sete); tsá'08,00'(oito)bdras ni, Sede Social nri:A•77enida Portugal ri,°- ., tipqbliee'dO Eitlick5 de.Mintis Gerais, ;MOidente i BerniieiliedriOmBelei • ". 4851'; Bairro Itapne, em Belo HOrironte.MG...PreseeçOs,I''tiitalidaile' • .,.,;.- HdrizOlitelMG, Cartéis Moreira 'Tebeira; brasileiro solteiro poedcioiiistá, repiesentandd,',113103373 •:"15:iniàel,Oeteetal'p',VeS 'l l,"`...`nbeini'amoiteibinektitdor do CPF 11°,771 413.346253,O rlir Cineire ele '  milhões trezentos  'e irás mil sefeaiiiios ,e.(ietenisie. tresS•46eOrdi(2  '',.'"'"Ide.iitidade Pior-mental n° - 55.977/D,.-"," 4° Regitierfeknedida ,.pe16- • nfiriaa od,'Seja(100,00% (eem•por'eínio)• do Clinlild'Social.l'hiesre ,:', C.011sellio Regional dé!Étigenharia'e'lArquitetOW'',2, ii.EA','''5,ece.2.5 1  Aclamado par P...PIesideel. o ....1i,. Guilbenne'momiM• Tebtena•li,,,Mitiai.,...Gerais; residente e  aos odiado  -ern llieki,211Blioniile-MG, , que eorividou para 'Sem-cinde; O'aeicinista"Orlandei CavalágiiiLbbarce.„¡4-iodribea COM endereço comercial tr.Av•.!POiBigal:',1,85ll.l,RakriOltapcg '1 	Aviso aos 'Acionistas e •Convocação : Dispeneaddi:nOslicernet 'Slti . ,,.-0,--Sifel4",H011/.0-4[<-MG:•TercelIni`.3,17,,,Reiremerar;SO;Tei'estatielecn S 'iritiÈ. 133 § 4° da Lei 6.404/76,,PubFeaçOes:,,Balari5O peitiiiillinier e".,S,-. ,p.iiii.‘.,icIegOinte reinuneraçáo Pera'ovádininialindores;ii'ser•reájUitadi, ' 	dernais Demonstrações • Codsébeis;• :',Sti'ediOo.̀•kld'din'26. de isbi-il 'de% „pe.,-,tieoido,  com: a legislação • em yigoi.,'A:Direniria'fiii ii4,á•-•-viirlie 2.007,.,eo -;'Minas Gerais e:'no.:,,Dikiii,dir...,Titidel,,..Délibeeiçi,Sesi ' l'lllglábal 'Meneai de ide RS 15000000 (canto 'e 'cinqüenta mil imlit)"à 'APrOvad.  as •Paésiiimiinidadej-Priineria;''1:1';'XJ keltirdrio dli'Direlo- ' .'.,.., eer.  disiribuída. entre seus membros. da tomeNUeldeliberarein."3.2fl fio; ef, Balanço •Patilmaned, a•Demonáiraça3a da Apuração do ReialtiW, séa.ipi,Diratoreí'Adjiinios farto-  jus .s verba global 'mensal'cle,'"ite_R$ do :e'oetras, referentes -ao exercício Findo 'em-31sait(xleieintinrde.,.a -:(1 1033.00,00 (ento•'&•Xinte milYpitia);3.3',  e b tcleselliaCetalliOli, 2006 Segunda 2,1 :,'A niunkriiteiarid coni-MiáiâiPio..30.i:le'itSrir O( fará PisA;verbe global Mensal de•are,R.S.20.000,00'(vidte mil reais)de ;2008 eétil assim composta. Diretor-Presidente (7 ,GirIlliáiiie,.rel ser dastrsbs(da entre ou seus membros da flirosa que deliberarem Mondei. Teixeira, biasileirti:, éolieinifeàgenheirra7eivilf:Priliikir,'dáj;;:,-.;;Qriartat;(1..1..Ratificada  a disrribUiçãO,e pagiumoto,de DiVidendoi CPF.O.I,318362.976.53 e da eárteirsi'deldeniidadeas.°S40.43130N!:g;.o.7.églárj.de.RS-'8.270:000pa•oito aililliãesgdilieritosli.ietedialinil 'Reg ião,-OxRedida pelo' COnselho'Régieniel'deSngenKinia'i;Wite*Y'M reais),•Útiliiiindó pane do lucro do exercício Quinta 5.1 l'Ratiticell" turtrl.CREA'Ser.çilo Minas Gerais,.résidéiiie e 'IloriiiCilitideIlein•BelOr l' -22.do b crédito e'pagtenérifo7deljtiroi.  i..; " eeniial'Pleiéri,YOo valor de Horizonte MC Diretor. de Operaçães.:,Emil Conii; blitaileiiti;' . " 'RS 709000000 (sete milhões' 	e .n e 	mil reais). Sexta:. -6.1; casado, engenheiro .ivii, -portador dei.:CPP.41.°,0Ci2.38W14491'.e% 	'CãiisiitufdaWRCierya -Le¡al.no:NAlo de E 	151301 25 (Sun  ml- carteirar.de  'identidade me 519/D. j,12(.•RegiabreXPedidi(PelâtCOrtie: 	lhão,- cento" e cinqüenta e um mil ,.._. 	. . - , 	 sensos 	;itaus'e(yinté e , 	, 
,(pr  te)'BeilLneto 

"l•CapItal,S 	ig.l.'5: 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CERTIFICO o REGISTRO soa O NRO.: 3718293 
DATA: 03/05/2007 	PROTOCOLO: 071763015 

René PlerreVogelaar 
Diretor Presidente ,' 

; 

. 	02 654'423 +-UNDAÇÃO MUNICIPAL(DE SAUDE.DE-.GUARANE.-SiA-Eátrottn ,r057/07,JOinailadeBreços'03/07.¡PnO.B.SM;04/07-Objeto: AqUisição d . kle„Contratos: 'CO1111:aton" 052.207Toireidade Preços 03/07 Procesuo 	 dislIii.150."Brmoil., 

'DerriansXyações Kuancelkagenx 31 de dezembro de 2006 e 2005 • 
3 	 Balanços patrtmermits em31 de Dezembro, Egis milhares,dereals 

is" isão.-:liscidiái'iiiiã,Og4;s`0):::W.,,gA*4,t;a:•••,...i'lqt...09S-irgif?.e,S;A.':Pkg,.. . - 
A 'par6cinaçgr; 	sociedatle...coligadaie,.ámliadeepeldimét-  odo•i'de',  . 	„ 

'4.19 902 "W£1• ••  
foi bitcgralmente - realIzado :no eiercicio,de• 	 " • ( 	•••igivel  "g° 	 • - 

104/07-ObjeM: 	 pára_ distlibiiiçã'OBnuitaVde--F,inidnção Muammcmpaml de Saúde,--Eillpreste biinebnla Coinémial MOO ,. - 	 siecessidadeálla'FundUção 	 Ltde:yelck ES.,2Abzoo,Pitlem Oiciboo-Mdei/07r'"Cáiádiobi !sai "Med ...Céntir-,Colberiiiill Lido-Valor...RS 58:61.2,10-PrUm'lnalço a 	058417 Tomitadu de preçoi'03/01:ProeesSO 04/07.0bjetOlAndieiçiloW NleV07- • .Centritle•  a 053/07‘Tomed. de Preeoi: 3/07-Pio.esso.j: 	iellibeOt-Oi' hora 	 OO-neellsidaac ••-•4.,"04/01,01.sjetc5"Aquisiçá-S, de  -medicamentos pare distribuição • gratuita • da - Fundação Municipal de Saúde ..EmpreseCdinenlitd Cinirg ica"Rio • :para atender as.necéssidadeá das Fundação Munieilial de-Saúde •-Empre- 	 RS 1.420,00-Prazee 	 - . 	Ativa Comercial Hospitalar Lida -Valor R5,1,8,61,0NPraiq:áruaço 	r070/07:Tolliada" de•Prcços 05/07-Processo 06/07 Objerix Aquisiçãorde „.. 	 -fiee1)54/07"(toinada de Preços 03/07-PoicessO '' ..faiiaterialásdontolOgico ematerial. de expediente para atender!tilFUndu - • 94/07-Objeto:( Aquisição •de .inedicunieinns párix.distribUição-.gratuita..(MOSMunicipul deSaúde-EnipresuxMéd .Center Comercial Ltda-Vulo ' : ','Mareitender as,necessidadeS da FundaçãO Munieijial déSande ,Einpre-'..1:115.62114,55-Prar,M,niaiço.a Dez/07- • Contrato•n".:071/07.Tonnidanl -(sa. Alfálágok Lulu-Valor RS 217,00-Prato: março a dez/07- Contrato :!5;RPfeçai 05/07-Processe 06/07-Objeto;.Aquiiição de Material o0olitd16- %Se 055107 Tornada de Preços 03/07 Processo 04/07 Objeto 	 de ,exnediente.panintender.:n,Fundação Mutmmctpal d•,. •• 	'Be inédicarnentos pura diatribuie8osratuita Paáriiiender:as necessida'-.(oéiStiéale:Einpresti; -Comercial 'e • Cirúrgié.a•Sanaa.Alitonio Lidd,Valor•R 

• 

	

	Municipal .de saúde -Einpresa:Cristillia •Produtos Quhnico Pannsieety • • DeX/07,?esinti(iito,ana,;((073/07,;Taniiitlii7erde Preços. .05/07.:Process5.'k 

-" Ides 	Fniidircães Municipal  de Saúde -Einpreía.:3,7ale,'COiriercialLtda.:*" •-k7:495,00,1gazo: dedç'o•ieDes:/07;,Collinid,i..:2:7..rTomade'de:iPieçOs s 

• 

ide  Preços 03/07-ProCesse 04/07-Objeto; 
Ávidoe,A5,1:874,80-Praioi murçO-a-  dei./07‘.CoaiSiiirO7r 056/07;TOffilidr'7,05/07(P-risre8r6,06/07:Objeisir:Aqiiiilij‘83,dinaléYall:•&loinolégicis; 
•panYdistribenção gratuita para atender assneeessidades•da(Finktaçãoaae,Suúde,EniPtesii:Cinlignia.Penix.Lidti,VislorRS,',1,400Prrizo,nsin:r57- 

ticias Lxda-yalor RS  162800 Prazo  xriarço,. a-  dei./07,. Ornejai& 	• 06/01,Objeté.;,".:Ailaisiçãoj:•de((hisiterial(jiidõisualégieb eSinateriatil,  

	

. 	. 	•• • 	• 	7 • 

„ s 

•• 
,..16.829.1.94/0001772._EditaLde ,Convoeução., Ficam. convocados o. ser. 
- - liberes &itisies aiareuniresfieni Aiserishleia 	 Extruol:'•' 

. 	 GERAIS - CADERNO :1 

ééi'ealizarWe• nOi6Xiiisodia'21:aé•Maiside'7.0:07.;'as I 800 ho-
pla sede da.'socieda eirtri'AéRaxa7Gsibéglia,1001,-,,,Edifício 

Cenninte 02, Sala 06, Edifício Centro Eitipresarial Reja Giabeg lia, bair-
4 n3 Luxemtáirgolleni Belo Horiionie.safiltrele-deliberar sobre u seguiu- IS-polineria:'a).A.proyno'.du,p.i.estinto de, cSin tas-, refeténte ao Ba. 
I2a2laiieti. UW10712/2006 e",ílo'Buliiii1SeteliT03/03/2007.: b)'Delikieruí'sóbil 
o'77n desemaças, do lucro lIquido•doeXe?cício e u distribuicão  dos-mesmos. 

11.S.;.Extraordintirino Oy Alteração do. Contnad Social com mudança dia/-  
oPjeid Si:Senil. h) Notificação e exclusão xlix sócio 	 Outros4 
usinintaà4de interiase•Sla sociedade. Belo-Horizojrte,:3„9,,::,..abri,,i(de7 

'• 	• • 	. • 
 • • 2001. Rgniito Duluie 	Las Casais 	 T¥o'''.4:•TOr 

8,391;- - • 036a02 654.587 • -- 	• 	 • 

..• 	 Jprése'MRuEn-iRciApOril FdleCSAcCrvit,gos.,'0-ti•ini'''s'.;•3Jit'anizaVão,; 
endereço na 'A veiiida Norival Guilherme -Vieira á" 165:Bairro Ihi-( ••1 'turinnq'Montes Cltir~, inscrita no CNR1,21.022.694/0001-38„ por 

seirlDiretor Presidente,,o Sr. Marres Antônio Alves 'Moia se-rutified 
y liété de aprovadds- no Concurso Publico de Provas e Titullis ocorrido :  
rad dia714/08/05, realizado pela empresa Maginis'Aialitbres e Cota/alto-1  
j're's,' de acordo coai O Edital 001/05, Apublicada em -24/1 1/05: MOOICSI  Chlft304G, '21de iritirkp' de 2007. CARGO: I- -ADVOGADONA-1 

GÁS:„1,1,1oão Alves 'Ribeiro Júnior p..•80; 2-lacqueline`Rodrignesi 
Artiéjp: 11 -77.5; 3,Eliune:Lopes• Granada p.77.5; 4-Rabeca Sarmento s 

Wilton Mota P.75; 6sEdnilva Oliveira Silva 4 
• P.',7.5....7,Retiata Rafe p:75; 8-Aldson Veloso Machado p.75;.9-Norina 

Casppos 0.723; 	Rocha Atanle'CrOnaTO p725;)' IlLecniald.o.Asigusto.de •Mininda Vi Ulule .P.72.5; 12-Carlos Frederico j, 
: ...13ajdos.-Queirdz p.70; '13-Leonartlo.  deOliveira Lopes. p.70; 14.Dilina.s 

Pinientel Lima p.67.5; 15-André Burboka Pimentel p.673; .16-.Ana.1 
(-7.,C1diidisi.Viana.Neves n.65;.17(Élavia'uip. Gaedes:-  Mug alheei 'p.65; e'l8-Rofiei Robson dá Silva p.62.5;/19a-Ana Saildru,Rothigues Frtles,f 

p.62.5;-20-Robertu Vilela Aleantura.SilveirdP.62.5;s2I-Aline.Marilap7t dos Generoso jrangussu:  Ribeiro , p.62.5; -22-Júliü5Borboreinu • p.60:-a.' .,_„;23(Luriasa ....Alencar Santos p.60; 24-Eder. Queiroz' 'Araújo p:57.5;"3 
.1jj,2501árcio Frumm.Fonseca Júnior -p51CARGW -2 AGENTE CON-

`,TROLADOR/VAGASf.7 w 1-FlumInio 'Nunes' Vieira B.-Silva 
BirrbóXn•Xtiviú P.100.5; 3.Edurinló Aguiar Pc., • ";',Fei7„!AlireulP.98; _ 4.(Carlu_,Rodligues de ,Souza i -Sumos P.97..5; „5-1acqueline Moraes Oliveira P.97.5;6-José Gilson jdarvulho De Oli-j 

veira P.97;,7-Fréderico Ferreira Aguiar P.97;13-João.Mskiriélo Dias de( 
. ,•„„Suaisirliniiôr.R96:; 9,Fláviai CatiliiVe de Measeaies P5.5;• 
"7 FaVreirti/de;Mouni:P.95.5;•1 F.Phelipe, Unau? 	 P.95;? 	• 1213rtásé1,;Felipe. do Silva,P.9. 4.51.Clálieio ,Henrique de • Andrudef 

P.93:5;'14-Memelo"Ribeirci'da Silve P.93.5',•15-Robert Wagner A linei-1 •rl.  da l'Sibleira, P.93 -16-lean Carlo' Lauglicon.' de -Souza • R93:, 
8171VaiidefsOnlSouia• Mirdureira5P.92.5;18-Sainuet,Alves (Antunes( 
(- P.92,5(1941eitor da•Silva Campos Júnior P.92; 20-Flávia losimme Fe-

rias .AlencarP.9 1.5; 2 1.Hugo •Vinfcius Munis Meios P.91.5; 22-Fábio t 
.Peiaira de Souza. R90.5; 23-Valéria ,Rodrigues ade Souza R90;•1 ' -24-Wagner Cavale:une Medeiros P:90''',251ovébio - de' Souia Araújo P90., 26.Gilbério`Oliveirá Gregory de' Andrade R90; 2T:Daniel de . ! Carvalho Brito p.895; 2871,1shigo'Nessasi Gesnçalves:p883; 29-Artur 
"Feniandes de Souza Filho p.88.5; 30,1oseany • DUarre- Chaves R88; 

• S31,Gustas7o Avilá de Araújáli.88; 32-134rbanysle 01“%eira alieis p.88; 
r 33,Abiitildn'T.Obias•dba Sábios 	34-Aryanie, Tifyi. Ferreira Pe- 
'reiley.87;,35-MiChelle-de Miranda Rochan.86.5; 36-Canilieu de Me-
..nezes.Ferfeira: p.136;.17-Fennuala Pereira-FernatideS,R86; 38!Vladen 
sluri do SouzaNobre R86; •39,joaci Paulo do Azevedo Rocha Dourado 
p86; 40-Atos Nascimento Santos R85.5; 41-Celso Utisé` Paiva-  Soares de'Quadros p.85.5;42,  Matheus:Freitos Xavier p.85;,43-Sérgio Rodri- . •••(go CerVallio',Monçâo •p85; , 44-Paulir Chrissine Cruz. de Souza 85;.. 

. • 45:Marcos IAUrélio .Moreira • Lima R84.5;• 46-V itor, Luís Dias Júnior . 
•!..84.5;' 47-Gabdel _Henrique Soures•Leal.n.84.5;. 48.Candice Silva de . 

.• Souza p.84.5; 49-Flaviuno Alves Ferreira p.84.5; 50-Leisa Limo Fer- 

... • '• 	• • 	 5611eiene Cominho Rocha de Carvalho p.83; 57-Ivaney;  45,crir eá•04.3138 •X (XJ(-'-T.do Rosario:Rodrigues.Dunnão p.82.5; 58(Wender Oberdan da Silva tdiCi'ontne'reialmieti7ii('t1:1,R.F•gu;i,V.:95tilv_i.Ljlai aS,ai:,,..ii,CairEni...iaã;',...„„7,,,,ajurdo....:R.origges.:„.p.823;...61-.Aécio  Dias Peixeira...1 únior..p.82i,  

	

''..traidn!,974/0:7,Toniesle'de Preços 05/07,^ProCeSs0.06/d7ObjeloAtlei 	-62,MUriás14:5(aXdOneelos'Paulino p.82 '',53-Heri,i.Seti Pe•deini dos'Sainos' 

59,LeensenTerezinhu Pereira Perpétuo p.8/5; -60-Fabrício Le.. 

alção de  

	

jaajaj.jayaaaji(alaijaja  „jajaajay-da aar-jadj....-para a „ jjd„ a 	:P.82.64;Fenj'aijda Kafaelit da Silva Miranda p.81,65(Fabrício Ferreins 
'•-•:.Fundução Municipal dejSuúde7Enspreste DimebruiComeread'Hospita Mesides.p.8,1; 66-Churle9 Lano aio Silva p.81; 67-laksOnténno de Sou- 
nur•••11sla•Yalor.XV 173,30;,Priszo, OITOT.0 	 •:za'117,81;•68-1..tidniila Vieira buque p:81; 69-Énésio 1, reira'de Dl, 	tu 

	

07j/0.1.Tonni;hede.Prews 05/01-Proceisee 06/07Objetc'elAquisição'  de 	P. 81; 70-fylarces Nobre de.  Souza R81; 71-Gilmar ROdrigues Curtias° 

	

..!..linateritil'Odontoldgicoemaierialde,expeeliente,naninteinlerii.  Funda-  • p.80.5;• 72-Robâtu.Soarea Aquino p.50.5; 73Ediane. babel Vieira SO-• 	• 

	

,e'aGoulart-ValbeRS, 	 7•4'Wenie.aad Seer" R''' 

	

Dez107 Contrutonl:076/01:Toinadu•.cle MOO 	,rteRoche.p.80;' 76-Elder Firinino de Souza' Neto p.793; 77.1Bene Fer- ,.,05/07,r.,..,o6,t7,oki,,iiz-miiiiáisãs; 	 97je.171i:P•78•51 787,,,(171x. 'Gabriel da Silva Moia P•79.5, • • 'inaterial de;expediante•purtrasendera•Fundação Municipal ,s- 	-a- 	 _.S q...,,y("P7..:9,7•8(3-Eda"da I."' Vieira  F.79'.' ginpresajARAIsigpsy0dolitolágicoy,LtdarValur.-KS-,-4.18.60(P7a. ••;,,,.."0.-syssuceio'oe.rtorano.....uceiaa p.,x; 82 ,Leandro Foéseea'Reis 

	

Dez/07-,Contraio n°,077/07,Tomada•de.P.recos 05/07..pio,„iú0 	83!Stis7Meria ROdrigues.  de Castro p.78.5; 84-Aluebladés Alves Fon-:• á..„.06/07,...obia ja;(kiaisioa 	 és.éé 	seeu'r08.5;.85-Marcovkoberto Alvarenga 	 86-Hélio Ro- :  

	

,idientepatit atendera 'F.undução` Municipal,de Saúde-Empresa: .É.iing • 	drigues•Canle9o:R7,8.5; 87-Luiz Fernando Mucedo Rodrigues p.783; . Mitierials',,Odontolegicos 	 - ,213160-Prozo: :Mamo • a 	88-Paitriék Andersob -FtilISCCU 	89-laines Crawfortl Fernandes 
,...¡Liez/07,-,Contrtnoolne (7078/077Tomudu,deiPreços 05/07(PrOce.XXo' • • luniOF, R78.5; 90-Aen C.ri ia Mendes GOOOlVeN p:78.; 	/kslensir Fe, 

	

'Y"0"6/0.7.;Objeioj•Aquisição de inuterial'odo;noldgiti ,entateiiiii extw:, 	leira  Moileiliir;78r, 92-Wagner Aurélio Oliveira Samoa R78; 93-Diego:-  - • dieliiepara 'atender' ti ;Fundação.  Municipal -de Sainle-Einprcree, Lider, -•• Afionnis'Addrigues p.78; 94-Adria.  José  Siqueira .p.78; 95; Fabiana miatislicai (r.00Atuctsdisni,„, de ,Prothitos ,Médicos • Ltda,Valor 	; MotiLSclssaim p77 5 96-Wesley Mendes ,Ramos ,p.77,5; 97-Renata- 
' 349.06,P1a-izps nistrçixa,Dez/07PContruto'ne..079/07-Tomadé de Fio • -Santiina da Silva p.77,5; 98-01den'Hugó Silva Farias p.77.5; 99-Nadia 
..05/07,Prixe3se,06/07,0bjetter,A4uisiclle ,d, Material odáistológicoJe,....,: 	

. 	
100-Frncype 	,S uva p.77:5: 

 luateriibietexpediesite'partsrutender7a•Fundação(Municipal deSadde 	•10111ttnete 	 : 
• 'Gonçalves Vieira p.775; 302-Neison darms Cavalcante- • 
•:•,EniPresa;7J1pCninufannaes.::Coin,Repreaenlações• 	 "-• Júni.r 	• 103-k-2'. " Tad.,  "•'-Nrir. 	 - F•77: ;,_ 	„, • 	' 	-.,:s's7104-euziane NI-acena ,•• Araújo ,-P.77; 105-Rosilane Outm 
• t 	 a 	15a-ats 02654603 X106 Rufael 

1(7,  1080/1nÁimilliiino' Angelo Soares dos Pasmai Pereira i,76,5; 
Gáideticio.da Silvo P.77:-107-Flévià• Rodha Silvo p.76.5;' 

Doojelf¡' ,SiiVo, Farias .p76,5; 110-1vone. de' JORIN-  MUNO. ;p.76,51 I'Morto Oliveira Matos 	 ; 
p76,5; .112:Ainanda ResSert Pittsi-Teincheff .J.,,,,p.763.; 'I 1 3(Clailion Pereira Oliveira p.'76,5; 114-Diego .Coelho Mar.: 

;74,,`,stins 	 Nos Correu Júnior p.76.5; 1,16-Agnélsio: Gdii-j .:...77.01ves"Reis'lintiOrp.76,5; 117-Carlos Alberto de Castro Costa:  p.76:,  
de'Oliycins p.76; 119Flilvia Los:iene-sei Silva p. 76: 

J.120-Wellingtort Costa Silva p76: 121-Maria Cecíliii oliveira. silva 
Ruin. MirandaPeréaa p.76; 123-Alexaedre Soares 

.p:75,5;' 124-Bolaaldo Rodrigues de -01iOeira • P. 75,3," 
125-Róbsais Barbosa &rifo: p.755; ; lUeSurali JUlitiliO. Mendes Capa- 

	

.. 	p.75,5;(127,Maiiiene PerairaSilvis p.75,5; .128.Milton Bruno 
.Fegiindes:: p755;'  129-Arley'. Jean ,Moreiraj.Melo • P.753;' 

21.:130-Mlircia•Ruiitone Antunes Fonseca, P75,5; I 3I-Adson Arlon Ferrei-tu`SiBIa'ii.,15,5;.131-Mariu Aidis Daria Martin8 p.75; 133;DoSiglus Soa.. 
reá"de ÁssiinçãO' P:15; '134,Valeria 'Vieira da Crus .p.7.5:. 135.(Janay.. Tukiski Gininurães P.75; 136;Rumon Gomes da  Silva p.75; 137-Marcos 
Nurúli6 Smirei „Silvá .2.75; '138-Katy Oliveiras' de Souia p.75; 

.,,.:139-Triiiiiiie.!.geotrie topes p.75; 140-Emilio Cheioaai'Meia Aleixo 
Nobre Cruz.. p.75; 142-Wagner 'Fonseca ..Caryalho 

p.745;.:143-Marcelo..AfonsO da Silvo p.74; 144-Daniellir Linhares Dm- 
- '-inond á Machado Wp.74;. 1457Enninuelle COCI110 ',CURIOSO 11.74;, ; • '.146-Fribialia TOlesithio.béciris p,74; .147-Marta Cássiaae deJesSis p.74;,.• 

• 148-Rafael Mendes' Nossos p.74; -149-Marisi Ivone SilOii Sainsix p.74; 
150-LeandrdiDius: Pereira p.74;, 151-Elia MIS Graças Martina. Barbosa 

......p,73,5;j52(Waldair,Tavares dos Anjos. p73; .153-Midéio Rubens Oh.• volta :•Veloso p.73; 154-Amância Steftlina Ferreira p.73, 155-Taty 
• •• Alkmins Gusmão p.73; 156-Daniela Ruas Brasil p.73; 157-Raphuel  de 

Oliveiris,Caixano,p..73.; 158-Yuri Matneluk..Fenxim p.73; 159(Luciano 
Duarte Nogueira p.73; ..7.160,Aruçele-:, Cangussu, 	,Castro p.73; • . 161-Diego_TaMárindo,:Sensvp.73;•.1621Alex ,Foitseca(.Mourão' R73; 163-Cleylson Silva Braga p.73:,l64-Rosane.Percira do.Sainos p.72.5; 
165-Ana Cristina. mia Silva -Brito p:72,5;166.Ana Paula .ÇOIllos 	• • ; p;72,5;,1674vatiy'r Lopes Roais,. p32.5;168-Cuonda Xavier de.Sossza 

wp:72,5; 1169-NeiVa Cristiane Figueired° p.72,5; 170-Francisco Malte de• 
, Oliveira s oP.72,5; 	171-Felicidade :Tupinainhá . :Freire 	p.72,5; • .172-Mauricio Antônio 'Santos Silva p.723; 173-Sebaktião Alves de 
lésué !•Filho:( 0.72,5i ,174;Putrick• Davidson Pereau • Leite p.72; 

-1 	• 175(Anderson :Dieegeo."Rddrigues'Loiola p.72;' 176-Renata Chaves 
,;Géinçukvés.p772;'177-11ederscin Néri Almeida p32; 178-Edson Martins 
:•'.G1181éSrdi 17.72;179-EVerton Pereira da Silva p.71.5; 180,Thalita Pratos ; . 	Fenciario (p.71',5;:7•181-Augusto 'Leandro Rocha . Sobral p.71,5: 

- SantiagO, taiola p.70,5; 183-Marcelind Nunes du 'Silva 
. 84-Rosune Rodrigues dos Santos p.70,5; 185-Eduardo 

ai '.:7,Dias Ferreira p.70,5; 186-Gislan %nessa Fernandes dos Anjos p.70,5; 
:7487;Msiuricio.Fonseca-sBrandão p.70,5; 188-Marcelo Marneluk Matos 
,pj70.5; 189-Anna Rals'sa.  Souza Dito p.70; 190-Moises Bispo do Ansa-
'..ral,p.70;•191-Érica Ramos da Cruz p.70; 192-Flavio Osmar Azevedo 

10CM.02 654.558,- X .,Ferreira Ás„70;-.-193-Xeila Regina Silva Mendes p.70; 194-Rafael Meios 
• • 	•:":"Airsidé.:p.70; :".195;Raftier Gonçalves Ferreira p.69.5; 196-Gildesio 

tor gea(W.A•saneruX 
,• Dem, onstrIMSeedosReinItados,Exerefeloarindosein3ldeDeierisbit 

,I 37-72....5:Enilliiires-de-ria-li,ii-C-eio-Ãiiiiiiiiillidtr:iclii".,TP"."=2;•/"FA 
• ,ReM.Bado Mu PrirtielperBei-tiõéletárnii ',-il-...2006l• -..,i-  "• 2005' 

e7..7.7.1,9;ie(19.23d). 
•;;/Ainertiinção de áíi..e.,,j-,: ,,  
'''í'-li.Y.'''.  '-' • - - 	• ¡-,'S: ',' ,'.' '' 	'- 	-- 	- -- "-(7.778).;-(1,9 9.A 

. 	"'" :".."'" 	" • - 	 (145.165) 

,Outrasdesnampperaglanals 	-"" ..."•,.. ......,2:-,1,2-1-....,,l,",,,, -.., 
.j.d.i;rels e adrainistiatirni ,. • 	•"":". ..„. ''' ....,„,(30)";7;..„....(45)¡ 

C.,,Beeeinis(clespellea)Biignceir,as, licjilida:s ..'":" ... .79.5,i, 	H 36121 
`..,:.p.M.lofinentes doImPotto de rendi ede.......e.1. ,..,;,„-'éT.l.,, 
'01,.......4006O.4.1.11,M l.• - ''''' • t :I'','"I:;•li".ill(7.7.29) -;.,(17,. 9,52); 

Priklufroddtizerelelo ,ll .. - . 1. 
-I,Itropoito de rendi. Centrlbuição social corrente,, 8 	, .8, i.05I-.7 

•';Açães em circulação :no fim doexerolcio , 
. , 	. • 

,lPrejulzb Por lote demi1.46es dneimital sociaii..ai,,: 
tendflmdnexercicio,RSBi , • ' 	......,. ,,,Ál." • i 7 7 .1: (=2). 
4lBl•-llr,l.Ll"Ainetair ,eitpliéetivai da administra os o paile,ix.;,, 
",.leB. r4ll '''  ,l,'.'hitegraiileditidemonitraçãcieontabeis:;Iall-4 ,,l',,:e..¡,,  

Deio'onitriçõesditeOrigerilt eAplIce011esdeReéiireas.7.,„"-,  
e;  Ea.e.refelo. fiedotrem31-dedezembire,EnSitilltin4ii,tinéesia'.."; 

..,.. 

	

	 ,r,--,•,--........- •- ,*-2006 ,-.-.2005 . ,- ...„,,,,,,..... •. , ... 
'DemonstraCio'dlarectiranierIglilidos'diii-'-",--• '', l•'‘''',i• 
...,..(aplleridos nas) operaçi5 es soelais.-, • "; ll:-.‘„ =.l",' l'';''''-'2',...,.;" • ... , . l,.. • „_Prejtaizodoeiercléid.,,ll.4'• • 	"a,  ', - (7.737) P.(178.052) 
,..:Deinesas,(receitesj'qiienãO.Ideram .l.' • -,,,;,gli' ,e.,-.QleOzlr'-''...i ''''''!••OOlinital cirenlan"le"... ': - 	• .,- 	7:8.. 9,I,''..-' 
" 	., • Resultado dé eqiiiVaiencia patrimonial t'; . 7.778, -•,---;) 9.230_ 
'''- ''' • Aintiítizaçáode agia, ,.,••.,;-, , 	•».... - ... • •„, 	- ''''''.'.'145 165' 

. •,-;" • 	 V,...7.;•• ".  1:1 	0111á0lr“1.11 imil.2'..tÁlt».:E.,... . • k'':.•'"':.2,,-•."•',•...!i'::T,",',,'T'Tr:- ,i:•'i"''- 'I)asope.nIç6es.sociais,éB ri.I.I.BIlllf.2.zel1l •l_tel.11, 141"èt.difi,. 
-u'De partes relacionadas ". . ', '. 	"ll. 	. •l„ ... 	- • •Berryirraels •e 
"--„,,,Beitirç'5O"riiIreliliilVéTelOilill-Plii2o';`",..,`;',":'244A76,'77-7, ',.A.,•ÈiéSéliniiiióNele'rengonraZO.' • ' ' ''',' l: ll,,A,....4.04 -' 

'Ditai dos imunes.  obtidos , '.' 	'.. 	.244.117,,,.. 

ie- s.Naeoperaelles trociais,xlM...1.,1"un s(XxXO;.•4x(x-  ot• o 	(t 13.657, 
J=.4ii"Sa...0.i'.ç". iii..I.M.,Ol.'.'tleo.e•iére.A,.,:r-t.l.  
'021l:BartetieleCiorlaides re.duçllodo'ex.iglv•el f.,,...) f., ,,latrgoalrnrjr.' , 

alcingOpionri ' ' 	7...'''. .„'S74Wsre4,4447.t.;'244.046(ilO/5777777, 	• 
-,' Partésrelicionadm ,tiumentOno , . 	' a!rrmelt,41•111: 
''.,;•''. 'itilliiIiVef ii lefignjkáibl,gdgl="44"..."0,,,2,'",,4,1',,l,93,978 ' 
NEIOlivoYiérinenerrite,iiiliMiiriltent6S7'0,l'l .,,"- . '"I gill31R 363 . 

bí0i(d'It'i.Pli...e.6.e.'"'Mi.̀ "l''';'-',.'f'''''''''''.7;li.Rf4.-'426.9911  , 
Aiiiri'éliiii(ieeitiçãO)i10.41lOreBiiiiiinie-,'''''''' -714' 422(,__U52 

LL2....1 	.1.yarieçâo no emitia! etrekilente ,.l„  ,k,partIcipação na epligadá;Votorantink- Cimenteis ,Anléricas:S.A.-,foi -• e,f,pjetejrrebeion-ad. ,,,l.,_ 	..„. .. 	 ,,Ati.v...t_o_Ire•  ole_n___,. ,te,,...:,l.Á'„:;.'.,', e',,̀."-...,--3.-  „•,..4,.' ;. '-`,.....4,4 :,........, 
i quirida ele 29 diniarço de 2005. Én, 31,de deZenibrO'ai infiiiinaçàei,'_:.: . '.-Y.Companhia CinientePo'rilandIla• 	 180231 f:.l, ; :NO.od9.".!I.9.90.,Oce. ,:eili I,11,l, ,-!,-,..,•,• 64eJI.e., ,,," 

e... 
'da 'Celine& sio aSeemiinica . '."-•:.'"i'''2..------'' • -., --.-a,--m'.,...- • 	. 	- • , r... Calant Industrial Ltda's Iil'3,•',.P"•••.'i, 	 (6X5120..:,-,„ .•. ,14é7Xsileisidoexercleici 1  .. • . 	 ',..•••lri,.,".p.,..,, ....51.7O23.52R , , 	.....,...,....... , 	e fe ..,-...94gt.2t,-seplsn.4 "scw,,,- t" '1,  ,.'"" 	-,:e•-• '• '' 	• 'ta• • 	(' '' ''' à.2,- •• • • s.. - agee. 	1. -,- Votorentun vestunentos 	sermes A. 	., 	

yAninento(redur,,ep,dnee,plIalelreplante ...,-- - -.71,,,,-,Va2.9.2.2.), 
PatriM6eid liquido ...,I.O. , 	• ' ''' 

.• 	• 	•"774,, jgo,  7. so,;(és, .:es, 1.(.. 
a j.,•' --1.1," ••• Asnotasexplicati,iadálnInietraçâosãoparte',,, : .599,,7,9,..6 . .„94.l35° ,!.Ê''. 5álitritilanie'líquitioi:'EM.3t àa:Win"ii-d.O°:del.iii-6 ,200 , .n,capitall. 	 inte rantedisdeetion'sie 	. contabeisl- ." . 

.,'I2Uadiicie de acties „.',,,,.‘.,,,, 
'BrejilIzeieki.e*Oreleid !1,: 	431.•::..,_.7j3;11,48j.34!0 (", abafai, asibiérito ,Ciri1egiálizado '-eéisk:•.kePreseptadia Por.-100'ações.4 1..24 de agosto de 2004. Aofationistsie efigegMado 	 daidó colnimO 
Par-ii"cipaçãcltio.total de canital % .. 	

",-7.,;.54.:. :.,,'',-;,-..154. ,;:.,. ...e'rdináriiii. nOminatiVii.,e",sem .yíilMIMnniriid,EA,rescrvarde-..capital:'k :171'. -obrigatório de 25% seliíe-eatierO,•liOnidoajteitado noa termos do .24,54,,,el'',24,54.."..11,, „cerrei-pende ari ágio recebido ni,nibigriilliação'darispitalifenxidaein,:i 	ert/go 202, da Lei n.6.404/76? 2 .,',,,lle.:I'll 2? • 	, 	• 	• 	. • .....,;,...',.̀,':-".2",'.•!..".. 	 ' • .'.-,,,,...1, ' „..7);DIreterle-  • '', ":-...""l:l. - •' --,-,,,'".- ",;."..""Al'.n.'"-•,.;.:",.."-l'll''' -"‘",...1.,-,•-,•••,,,,,,,.•^: ':,.!.,,,,-":".'"'`"... '-'-',..•-,,•,,.........r`pOptakio.,7,....e:'-',... --•--,-',.T',.:',:' ''''.,'" 
'I. Marcelo EduartloMartios -' • 	•-' ,",(7e:- 

1"PassIve,epotrIni6nloliqeldo .'  ,J.-..mol."'..../20060;..T.l.2005l 
INgOOlítithinte L',,"l" ''"?'; ' ''''':. .,"'''''''."''''''':',.---,." 	•,:•, T.M- 

	

i, ,,â:iiiii7áOTIOngOn;:aié'it'.. 	''. 	''''',›.-".&,,ounit.r..„ ., 	-,y, 

I ' .1PártmiclácioriaBei ' 'E 
' . 	... ..,- ,..;'...',!.,./ '';t•I..!À.  ..4".its.'..°4/I6.5/ ' 4 . PiiiiniOnio liquida' '• "". 

g 	IC.Pli.1 .9ci.! e •,,•. 'S'4.é. ' 	..„, 	 •-229.7.13'•"' 229:713 • 
rj 	Res'eri.a de capitel ,r7.1 	 ..217.8-42(7(1,..239.84.2 .7.. 

	

"PiejtilzotOculil&adOs" 	 1'209:8 15.)ll•'(202:1378).  
,237,740L,..245477. 

ToilildoilitiVo 	 '''''l '''..'-'4 •''' ','-'''"-' ''' '•"''''' ''''''''';237.7401, W''489.523' ,' 	'Ditai da passivde§atrimenlo liquido . ,, 	., 237 ,740,i 	489.523 ...'.. ..---...., . . • 	..., ......,- Asneias explicativas da adininistração são parte integrante das demonstraçõescontábeis  

	

r,Denionstraçães das Mutaçbesdo Patr na8MoLIquido ,Ein milhares de reab ,..,... 	• 	'.l."..,;•',‘,"•,.., ';, 
• , .- - 	- 

,e,,.. -, .,,... • 	 ,,, 'T,' ''.. ' 	 . "-"Capital ..- T.T.X..,T" 	Reaerll.,,...' 	 1PS.Si.lsokS.- 1„,r4.' ''':4 ''' '„,-'-'.'.','''....lil  . --- • 	i 	decapitei ' - 	- ',, ,:acuroullidasi2.- 	.- ..,, .,..:., Total? , 4  Em'31 de dizeriabro dp 204., 	 À,.229.711 1. ..l."., ? f- 2174142 ;,',4„.,,,,, ,. ,..._,..„....„, (24.02 ) :II,-,,í,a,-...,q,e,.,423.52R",,j  , ... n.. PrejoizOdoexeicicia , , . 	 - '.'" 	. -,I, .4.?.á-L-4'.1,;'•  . ..: 	,,-.', L. 	.'0(,,e-itr (178:052y41..1.01-... f178.052) . i. Eni31-dedelzertibroBe.2005:  .,. 	 i22R713,-,''''''',if'-''nr7.B42r-z'.',--,-;-r:,,,,,r-(202.078)';"-••,,,a,:w245:477,, ...,,Prejulzo do eitercicio , l,..,..„.".i,,,-)., 	 l', 	
,.,.,_ . 	,. 	-, 	 ,,,,, e. ,....., ..., ....„,xI., ,..N.eliltt,,,, 	,7 	• 	 'I EM 31de deierntiro de2d00-Ill+,  "2.., R.,,,,t, . .,, 	"lillFlã 	''''''• '' ' 42:2 : .- .-.....,i ,• •.-,- -..,,,, •  .,!..' :''.. ,',.k É r  As nõ tas exp'licativas da idininistração s o arteintegrante das ernonstraçães Eontábels,,,-,_-: pi  

N otos Bxplicativaado Ad.rninistroção às Dernanstraçõ esConle.I.B., lt, Fai-e•ieguinteammáirientiieão deit:einVeshiáinidiidWirelefo':74,,,, cid 31 deDesenibere'de 2b06 edé 2005..:.'Ellimilhaái'llereaulll 	..i., ,..'• .,.„ ,..,-. 	24: ,..,( , • 	sl(47,•XonSJA's?,;:..1.',200'6...(72:.:2005 .1. Contexto operacional: Call.ltait;Partieipaçães.Minals',Gerais.S,A. l"V-Saldono inicio do'exerclei6 ' l-,"-':,,;;;;/ ....11. ,e;te,ii4a54958,; ,-. 'dr; ¡.1' r. , 'C'oáStilLuldn'éiii 24eie`agO:siO-de 2004; é tãlisociedecleiuideilIiiiilleeeypiial E:. Amnsiçãode investimento em 29de mareede 2005 , .12N-319162 'A r¡chádo; tom' sede entBelorliOri?ooti '1'ÁG;',1O. .Ill Por Ob.i5.0..!al . •,3 4  /6..fizngod,ági& . ,,,, '" r': ' ',.-.',.0*.'4.'1,,.,,V,WI.:4,13 ...,g"...'.1145,1t5)T.,4 'art-' ••'• OS.' - 	tra:d 	'ediaeVPintericente"lio•GeupO'Votdiantirn, ...:1„ , - 	. 
,. , - 	uiva ama p 

P-''.'P,' °"'"' 9',.......Pc. OS Cintos ..j..;_,,,, (,.j........ 	 . 	..Onldonofinalddexeieleleilá4...(.4•34 ,,,,,,,,,, compartilha 	estruturas ' é '-' .,111.O , 4151105:.- coaparitivox,, gerencons ..e.. ,,, , -.,...,,...,,. (.),,,,,,, ,...,d,,,,,, ai...g6~-1...  . ,,,... 'Operacionais: .2. ,  Prlielpals, pretiras ..centebelS: ..As !,demonstrações", 	. ........5,:: • , , 	„...„21,„,...,..  . .„ ., 	.. ,. contábeis ,. foram •elaboradas ',de acongo,,eorkl'as2prátieas ,eontábeis, 	P.artesrelacionada.s,.., ,l,'.4144,r7,:ll.B'",'l,'"e-eTs- ,:„ • ,... ,:i....._., •J: ....., 
ailain'clak:SiSi'iiratifi.'(i) AniiiieàiI"Bo'fátiiie'de:'Oltesuited-O• é apurado .'.VotorantiroCimenteelidaiiCi?.r:il•S 	 ,99.02.:•=.257.280.,, ,  pelo regime de empe neta..(b) Ativo circulante realizável a longo 	CompashiaCimcntopottlasdttao.0. 	'' --- ' 9:2413^ ••3 

:dé-iiisti;-elu de 'realização, inChlindd, ' and 	li 'á I .."' 	. . .' 	 ' 

prei3Oe exigivel alongo prazo: 0 ativo circulailteeapreseáadiÃiiVelor I" lCi4t°1bcam'e"S"4-' 4.--  - 1.4' '''' 
. 	, . , .,, , 	• . ., 	. .. 	. . , .. . 	, , „.• ,Care Cimento PostandPoty;,.. 

¡' 'CiiiiêntORIoSian6OSÁ" 'i- 
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eke.0.850'e,t 
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1/1.1DA'1/ZgUI8B6/11220.1 .:GbE-RA411%412,11°1Mrilk 
'Wffir REALIZADA' EM 27-13È ABRIL-DE 2007ju" "a-t4 

.1, 'Lóelll'e'llutddeASseiiibleihilitiSeile•sbCialt Redévia.MG!10:1Cill 
MG,.inis 27-(énitre Sete) mimos do 

jun-e:E-abril' de 2007,(ddisanite `sate) h'à 9 (tioVe)•lairui'-2.•(('Quo,  'fireseniek acionistas 'ilarysentsilidd 'miá de 2/3 meie terços)' 
do éalutal•aiteial.X.oiiténne'assinuniras'liMpidas mi livro de presença 

de'Lima'Vieira? 
cOnt, fonne'Vvi8oipubliiiadosjiii,":Minaa'GetiiiS" e itd"Didii&do  Coanér 

'Cina;ZIPCISPiták 	 2I•do 'élan:ente 
S. 1‘..0.'S sra7Aiésinistas:.dbàéréacki dabstençãci dos légulinente'inspe....„ 
didesl'ainii'Verunq'plir•untaiiinidade,'o.Relaiério dos Adniiiiisinido; 

eierefélP:'SOCillr 'elleCTiiii1O-e.ill'31.12.200eT6i.4iiiii.SpletnNél'AIS-; Ou resSulyaá.' .Tais.  doeinneinti' lerem pnblieSidos mileediçãdde 19.0420074s. jortsais 
ticiina',Feferillci, ,  e 'aiiierieneeirie„.póstoS a:disposiçao dou setilerfes 

aorifdnne avi,:oSueles'publicuskni:ern:  suas edições de 277: 28 e.29;de an-irço -úhiia,so,'5l:2,  Porploposio do'proeuredbr 	sia, 
mista csiniroludôrtiCalaiiidó,purticipuç6ex e Engenharia S:A.`.'Ped.rti 
IwEaákirdi•Cdétu ra¡si(O'vadir par Xmaninsidade, ui senlicireiaicibiii8 

niantiverum muuntrução dos diretores é conselheirosatos'Sailo.' 

,solveramoor unanimidade, que os balunçcis e aos atas de assembléias 
gentis e de reuniJek do oonsedie de Adminissração da empresa, 

doisnvammre  
zminüiPerilie,="dé Bebi.  

I eité gensélin(da, péjo'Preaidente;pOindsn Seereuldá; epelos denlais, 
Presentek..V.eiptântíiu.:27,Sleraliiil Sr-2007, 

[1.9e.;iledLiniu 	 de.Liana,Vieira...Secretério;: 
,p.p:.ile"CalcindosParticipavãeatc.Faigenharia,S.A., Djahria•Barbosu, 
:EPtPailic,ipaçõeie Essgcnbasixstsila.,ede Cosia F.elippe de•Lnue vir , ieiniXOSYPedrur.A.SigSiSto mio Costa;,SS Administração e.Participaçéses • 
tida.s.(as.),Marcus deCastilhp:Souza e Elizabeth.Souzu Dias. Carlos-
;LaitFerreirit.• ,AuditOrxIndependenie7Confere coo, 0 original mais--  urito es,11s.,32..de livro n°,6 ,tle, atas dá :Assembleias, Gomis. Vespa- 

MG:27Ale:abril 2007::(a):Muicuide Castilho Soula'-"Dire-
'sor Pregidente.dUCEMG,  Junta Comerdial.du ESilido de Minas Ge. 
rruir,Certitioa o registro sob-O-ire 3716933( Data;27/04/2.007:-Pro,  
iocislo...07-1743758..Couvun -Engenharia „e Cotim:rações :S/A. - (a) 
Mareostio=Presidente. (a).Mtairrely de Paula Bolor.: Secreté- 

NA" 
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Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, lemos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas., o BALANÇO 
findo em 31 de dezembro de 2006 ficando esta Diretoria à disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem 

...--,","BalançonPotrimoniele eni 31 dadesembízi  de 200de  de 2095 (Em..16i1116)19:16,5-112,17,,'111-.147•11-'11,51•1,1,  
I. Ativo Circulante 	 . 31.12.2006 	31.12.2005  -1. Pass-Tv---. --o dl-rodante 	 31.12.2006 	31 

22.670.627,34 29.139.160,51 aponto 

OtiNãTÃtitiiiW"ItiiiËingdadáUWANg.-  
%.0.1i.'71t47,43FON17J.A1732642510001,44'00440gZisk110 

• REILATOBD-DA DIRETORIA 
PATRIMONIAL e as respectivas DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, para o exereicio 

necessários. 	 A DIRETORIA 
C-911B,r..n.5•119-TDriffl•onstffição-86-11eaul(adoefõ Exenctto 's.' 

.12.2005 	 31.12.2006 	31.12.2005  
531.880,69 Receitas Operacionais de Obras 	 100.724.970,90 50208.206,62 

5.465.839,27 Deduções s/Receitos 	  (5.969.82562) (2409.143113) 
35.633.01 Receita Liquida 	- ..   94.760.142,28 47.799.062,79 

1.197.65793 Custo Operacionide Obras 	 (82.664.696.52) (33.955.735.41) 

Salários e Encargos Sociais 	761250,21 
Fornecedores 	  4222.819,50 
Cauções 	153.965.27 
Impostos e ContrbuIções a Recolher 	1927.872,61 
Dividendos Propostos 	1.925.447,09 
Conta Corrente do Consórcio 	 . 
Provisão para IR e Contribuldlo Social 	933279,15 	31 7.175,213 
Total Passivo Circulante 	 10.420~  09gszys 
It. Exigível. Longo Prazo 
Empréstimos c/Rercursos do Arrume 	7.728.869.01 	8.4 
F iam 	  14.951.432,68 14.620 

1.737.722,84 	 (3.481.237,291 (1.648.932,39) Depreciações 	  
Lucro/Prejuko Bruto 	, 	12.194.994,98  
Despesas Administrativas 	 14.626.790,471 (5.858.563,64) 
Encargos Financeiros Liquides 	 2.964631,55 	6.218.4E626 
Resultados não Operacionais  	.938.510,18   
Lucro antes do IR e Contrib. Social 	 4.223.687,19 13.493.707,72 
Provisão Contribuição Sociol..--  	(252.603,30) 	(90.31110) 
Provisão Imposto de Renda ...... -- 	- 	(677.675,85) 	(226.864,18) 
Lucro Liquido do Exercido 	 3.293.408,04 13.176.532,51 

	

(164.670.40) 	(658.926,63) 

	

(187.724,25) 	(751.062,35) 
	 .2.941.013,39 11.766.643,63 

Caixa, Bancos e Aplicações 
deLiquIdes Imediata 	22.678.627.34 29.139.160,51 

Realizável a Curto Prazo 	 297.947.814,79  290.477,27053 
Fel/Medições a Rec. Emitidas em 2006 14.962.75556 19363.663,23 
Fal/Medioães e Rec. Exerc. Anter 	 266.092.783,19 253.222.518.44 
Títulos a Receber .. 	322,314,31 	322.314,31 
Imóveis Destinados a Venda  	- 	2.17396396 
Ima. de Renda o Conalb. a Compensar 	2.227.905,52 	1.337.407,79 
Emprostimos a Receber 	1.629.654,17 	2.344.999,56 
Letras Financeiras do Tesouro Paulista 	1.228.751,95 	1.228.751,95 
Depósitos Judicieis  	998.953,95 	998.953,95 
Calções de Contratos de Obras 	118.695,37 	110.695.37 
Estoque de Peças e Materiais  	19.190,81 	19.190,91 
Valorosa Receber 	146.809,96 	125.936.92 Lucros Acumulados 	  
Conta Corrente com Consórcio 	 • 	220874.74 Resultado do Exercido 	  

86.100.00 
.971,19 

Total do Exigível a Longo Prazo 	 22.680.301.69  23.1 07.071 19 
III. Patrimônio Liquido 
Capital Integralizado 	  256.657.713,00 256.657.713,00 
Reserva Legal  	13.770.551,24 13.605.880,84 

33.959.39506 27.188.461,43 
2.641.01 3.39 11 766 643 53 

Fundo de Reserva Legal 	  
Dividendos Propostos 	  
Lucro Liquido do Período 
Lucro 

1 4 4 1 

310.626.442 	13 .309.616..31,04 Total Ativo Circulante  	 Total Património Liquido .. .. . 	307.328.672,09  309218.69890 
II. Reallsável a Longo Prazo 	 Total do Passivo 	  340.429.069,20 341.611.678,01 
Certificado de inves1. FINOR  	.35._ 	..193.00 	3514399  L7-2„..r..2 •- i157-1.9r.11.50ânógiilço Finan.' ' - •-, ..j.,-4, 	-., 
Dep. Compulsório dCombusL Lei 2288 	_569~1 	550.0B2)4 a) IJquidez Corrente 	 31.12.2006 31.12.2005 
Total Realizável a Longo Prazo 	(s.  595.225,14) 	595.225.14 Ativo CircutantelPossivo Circulante.. 	29,81 	33,34 
III. Permanente 	. 	 b) Liquidez Gerei 
Investimentos 	2.933.149,04 	772.035,3  Ativo CirculantevRealintvel a Longo Prazo 
Quadros Artfollcos  	71.795,00 	71.795,00 Passivo Circular...Exigível e Longo Pra.... 	9.40 	9,58 
Apiles de Outras Cias.  	2.861.353,04 	700240.23 c) Grau de Endividamento 
Imobilizado ' 	  28_276a53,9.0 _10.1327.90790 Passivo Circulante...Exigível a Longo Prazo 
Imóveis 	  --ã.806.356,51 16.52720.05 Ativo Total 	  
Móveis e Utonsilios  	745276,97 	746.276,97 d) Grau de Capitalização 
Dirdlo, Marcava Patentes  	27 033 23 	27 033 23 Património Líquido/AtivoTotal 	  
Equipamentos de Produção 
Equipamentos de Apoio 	 
Equipamentos Técnicos 	 
Depredação Acumulada 	 
total Permanente 	 
Total do Ativo 	 

, pena e: p 
•• Lel n96404/72, - Artigd 186 ',St is • - cv, 6......,. 

Origens 	 '31.122006 	31.12.2005 
1 - Lucro/Prejuízo do Exercício 	 4223.687,19 13.493.707,79 
2 - Depreciações 	 • 348123725  1.648.43299 
3' Baixa do Imobilizado Liquido 	 3.306.88197 -, 5  703.074,12 
4. Redução do Investimento 	- 	, 2.755.774,89 
5. Variação do Exigfvel a Longo Presta 	• 	• • ,27,109.928.47 

.- •1*.571.806,05 ' 43.425.917,60 
Aplicação. 
1 - DMdendos Marnotos 	- ',. 1r:7.724,26 	618,339,49 
2' Acréscimo do Imobilizado 	 3 794 711 75 	9.616.144 32 

9628% 	9652%  3 . Variação do Capital Circulante Liquido 242.040.6a) 31.282.969139 
4. Aumento de Investimentos 	i  . 2110.112.81 	4.398.463,96 17.75728394 28.486.043,02 	-  5 . Distribuição de Dividendos 	 i•  • 4:995709.90 555.855.60 	540.076.12 Silvio Navarro Guedes- Diretor Presidente; Erasto Meosios da Silva Juni. 6'  Rod000  do, ,,,,,,,,, o  L„,,,,, poso° 	426.765.50 	. 

482.25794 	452.098.43 br - Diretor Superintendente; Manuel Alves dos Santos Liemos., Diretor 7. Ajuste de Exercidos Anteriores  	747.81890 	. 
021 00811,24) (16.150.700.22) Administrativo; Paulo Roberto Marques Cintra. Diretor Técnico; Moacyr 	 11.571.806,05 45.1325.917,56 
29.20769199 31.400.0226,2 Barreto de Almeida - Diretor Juristas Michel Micholua Filho. Diretor Co- Ativo Circulante 	  310241.299.10 309.616.43104 

340.429.009,26 341.611.679,01  marcial; Antonio Clovis Zandone - TC CRC/SP 1SP 138.329/0.9 	Passivo Circulante 
o dasflutapriesáo Patz7. fio L Ctu do• 

9,72% 	9,48% 

Histórico 
-V0:"1- 	

Reserva Legal 
Saldoein 31.12.2004 	2.57,713,1% 	12.0.7954.21 
Lucro Liqudo do Soer cio  	 - 
Constituição da Reserva Legal  	 • 	 6513,82693 

'danam Propostos 	 • 
do em 31/122005 	256.657.713,00 	13.505.880,84 

oro Liquido do Exercido 
ronor. p/ DMdendos Lucros 115 2094 	 • 	 • 

Consr tuição da Reserva Legal  	 • 	 164.670,40 
Divicendos Propostos 
Saldo., 31/122006 	 256.657.713.00  
f1=1911.1Ti'i 	i'L,ST-,NotaaExplicallfros feiTstmonstraobee 
1. Contexto Óperacional: A C,onstrutSisiTeTiRra Guedes g-A completa 
neste ano, 71 anos de atuação na Indústria da Construção, abrangendo neer de acordo com as taxas usuais admitidas pela Legislação vigente; 
em todos os ramos dessa atividade; 2. Apresentação das Demonstra- sendo que os Equipamentos de Produção foram usados a taxa de 25% 
çãos Contábeis e Principais Práticas Contábeia: Elaboradas de acordo ano; 8. Conta Corrente de Consórcio: registra o montante liquidada par. 
com  as praticas contAbels emanadas da legislaçâo brasileira. principal. ticipaçâo da companhia no saldado ativo e passivo do consórcio de cons-
mente As disposições da Lei ri. 6.40426 e legislação posterior; 3. Apura. trução. Consórcio Construcap.Modern.Ferreira Guedes 'Salda no Passi-
çâo do Resultado das Operações e Ativos e Passivos Circulantes eu vo. (RS 708.480.051- Participação: 3590%. Custos: R$ 27.524.259,94; 9. 
Longo Prazo:• O resultado. apurado pelo regime de competéncia de exer- Financiamento. e Empréstimos: Para aquisições de máquinas e equipa-
cicios, Inclui:- os rendimentos. encargos e variações monetária incidentes mentos, através de contratos de mútua e empresamos com Bancos que 
sobre ativos e passivos circulantes e a longo prazo; 4. Faturas e Medi. repassam recursos do Riamo, estilo atualizados até data do balanço. 
56.. à Receber e composto pelos saldos e receber de clientes do setor acrescidon dos encargos Imolais; 10. ContIngancla • Estão em andamen-
Privado e Público, com valores diferidos, calculados sobre aparcelado lu. to processos chieis e trabalhistas envolvendo a Sociedade para ao quais a 
oro em Gonu/dos firmados com Órgãos públicos não realizados ate erice, 
remonto do balanço, sendo que 

o Imposto de Renda e Contribuição Social administração n.o espera perdas relevantes e entende ter desnecessarie 
a constituição de provisão para contingénclas; 11. Seguros. É politica da 

foram diferidos em conlormMade com o art. 409 do regulamento do impos-  Sociedade manter cobertura de seguros para bens do Imobilizada respon-
to de renda e artigo 39; da Lei 8.003/90;5. Investimentos: Ações de outras sabilidade civil em montante considerado suficiente para suprir qualquer 
empresas e ações com mercado de opções; 6. Imobilizado e Patrimônio perda que viera sofrer frente aos riscos envolvidos; 12. Capital Social, O 
Liquido: taram acrescidos com correção monetária, até adulado balanço capital social totalmente integralizado. 

	

13.770.551,24 	 
editábeIS ein 31 de -dezembro de 2058 	••-•, 	 ",5; 
de 31 de dezembro de 1005:7. Depreciaçoes: Calculadas pelo método II- 

Laor_os,5u11,5 
27.180.481,43 
  

13.176.532.51 
)658.826,63) 
(751.062,35) 

38.955.104,95 
3.293.408,04 

(4.995.70990) 
(169.670,40) 
(187.724.25) 

36.900.408,45 

(10 420.054,00) (9.053.1210 
299.821.204,22 300.563244,88 

Total Diminuir do Capital Circul. 	 (742.040,68) 
296.793226e ' = -1--  • ' 	 PABECERIKTÁRPTOP INDEPENDE7Fre-  
13.176  413.61  IlrnosSrs.Diretores da Construtora Ferreira Guedes S.A .5/o Paulo' 61,1  

• 1. Examinei o Balanço Patdmonial da Construtora Ferreira Guedes S.A. te. 
(751.062,30) ventado em 31 de Dezembro de 2006, aos respectivas Demonstrações do 

309218.698,80 Resultado, das Mutações do Património Liquido e das Origens e Aplica-
3.293.408,04 obes dos Resumos e as respectivas Notas Explicativa. das Demonstra-

(4.995.709,90) çóes Contábeis, correspondente ao exercício findo naquela data, elabora. 
- 	do sob a responsabilidade de sua administração. Minha responsabilidade 

(187.724,25) é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis. 2. 
307.328.672,69 Os exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditorias apli-

cáveis no Brasil, que requerem que os mesmos sejam realizados com o 
objetivo de assegurar que as Demonstrações estejam apresentadas de 
maneira adequada em todos os seus aspectos relevantes, e compreende. 
rem: a) o planejamento dos trabalhos, cosiderando a relevAncia dos sal. 
dos, o volume dos trabalhas, o volume de transações 00 sistema contábil 
e de controles Internos adotados pela empresa. ta) constatação por teste 
de amostragem das evidâncias e dos registros que suportam os valores e 
informaçdes Contábeis divulgadas. c) avaliação das práticas e das estima. 
tivas contábeis mais representativas adoradas e elaboradas peta adminis. 
tração da Construtora Ferreira Guedes S.A, assim como a apresentação 
das Demonstrações Contábeis tomada em conjunto. 3. Em minha opi. 
nitro, as Demonstrações Contábeis em conjunto com ae Notas Explicai'. 
nas, expõem com fidelidade em lodos os ar:podas relevantes a posição 
Patrimonial e Financeira da Construtora Ferreira Guedes S.A em 31 de 
dezembro de 2006, os resultados desse exercido, de acordo com as prá-
ticas contábeis vigente no pais, proveniente da legislação societária e fis-
cal aplicável a essa sociedade anónima. São Paulo, Ode abril de 2007. 

TEREZA APARECIDA PIERI 
Auditora Independente - Contadora - CRC/1SP 097513/0-4 

ÇOES S/A 

alvas aos exercidos encerrados em 31/12/2006 e 31/12/2005, acompanhadas das 
ETORIA 

Senhores acionistas: Em atendimento as disposições legais o eslatuterlas, submete,  
notas explicativos. Colccarno•nos à disposição de V.Sas., para quaisquer esderocin 

BALANÇO; IMONI  
ATIVO 	 20 
Circulante 	 . 	• 
Bancos conta movimento 
Títulos e aplicações 0303031959  
Titules e créditos a receber 
Contas a recupere,  
Realizável alongo prazo 
Depósito judicial 
Coligadas e controladas 
Permanente 	 73.775 	101.339 
Investimentos em coligadas e controladas 	 43.339 	40.360 
Outros investimentos 	 30.436 	60.979 
Total do ativo 	 119.894 	107.741  
Rolas 	1.ConIstrio Operacional: A Itabens Empreendimentos e Participações SIA 
A uma empresa corwolada pela GV Holding 0/Ao sua prirclpal ~dado referes° a participa-
tos acionárias no suco Rodobens S/A, Cuiabá Diesel S/A InciCom.Veicubs, Rcdobens 

rporativa S/A e Instituto Unibanos. 2. Principais Práticas Contábeis: (a) Elaboração das 
rações linanceiras, as práticas contábats adotadas para a contabilização das opera. 

gos e para a elaboração das demonstrar:0os financeiras emanam da lei das sociedades por 
aptos. (0) Apuração do resulto.: O resuflado é apurado polo regime de competénda. (c) Mn 
&adiante e realizável a longo prezo: Os ativos elo demonstradas paio valores de realização, 
Inclusiva quando aplicável, os rendimenlos e as vadações monetárias auferidas. (d) Passivo 
ciNoiaate e okiivel a longe prazo: Os passivos são demcmstrados por valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos quando aplicável dos conespondento encargos e as variaçbes mono-
Urdas Incorridas. (guando aproava!, a provLsâo para o Leposto de renda é constituida a aliquota 
básica de 15% da lucro tributado, ma.e adicional do 10%, na provisão para contribuiçãosociel 
6 conslitulda a Mout. do 9%, sobre o tudo tributável antes do imposto do renda (e) Pema. 
nade: Demonstrado ao doto odrigido monetariamente até 31.12.95, com base em Maces 
oficiais. Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são avaliados pelo método 
da equivalência patrimonial. 3. Capital Saint O capital social em 31.12.20066 de 

2005 
70 
44 
26 

9294 
9294 

98.377 
78.377 
1.507 
5.506 

12.987 
107.741 

DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 
Em milhares de reais 	 2006 
Resultado grtmicipações societárias 	 3.086 
Despesas operacionais 	 )7.885) 
Resultado financeiro 	 2.012 
Outros resultados operacionais 	 3.610 
Resultado operacional 	 823 
Resultado não operacional 
	

21.239 
Resultado do exercido 
	

22.062 	260 
Imposto de renda e contribuição social 

	
(4.515) 	(139) 

Lucro liquido do exerciclo 	 17.544 	171 
Lucro por ação do capital RS 	 8,55 	0,083 
RS78376.639.00. composto de 2.052.89_7rações, sendo 694.299 ordirâtias e 
1.368.598 preferenciais, sem valor norriVil.  
DIRETORIA WaIdemor de Oliveira/Verdi 	Waldernar Verdi Junlor 

Milton Jorge de Miran:da:1,ga 	Vil 	ser 	Bonvino 
Hamilton Sebastião Farina,. 	Pautó Hideaki 	Hawai 

DEMONSTRAÇAO DE LUCROS ACUMULADOS 
Em milhares de reais 	 2006 	2005 
Saldo no Inicio do exercido 	 12.987 13.638 
Ajustes de exercícios anteriores 	 (813) 
Lucro liquido do exercido 	 17.644 	171 
Reserva legal 	 (677) 	(9) 
Saldo no fim do exercicio 	 29.654 12.987 
DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECUSOS 
Em milhares de reais 	 2006 
Origens dos recursos 	 45.132 
Lucro liquido do exercido 	 17.544 
Resultado de participações societárias 	(3.086) 
Redução do realizável a longo prazo 
Aumento do exigível a longo prazo 
Ajustes de exercícios anteriores 
Alienação de investimentos', 	 , 30.543 
DMdendos recebidos 	, 	 131 
Aplicaçãos de recursos 	 •45.132 
No ativo permanento • investimentos 
Redução do eidgivel a longo prazo 	. 3.536 
Aumentdroduçâo cop.circulanto liquido 	„ 96142 	(246) 
Variação do capital circo:ante iírvido 
Ativo circulante 
	

" 39.717 	(331) 
No fim do exercido 	 45.226 	5.509 
Na inicio do exercido 	 5.559 	5.e40 
Passivo clrculante 	 3575 	(85) 
No fim do exercido 	 3.655 	70 
No Iniciada exercido 	,• • 
Aumento ou redução capitial circulante .  -38.14,2te_16  

	

70 	155 

Valter Baldan - TC -.5,-FH:21SP186.33n/2-4 

16 	1.272 
893 	893 
264 	264 
6211 	629 

Is 

45.199 	 Lv " 

C51111FrC0 o asarsTno 
LOBO NÚMERO Can, 	 MEU]  
1 17.380/07-6 	I 	(t 18 

éong.aá'i .0V6ÇrOiâáà.  ' 	• ''' '-- • • •- • 	a . 	. 
Patrimônio liquido 	 115.921 
Capitel social-de domiciliados no pais 	 78.377 
Reserva da capitai 	 1.507 
Reserva de lucros 	 6.383 
Lucros acumulados 	 29.654 
Total do passivo 	 119.894 

2005 
(214) 

(2.327) 
268 

2.537 
264 
(4) 

2005 
2.471 

171 
214 

1.368 
924 

(813) 
9 

598 
2.471 
2.717 

FRATERNIDADE IRMÃ AMÉ A 
CNPJ 62.160.252/000105 

Sede Social: Rua Nh0000tbãs. 356 SP 
BALANÇO PATRIMONIAL 
EM 31/12/2006 
ATIVO 

AINo Circulante 
Disponível 

Caixa Geral 
• Bancos conta movimento 

Realliárel a curto prazo 
Adiantarr ionto Diversos 
Aplicações Financeiras 

Ativo Permanente 
Imobilisado 

Imobilizaçães admInistratIvas 

39.608,74 
23.670,80 

145.88 
7.537,61 

14.443,87 
1.543,44 

-0 
1 	,,pz.,... ,-,..., 

d  
15.N2,94.  

PASSIVO 
Circulante 

Exigível a curto • az40 .' 
Bancos c• taillnanniômento 
Impost 	ntães'ericciiitt. a reco 
Salki 	'e,direltbátrábT.9 Pago 
càit 	. èl‘paggi.,,.

k
:' •
4 

 ,, ,.' 	., 
'ai,"-  e „„• 	--. V...,.. 	• 	'. 	

, 

.o .05%riirsâni•11Soai/e1,1' 
031-\5E-3 	prásvits2ci 
5 00 	tiOsOcial ,..,,...,) ,, 	-,,, 	\,, 
sDeole.0.312da • 	:..oútil lederát• 
0à 93B718294-57 

%sota 
221  • 

39.608,74 
124.138,18 
124.138,18 

353,37 
6.002,83 

14.074,00 
103.707,98 

(84.529,44) 

5.549, 3 
90.079.37) 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 	`,..:,.....\ 

RECEITA LÍQUIDA 	 339266,86 T  
Receita Associativa 	 32.848,96 
Receita Patrimonial 	 417,90 

DESPESAS 	 331716,93 
Despesas rd pessoal 	 256.814,19 
Despesas de comunicação 	 7.403,77 
Despesas gerais operacionais 	 66.315,80 
Despesas financeiras 	 0924 i 
Impostos, taxas e contribulçôes 	 3.089,93 

SUPERAVIT OPERACIONAL 	 5549 

Antonio Coelho Filho • Prosidenle SS,  'Rb 'á. .W' P 	• Ma 	N.. 	, rei Ji •.3-  _,Marcileia G. R. Criscuoio . TC CRC ns 1SP141289 / 0-3 
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JA EMPREENDIMENTOS E PARTEC1PACOES S/A 
	 GNI.P.J. 03.001509/000114 

Balanços Patrimoniais Encerrados em. 31 de Dezembro 56 2.035 e 2.006 - Valores em R$ 
Ativo Darconstmção de Resultadoe para as Exercícios _ 1005 	2.006 
Cem., a Bancos 	 43:705,47 -91.235 49 
Aplicações Financeiras 
Desacatas a Receber 
Adios./Odtras Contas a Recober 
Impostos a Recuperar 
Deepesas Antecipadas 
Ciem:tante 
Imobilizado 
Depreciações Acuneriadas 
Imobillrado Liquido 
Permanente 

""-P2/7936/54'.:41 
070,8/9 0.1 
113.526,63 

1540.337,15 
616.668,21 

re 265.00419) 
1.276.343,78  
1.421 000.73 

Obrigações tascais 
Fornecedores 
Outras Cantas a Pagar 
IReld/COSL 
C/C Jorge Cou9nho 
Circulante 
Capital Ser, 
Resolvas do Lucros 
Lucro/Prejuízo Exerc. Anteriores 
Gime/Prejuízo do Exercicã 

1.281.865,11 1.705.554,44 euclos itoldos 
 	Patrimônio Liquido 

1..421.pomp  ,:usg.6257fri.  TOTAL DO PASSIVO 
Demonstração  das rat 	Patrimônio Liquido 

Capital 	Reserves  de Lucros 	lotai Lucros  Acumulados 
57.9OO,p,,Q 	 9O910$ 	 125.943 3Z, 

(81.070,38) 
852.916,50 	 (85021 	 • 

113.52 

2.000 	Findos em 31/12/2.005 e 31/12/2.005 Valores 	ain Rede 
m •- 2.005 

&maços Preatados 	 951.566,42 	761105.05 
rie..tes de Al./g:dia 	 38.90010 	51400.00  

Receita" Operacional Bruta 	 889.9E8,42 	811.405,05 
Impostos dRoceiras de Serviços 	(75.062.05) 	(67.066,53) 

Dcduçõee da Receita Bruta 	 (75.062,05) 	(67.806,53) 
Receita Operacional Líquida 
Custo dos Serviços Prestados 

	814.9a37 	743.73102 

Lucro Bruto 	 --614.10.4ia7 
Despesas Adrninistreevas 	 (109.869,19)  

Despesas Cperucronals 	 (109.869,19) 
Receita (Despesa) Financeira Liquida 	6.70421 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais  6.70-4,81  
Lucro Operacronal 	 711329,19  
Resultado não Operacional 	 20.100,00 
Lucro Liquido entes dos Impostos 	_231,23.199 

	
619.977,12 

Imposto de Renda/Contribuição Social 	182.715  59) 	(76.733 99) 
Luoro/Prejtrias Liquidado Exercício 	_ 649124,43. 	 , 

Jorge Continha Aguara Júnior 
Diretor • C.P.E. 310.838.707-34 

José Antonio dos Santos 
Conlador CRC-SP 122.857/O-O. C.P.F. 599.854.528-15 

TOTAL DO ATIVO 

4_C rçp.o 
Saldo em 31.12;04: Re 
Ajustes do Exemiciõe Anteriores 
Inregratizaçáo do, Capitai 
Rasem de Lucros 
Distribuição IstroJ 
Lucro/Prejuizo do ExorCielo 
ScIde ern 31.12.05' 
Reserva de Lucra: e 
Distribuição Lucro, 
Ltmro/Prejuízo do Exercício 

\Saldo era 31.12.0d. 49  

	

91071,70 	861,34 
1969,99 

196,52 

	

- 	trans 

	

5.560,45 	4.71139 

	

139.943,62 	101.134,31 

	

1.394.761.02 	1.881.421,02 
_(.112. ugvi 

	

1.281.855,11 	1,705 554,44 

Tola. Patrimônio  !Adoido 
994,559,07 
(01.070 38) 

2.100.00 
111526,60 

	

(369.440,02) 	 (369.440,02) 
	6l66821 	918668 21 

.=.1-6, 0art-cn 
27.10216 

	

(37.054,88) 	 (37.054,88) 

	

01613198 	 516.931,08 
5009. --1e0P,588.7.b 

1729,07 	1419,09 
701,32 

8134,08 	929224 
• 21.112,90 	11.141.3e 

24.156,71 
871815,00 
140.08876 

2157.005,37 
515.000,93 

)).002.00s 07) 
1.782.53299 

_0•60.6(6.85.1.5  

1.703.53204 

743.33102 
(15B733.141 
(156.733,14) 

10.571,75 
10,671,75  

593/93_392 
22.400,00 

00 

1242 

uConstrutors Ferreira Guedes S/A. 	 CRBS S.A, 
CNPJ 61.099226/0001-44 	 - NIRE 00 52300008182 

Ata do Aseernblõia Geral Ordinária, Realizada em lodo Abril de 2007 	et/ter, rf, 	rdinária da GREIS S.A. ("Compan.hia"), 
Aos dezoilo dias do roas de abril de dois mil e selo as onze horas, na 	Crt."°. 	E 	a e 2037, lavrada na forma do sumario: 
sede social, a Rua Caçagava, 49, conjunto 11, nesta Caeiial de São Pau. 	'' • 	 abre de 2007, às 1120 horas, 00 6045 da 
lo, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Construtora Ferreira 	 antarclica, n°1691 (parte), Fazenda Sante. 
Guedes S/A, independente de convocações por editais, tendo em viste a 	 na. Estado de São Paulo. 2. Convocação: 
presença dos acionistas que enfeixam a totalidade do Capital Social, CU- 	 no 'Diário Oficiai do Estado de São Peão°, 
jas nomes constam do Livro de Presença, de conformidade com dispos- e.  	 2007, respectieamente, nas páginas 49,47 
to no parágrafo 40  do artigo 124 da Lei n,  6.404 de 15 de Dezembro de 	 de" nos dias: 14, 170 18 de abril de 2007, 
1976. A hora ddicada assumiu a presidencia dos trabalhos da acordo 	 16A, 14A e 104, 3. Presença: Acionistas 
corri o Estatui° Soco, Diretor Presidente da Sociedade Sr. Silvio Navarro 	 do capital social votante da Companhia, 
Guedes, o qual convidou a mim, Sandra dos Santos Costa, para servir 	 toras no °Livro de Presença de Acionistas". 
como secretária. Dando inicio aos trabail,s, informou o Sr. Presidente, 	 to Ferraz Pimenta da Cunha o Secretária, 
que estando presentes os acionistas que englobam a tortlidnde do Cagá. 	g 	 s. 5. Deliberações: Por acionistas recr. 
tal Social, ficava sanada a falte de publicidade dos comunicados a que se 	7   tal social votante da Companhia presentes 
retem o artigo 133 da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1975 e que a   as seguintes deliberas-0es: 5.1. Autorizar 
assembléia deverá se mar restar sobro aprovação das contas do ano de 	 .fere estas Assembléias Gotos Ordinária 
2006 esciareaendo ainda que, o Balanço Geral nus respectivas Demons-. 	 sumário, bem como sua publicação com 
trações Firmficelias relativas ao exercida,  encerrado 00131 de Dezembro 	 Si 	autistas presentes, nota Gumes 50 611.130 
ree 2505:foram publicados no Jornal da Manhã - SP uno Diár io Oficiai do 	moipresença de administrador na tonna do 
Estado de São Pauto no dia 17 da abril 50 2207. e que se encontravam 	 r° 6.404,76. Em Assembléia Geral Onde 

000mina005 e disautidos, o relatório anuaI 
bem como as demonstrações financeiras 
acarrado em 31 do dezembro de 2006, os 

Gozo legal, na integra, no 'Diário Oficial do 
Estado de São Paulo eco `Jornal da Tarde" no dia 2950 março de 2007. 
5.3. Aprovar, adicionalmente, a declinação de lucro da Companhia para 
o ano de 2000, no valor total de RS 1.885.66933. dietribuido da seguinte 
forma: (i) constiluieão de Resolva pata Futuro Aumento de Capital, no 
montante de RS 1.414.202,30;e )ir) distribuição de dividendos, no valerão 
Re 471.417,43.5.4. P011 rum os vaiares pagos com relação à remuneração 
globo atribuída aos administradores da Companhia para o exercício de 
2006 e lixar os nonorarios globos da Administração para o exerciela de 
2007 nas mesmas bocas estipuladas para c exercicio untar Cm. os quais 
serão corrigidoe na forma da e. pelo I06-P.1.5.5.0efinir que aspo:AL:ações 
legais da Companhia serão a partir desta data, feitas nos jorrais "Diário 
Oficial do Estado de Suo "Pano  e "Diário do Comércio'. Ern Assembleia 
Geral Extraordinária: 5.5. Ree.eger, coiro Diretor, o Sr. Pedro de Abreu 
Mar ao:. 5.7. Eleger nevos administradores da Companhia conforme se-
gue: (i) como O l'etor Geral, em substauição ao Sr. Joao Maurião Giftoni 
Castro Neves, c Sn Lurt Fernando Ziegter de Saint Edmond, dasiieiro, 
industria-mo, casado, portador da cedera da identidadeRG n°05.587215-1 
IPP•RJ e CPF n0 011537.007-01 com escdtõrio na Cidade de São Paulo. 
Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017, 40  andar, 

conto Ceroto:, o Sr Graharn Staley, cidadão Ingãs casado, contador, 
portador do AME n.0483915-2 com escritório na Cidade de São Paulo. 
Estado do São Paulo, na Rua Dr, Renato Paes do Barros, 1017. 4° andar; 
(iii) como Diretor, em substituição ao &Claudio Braz Ferro, o Sr/Ricardo 
Manuel Frangal. Moreira, portuguéS, Casado, engenheiro, portador da 
Cédula de Identidade 'AO ne 2.001 002 294 779 SSP/CE o inscrito no 

FRATELLI Vl7A'BEBIDAS S.A. 
CNRI/MF ne 73.626.293/0001-90 - RIRE 35.300.328213 

Ata das Assembléias Gorais Ordinária e Extraordinária da 
Fraldar/na Bebidas S.A. ("Companhia"), realizadas, cumulativa- 

mente, din 2450 abril 58 2057, lavrada na forma de sumário: 
1. Data, hora e local: Aos 24 das de abril do 2007, às 10 homs, na sede 
da Companhia, localizada na Avenida Antarctica, n°1891. parte, Fazenda 
Santa Ornaria, Cidade de Jaguaritina, Estado de São Paulo. 2. Convoca- 
ção: Edital publicado no • Diario Oficial do Estado de São Paulo', nos dias: 
14, 17 e 18 de abdIde 2007, respectivamente, nas páginas 48, 48 e 45, o 
o jornal "Jornal da Tarde" nos dias: 14, 176 IS de abre de 2007, raspe, 

ivárnente, nas páginas 164, 14A e 18A. 3. Presenças:Acionistas repre-
nãis de 99% do capital social votante da Companhia, conforme 

odor usainaturas no "Livro de Presença de Acionistas". 4. Mesa: 
„rt, Sr. Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha e Secretária, ara Pa- 

u 	Jambo R édrigues. 5. Deliberações: Por acionistas represeniando 
mais de 99% do capital social votante da Companhia presentes à Assem-
biéia foram tomadas as seguintes deliberações: 5.1. Autorizar a Jay...ora 
Obsto aquoso refere estas Assembléias Gerais Ordinária e Extraordiná-
ria era forma de sumário, bem como sua publicação com omissão dusJ:s-
rdneturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 1300 seus Rb bem 
como dispensar a presença de administrador na forma do Artigo 134, §21, 
todos da Lei n° 6.404/76. Em Aesembléla Geral Ordinária: 51. Aprovar. 
depois de examinados e discutidoe, orolatório da Diretoria e as demons-
trações financeiras referentes ao exerdeio oco: encartado em 31 de de-
zembro de 2005,00 quais foram publicados no prazo lanai, na integra, na 
Vario Oficial do Estado de São Paulo" e no 'Jornal da Tarde" no dia 27 
de março de 2007. 5.3. Aprovar, adicionalmente, a destinação de lucrado 
Companhia para gano de 2006 no valor bois de RS 63.979.8061 95, dis-
tribufdo da seguinte forma: (i) redução da conta de Prejulzos ACUIruiados, 
la men:tale do R$ 31142.235,32: G) conelituição de Reserva Legal, no 
montante do RS 1.591.87258; (ir') constituição do Reserva para Futuro 
Aumento de Capital, no montante 80 8$ 22.684.289,73; e)':') disiribuição 
de dividendos no valor da RS 7.551.423,22 5.4. Ratificar os vaiares pa• 
aos com relação à remuneração dobai atubuida aos administradores da 
Companhia para o exercido de 2006 e lixar os honorários globais da Ad 
ministração pam o exercicio de 2007 esmon 	 smas bases estipuladas para 
o exercício anterior, os quais sarão corrigidos ima forma da lei peio IGP-M 
15. Dolinir que as publicações legais da Companhia serão, a partir desta 
data, leiloo nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Diário do 
Comércio. Em AesernbIda Geral Extraordinária: 5.6. Aprovar a redução 
da capital socid da Sociedade, por julga-lo excessivo, no valor total de RS 
200.000.000,00, sem cancelamento de ações 5.7. Dessa forma o capita 
coité passa Co RS 434.241497,61 para RS 234.243 49361, dividido em 
42.793 ações nominativas O sem valor nominal, sendo 299.057 açõeS 
rd:nadas e 143.736 ações preferenciais, sujeitando-se a redução de ao-
Pai ora deliberada às COndiOeseStipulndaS aos artigOS 1730 174 da 1,0i 

n° 5.404/76. 5,6.0 valor to;ai da redução do capital social aprOvada 
012 eene deetinado aos acionistas a titulo de restituição parcial ao capital 
Ineedido, na proporção de sua, respecti: as partioipaçges, needãnte ea-
garmentio davas' devido pela C.ompanhia aos ao oraras, em moeda cor-
rente nacional, apôs descuido o prazo de 69 dias deterdicado no drama 
do artigo 179 da Lei rd 0.414/76. 5.9. Em virtude da deliberação acima, 
alterar o capa! do artigo Se do Contrato Social da sodiedade, que passa a 
lera seguinte redação: "A:1190 ad O capa./ ocas! da Companhia doa  F45 
234.241497,01  'duzentos  orneio e guaire inicliões docentes .9 q11.7.,..2 

Ws mil. quatrocentos e sevaste e sebe (seis o sess.-Se atam  cosMvaa, 
totalnente alegra:Modo e dividido em 442.793 	acentos e quarenta, 
e dais  tn11 classes!. e noseilla o trás) ações nominativas a som caloq 
som' .1, 501150 290.057 (dosastes o novena, e 11000 na o cinqüenta e 
O 	'4 cl.  ordnOriss i43.733 (sento e quarenta e !rãs mil, SOIE-001,3S 
o reis)eções proferancials."5.7. Reeleger como Dirotores 	Srs. 

Abreu Mariani e J3aquirn Romeu Teixeira Feira, 5.8. Eleger 
novo, administradores da Companhia, coniorme segue: (i) corno Diretor 
Gorai, em substituição ao Sr. João Mauricio Gigoni Castro Nevas, o Sr. 
Liz Fernando 2iegler de Saint Edrriond, brasileiro, industriário casado 

Jo7.91Mni 

:,.:ben.'°,'1%° Át ) 	oro U-Lciao ra Pc. az como "O 1 
ratt,,,r5.1à. O lia ri to aos sambes, ,,dcg,„ ar. dito': era de donos. 
até e ASsenICIC 'a Gr a Calhar-1.: que ,daliber. 	j  rn es emonstmções 
finacre°91M610 2012. 11. rereurff-ww clijoie ..s:.; rl irastradores• 
da Ceirheanhi 	 hro o exemãlo 
anterior, 	 o Gligo 25 
do Esta 
25. Par 
Esteta 	 ?' 	

o presate 
elo, Estado 

de O'slo 	 ,.. ;1') :`',....,' i.: .) .. 	g.'s do co,  
'len ene. 

'CaO,V1': ri t.026AL344090 	, .)1.. vigorar 
oveção e 

co cor: 
e, depois 

os prece:lies. (na) Presidente: Silvio Navarro Guedes; SecretárG: sanara 
dos Santos Costa: Diretor Presidonte: Silvio Navarro Guedes: Diretor Su-
perintendente: Eram° MeSSias da Seva Junior: D.reter Administrativo, Ma-
nual Alves dos Santos Lameirão; Diretor Técnico: Paulo Roberto Marques 
Cintra: Diretor Jurídico: Moacyr Barreto de Almeida Diretor Comercial: fah 
cher MiclIalua 	Acionistas: 5eVi0 Nau' rro Gansa,, Sônia ror.orro Coa- 
dos,' Regina Furtado Navorro Guedes. A Presente 6 Copia Fiel do Origi-
nal. Serio Ilayarro Guedes - Presidente. S.andra dos Santos Costa - Se-

otária -R(e. 18.099.91e -SSP/SP Visto do Adregado: eloacyr Barroto 
Almeida - OAB/SP n° 40,797 - RG. 2.571.739 SSP/SP. JUCESP ne 

78/07-1 em 24.04.07. Cristiana  da Silve,  E Corréa - Secretaria Geral. 

Navesan do Brasil L",ervio:,-s Ltda. 
CNP0 0.2  58.119.744/001-05 

Reunião do Sicios Quottetras • Edital de Convocação 
Ficam envasados os sócios quotistas desta empresa a. participarem 
da Reunião de Sécios a se realizar no da 30 de Abre de 2007, as i 
1000 horas ne Rua Marques de ltd, rie 70, Cj. 2 São PLaniSE a fim 
do deebararern zebra a seetfInle ordem do da. a) Bacios-9e d3 aduro 
minoritária b.) Alteração da deneminação da sociedade: d'iraosierêtrcia. 
do Regiãro pura a JUCESP; dAdeceradir, ao padre0 mondei :o aluo dor 
Capear Social; e) Aumento do. Capitai Soãet e; Remetaeão do Contraio 
Saci:riria Novo Código 	Lei me 10 403, rrt 11G 2052. São Paulo 00 1  
de Abril do 2307. (0(4,,', Lar,,: Ritter o Ferraz du Camargo O'sitt rj 
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torra, Fabiana Utrabo Rodngdes. Acionistas: Companhia de Be 
Américas- AmBev. Certifico que apresente ata é cópia fiel dei: 
comlanto da ata lavrada em livro rendi ã. 530 Paulo. 24 da 
Fabiana Utrabo Rodridues - Secretária. 

EMPRESA DE EMBALAGENS 
METALICAS MUSA LTDA. 

CrIPJ á° 47.189.014/000129 - RIRE 35.220.59.566 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Pi-anr eceedadee doas ae "ócios da Empresa to Embalagens Meti:1- 

40 44  

ficaa MAISA Ltda, amai denominação da Companhia de Embalagens 
Metatican MbeSA, a se reunir ern Assembléia Gem!, usa m 	no atizar 
02/05/ da !maio de 2007, ás 	

' 

10 heras, na sede social, situada a' 
Borges de Fidasiredo n°828, Mooca, em São Paulo - SP, a fim de d 
refira   deliberarem sob,a:1) a transferência da sede da sociedade. 
cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, na Podovia RJ 1 
1490, saô A, Bairro Sala Clara, CEP 27340-311; 2) a transformação 
forma societária, de modo a re,“bolecer a forma de seciedado anónima 

lo sonhe:fade, recorrigionci,su o capto e o audIrc acionado existente • 
odaddo da transta-maçáo 111 drtiedace limiladai 3) o 500-talo Seria: 

sodiedide 2065 a' 	açj..: 041 a ele:çâo dos Adnô- 
• Sr- frociedado apes a trai is'ornieçee. Sem Pado 21 ele ;ardi 

• a das SI ntes - 5"ireto, 	 120,1.0,251, 

nieus ê 
Qmame, 

• da Conon/ 	ai" 
do bagre, de oãçéu: (1) Sn Luiz F r, 	 mond mmo "Di torl 

igg  ata lavrada I 
Srõs lerinesa e pelos I 

aderes:as representantes da maiorã necessária para as deliberações :dl 
meles nestas Assembléias. Assinaturas: Presidente, Sr. Rodrigo Formei 
e imanta da Cunho. Secretário Sra. Fadam Utrabo Rodrigues.AcioMe•I 
mai Companhia dc Oebidas das 	- ArnDev: Al(EP - ArltardiCa 
Empreendimentos e Participações Lida Cere fico que a presente ata 	! 
drla fiel da deliberação menet:une da Ma lavrada em iivre arredio. São! I 

Pado, 2440 abril do 2007. Pahlana Utrabo Rodrigo. - Sacreléca 
- - 	• - - 

c• 	piguleçd(Okity 	 9. Em Irtude s de.i 	voada da presente :de, no iivre próprio, per telim eoerierarin. neabagg g 	mainria nuee,sária para . deliborayàes loinads mão Assembneias 
irefiOrMnIglbr(96 wg 	 ter . seguida •orn-i 	sessão,  foi a ata lida e achada conforme pelo que vai assinada por ledo- 	A.,,,,,... "iesideaie' Sr, Rodrigo Fera.  'heraa doo 	Sc re- 
• oral"; (0) Sn Greha St, ley como ..1 WaSr. P d o do Ab ur 

Itrgp5„.  Fran ,a os More e 

si-manas a assembléra os Diretores da Empresa, Srs. Silvio Navarro 
Guedes, Erasto Messias da Silva Junior, Manuel Alvos dos Santos 
Lameirão, Paulo Roberto Marques Cintra, Mouca derreto de Almeida 
e Michel Mit:lufai Filho á disposição das Senhores Acionistas para 
quaisquer informações julgadas necessárias a respeite dos citados doca-
mentes Não havendo quem quisesse formular pedidos de esclarecimen-
tos, o Sr. Presidente submeteu a apreciação dos presentes as citadas 
peças, cuja leitura foi dispensada pela casa, vedar:ando-se tarem sido as 
contas aprovadas por unanimidade e sem discussão. Prosseguindo, deli- 
berou a Assembiéã, dura seguinte destinação 	lucro liquido da Some- 
dada rio valor de RS 3.128.737,64 (três milhe:0a cento aviste e dta 
setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), I) RS 
187.72415 (cento e oitenta e sete mil, setecentas e vinte e quatro reais e 
vinte e cinco centavos), para pagais:ao coa orvidendos mínimos obf ige-
tdrios previstos na alínea 'h" do artigo 222  do Estatuto Socai a serem pa-
dos ou creditados mediante chamada da Diretoria. II) R$ 1941.01139 
(dois milh(es, novecentos e quarenta e um mil, treze reais e trinta e neve 
centavos), para permanecer em poder da Sociedade na conta Lucros 
Acumulado.s. Finalmente por proposta da acionista Sm. Regina Furtada 
Navarro Guedes, absterão-su de votar os diretamente interessados, fo-
ram reeãitos: para Diretor Presidente c Sr. Silvio Navarro Guedes brasi-
oiro, solteiro, engenheiro doe, portador da Céduia de Identidade PG. n° 

5371.160-9 S'SP/SP e C.P.F. 	066.490.598-51, residente e dorniaiiiado 
nesta Capital: para Diretor Superintendente o Sr. Erasto Messias da 911-se Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identi-
dade FIG. n° 15.769.119-6 SSP/SP e C.P.F. n,  028201.218-71 residente e 
doreiadiado ria cidade de Mairiporã no Estado de São Paulo: para Diretor 
Administrativo o Sr. Manuel Alves dcs Santos Lameirão, português 
cuin agi:ma:aça° de direitos, casado, admínistrador de amerceas, porta- 

	

der da Ceduô Santidade P.C. n° 4.951.918-9 SSP/SP e ORE. n° 	D"'""' sono ri' W°.45aDD 	cri'n eaiiiiiiaris  'Cidade na  "Da° Paaii°  

	

30/710.486-87 residente e domiciliado nesta captia, para Diretor Tecei- 	Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Sarros, 1017.4' andar: 

	

nas, Sr. Paulo Roberto Matosas Cintra, braeileim, casado, engenheiro 	Fiv) coma Diretor, aio eubstdrição ao Sr. Ricardo Earcellar Wereckert, o 
civil, po ladd 	Cedute de identidade R(9. n,  151671115 SSP/SP e 	Sr. Mi. 	Satã:ries brasileiro, industrôde, casado, portador da Cédula 

	

OMR ri° 206., ur.: 5825. residanle e doideeliado nesta Capeai: para DE, 	Idanadade - 	965.908SSP-DF e inscrito no CPF0915  subo rd 

	

lar JuridLo o Sn Moacyr Bartete do Almeida brasileiro, casado, advoga- 	093155740-72, coai escritdric na Cidada de São Patim Estado de São 

	

do, portador do CeraM de //lenidade Reina' 3.571322 SSP/SP e c.pp.ge 	Pau:o, na Rua Dr. Renato Paes de Sarros, 1017, 41 andara (v) como 
134.975.30'8-53, para Diretor Comercial o Sr. %fiche! Michaluti 	boa' 	Direlor, 	subsfituiçã"o ao &Juan Manuel Vergara Galeis, o Sr. (Siadas 
seoim, casado encardam civil. portador da Corlda d,  Identidade RG. 	'°.- -e' bero cidades Argenfino e Alemão, cavado, Engenho Industrial, 

	

14.526.44a SSP/SP a 'O 06 00  118.173.128-39 residente e domiciliado 	portador do PINO n° V487213V, CPF n,  232201.418.98, cora escritório 
ride] Capital; todos sore endereço comercial na Flua Caçapava, 	., 	a Cidade de Silo Paulo, Estado de São Paulo, na Rua"Dr. Renato Paes 

	

anum conjunio "! neste:Capital de São Palie todos com mandato até 	de Barros, 1017. Os Srs. João Mauricio Giffoni Castro Neves, Claudio 

	

Soda A brida 2602 e horionarit s até o limite máximo permitido pela legis- 	Eira, flerto, Ricardo Barceear Wuedkert e Juan Manuel Vergara Salves 
renundani ao cargo que ocupavam na Diretoria da Companhia. 5.8. Fm laças (soa vigente, carne despesa operacional. Atendendo o disposto no 

	

I parágrafo 1,  artigo 18° or. Est:Guio Social, prdiedeu-se a eleição dos 	"Dada das diiiibaraçaea asima  Diretoria ao DaraPatiia  ra"" ter portador da cédula do ide:Guarde RG n° 05.587.615-1 !FP•Pd e CFF r.° 	merebres do Conseiho Consuitivo sendo &eitos como membros: SOn!o 	seguãte composição: (1) Sr Luiz Fernando Ziegler de Sdret Edmond 
010.537.007-09, COM eacritáio na Cidade do São Pada, Estado de São 	Navarro Guedes, brasileiro economista, pertadera da Cédula de Identi- 	corno "Diretor Gerai; (2) Sr. Graham Staley corno "Diretor": (3) Sr. 
Prata, na Ruo Dr, Ronnle Ejeção Barros, 1.017, 42 andar: ã) como Di- 	dada RO. 0S53:1162.2 SSP/SP OCRE. n°029,200.358.65' Regina Fure 	Pedro de Abreu Marlani como "Diretor"; 14) Sr. Milton Sellgman dor, o Sr Gmharn Siara,/ cidadão 	casada contado, portador do 	tudo 	irarro Guedes brasileira, viúva. do lar, portadora da Céduô de 	como "Diretor"; (.5) Sr. Ricardo Manuel Frangatos Moreira corno 
ARE ne V483915-2, cama  scritório. 	cedaee de São Paulo, Eetado de 	identidade RG. n° 1.897.953 SSP'SP e C.PEn0  0.02.515.60G49, amer. 	1"Diretor"; e (6) Sn hIlcalas Bamberg coma i'Diretor". B9. O mandato são Paulo, na Rua Dr:Renato Pada ao 0.2, roa, 0017, 40 andar; de) como 	residentes e domiciliadas nesta Capeai; e para Presidente do Conselho dos administradores-  cua eleitos será de danos, até a AssembléG Geral iretor, 	suhs9erieão ao Sr Claudio tiraz Ferro o Sr. Ricardo Mamai 	Consuliivo, acumulando ae funções de Diretor Preeidente pela Dirateria 	Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras de 2010. 

de São 
017 4,  

(dado' / todos com mandato CIOSOS    abril de 2003. Nada roais havendo a Iratee e 	rie iar.° 	ia' Ed° 	APreiaa0° e  Eneerrameatia: Maria Ges Srse 	encerrada r. folha na 46 v oo Livro de Presença com a imcioãura dO 	ho'iendo a LGar, bola presente ata lavrada o, depois de lida e aprovada, 
Ferro rende Sm ao! 	Presidonie a ',linha, foi suspensa a reuniiic peto tempo necessário a Ia: 	.55iriada  Paia...aba. da aia°. e  Pai.° eci5"isie. reOra5eitiaaiaa ala  

	

v. perta 0 da Cédriln 	 5.10. A remuneração atribuida aos administradores da Companhia ê 
e inseri 	r CP!".0951 	 . lixada oca moem. baios erdipuladas ema novato 	anterior corrigidos 

Executiva, respeitando o prev oro no parágrafo 2° do artigo 19° do Estatu-
to Social, as,. Silvio Navarro Guedes. aclara iderialicado e quadrarão. 
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São Paulo, 28 de agosto de 2007. 

28/08/2007 	0017793 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL 1 2 4 5 

CERTIDÃO N°: 133729 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça (http://www.tj.sp.gov.br). 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis da Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, no período de 10 
(dez) anos anteriores a data de 24/08/2007, verificou NADA CONSTAR como 
réu/requerido/interessado em nome de.  

CONSTRUCAP-CCPS-  ENGENHARIÁEz-COMÉRCIO' .S/A CNPJ: 61.584.223/0001-38, conforme _ 
indicação constante do pedido de certidão  

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

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

As custas no valor de R$ 9,00, foram recolhidas na forma da Lei. 

Célia Regina David Gomes 
Diretora Técnica de Serviço - DEPRI 1.3 

PEDIDO N°: 
0017793 

UIHUUDUUUIID 
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Eu, /, DE CÁSSIA FARO), Escrevente-Chefe, conferi..-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

CARLOS CONSANI SCORZA.E.A<Ii:or do Departamento Técnico de 

Primeira Instâ 	subscrevi. 

Custas recolhidas na forma da Lei. 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
DEPRI 

1 4 4 

O Bel. LUIZ CARLOS CONSANI SCORZAFAVE, 
Diretor do Departamento Técnico de Primeira Instância do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

C ER TIF I C A, atendendo a solicitação de 

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.--..-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-. 

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

localizada no 2° andar do Fórum João Mendes Júnior, sito à Praça Dr. João Mendes, s/n°, foi integrada 

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

competia distribuir ações cíveis processadas perante os Juízos de Direito das Varas Cíveis, Acidentes 

do Trabalho e Registros Públicos, inclusive Falências, Concordatas e Recuperações Judiciais e 

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

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

Interdições e Tutelas; 3° DISTRIBUIDOR E 6° PARTIDOR, competente para distribuir ações 

processadas perante os Juízos de 	Direito das Varas das Fazendas Estaduais e Municipais, ora 

denominadas Fazendas Públicas. CERTIFICA FINALMENTE 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 

26/6/1 984, da Presidência do Tribunal de Justiça. NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. -.-.-.- 

Eu 	 (GISELLE P. R. CARVALHO) Escrevente,  digitei. 
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6 Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 
,L(5). OOI de OW 

TJMG - COMARCA DE VESPASIANO 
JUSTIÇA COMUM 
	

1245 
CERTINO CíVEL NEGATIVA - PESSOA NATURALiJURíDICA ESPECíFICA POR AM 

CERTIFICO, na 'forma da Lei e por me haver sido requerido que, pesquisando o 
banco de dados desta comarca, com a observãncia do PROVIMENTO N2 161/CW/2006, da 
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, ATÉ A PRESENTE DATA, no que 
se refere aos registros de distribuição das aOes Cíveis, Família, Fazenda 
Pública Federal, Fazenda Pública Estadual, Fazenda Pública Municipal, Falências e 
Concordatas, Registros Públicos, Sucess;5es e Aus&cia, excetuados os feitos de 
compet'ência do juizado Especial, nas aç5es específicas de CONCORDATA PREVENTIVA, 
CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA, RECUPERAM JUDICIAL, NADA HAVER CONTRA: 
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÚS S/A. 

A PRESENTE CERTIM N'40 EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AMS DE 
NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS. 

Observaç;.5es da (o) Escrivã(o) do judicial: 
SOCIEDADE EMPRESARIAL SEDIADA NESTA COMARCA, SITUADA NA RODOVIA MG 010 

KM 24,3 - BAIRRO ANGICOS, EM VESPASIANO/MG., INSCRITA NO CNPJ SOB O 
N.2 17.250.986/0001-50, INSCRIM ESTADUAL N.2 71.200.022.003-75. 

VESPASIANO, 253 de AGOSTO de 2007 - 11:5429 

yrevION__, 
AR IA .BEATRIZ LIMA 

CRIU(0) DO JUDICIAL 

ATENM: 
Certidão composta de 001 folha(s). 
Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura q.ra 
sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa 
de fraude. 
Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial público. 
Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissão. 
VALOR RECOLHIDO: R$ 4.10 (OHATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) 

FÓRUM JÚLIO GARCIA 
R. SEBASTIM FERNANDES,517 BAIRRO: CENTRO CEP: 33200000 

VESPASIANO - MINAS GERAIS 
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46 Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais 

1 4 6 
JUST.! =„2.4 DE 3'.1.1vrTk'Wei4 

fl 	 L /1 	riT'AL'T T,A TrA — AJC. 	fIrd.."1 13.ri 

C R 2 DAO 

MARIA MATRIZ LIMA, Escrivã Judicial da r Vara Civel 
da C011351-ti:et de Vespasiatio /MG., em pleno exercício de seu 
cargo, por ordem do mfl& juiz(iza) de Direito Diretor(a) do 
Foro, na forma da Lei, etc. 

C'T. RT uru: A , para fins de c oncorrênc lapa ui iene atendendo a requeria-tento da 
parte interessada que, esta Comarca é servida por 04 (quatro) Varas e. respectivas secretarias, 
sendo duas em oue ae orocessain todas as acóes Cíveis Faniiiiri, Fazendas Públicas Federá, 
Estadual e Mimp--al,Faiânci-as e Concordatas, Registros Públicos, Sticess&as e AtiSérieki",iffriaelll 
que se processam as ndes Criminais e da. Infância e da Juventude e outra onde se processam as 
ações referentes. ao  Juizado Especial eive' e Criminal. 

CERTIFICA MAIS, que a Comarca é servidapelos Recr.intaa (rios Ext 
judiciais, conft,rnie relação abaixo: 

01 - Cartório do 1 Oficio de Notas delie.spasiano - Tabelião: Maria "Helena& 
Viveirrs 

 
Coimbra = Av. Prefeito 5;ebat-Itião Fernandes, 570, lj. 01, Centro Vespg9iano: 

02 - Cartório do 2° Ofício de Notas de Vesposiono - Tabelião: "Luiz Carlos 
Alvarenga. - Pç. Juscelino Kubitscheck, 105, lj. 01., Centro Vespasiano; 

03 - Cartório do Registro Civil de Vespasinne - Tabelião: José Nic4an de 
Oliveira Lima - Rua Alberto Lázaro, 90, Centre* - Vespa.slamn 

04 - Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das P09903-5 
Jurídicas de Vegnggigrin — Tgbetin triterinçe P_Ari da cogtg oliveira- Av. Tiries clinas, 680, sg,  
02, Názia - Vespasiano; 

OS - Cartório do ReRigtro de Imóveis de Vespasimio - Tabelião: Manoel Ave2 
de Arruda - RuaN. Sra. de Lourdes, 279,1j. 103, Centro - Vespasiano; 

06 = Cartório do Registro de Protestos de Vespasimo - Tabeliã: Rosada Costa 
Oliveira - Av. 'rhales Chagas, 6R.0, s:aia 02,1-;ázia - Vespasiano; 

07 - Cartório do Registro Civil e Notas de São Jose da Lapa - Tabelião: José 
 - Rua Padre José Dias!, 591. Centro - São José da Lapa. 

CERTIFICA, ainda, que existe nesta Comarca o Cartório do Distribuidor 
Judicial, sendo Distribuidor JARiane de Oliveira Fnitgena 

O referido é vercl—le. Dri fé. 

de 2007. 

iãsr gatri"-z Lima 
á Judicia], por ordem do 
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São Paulo, 31 de agosto de 2007. 

W040, 
Célia Regina David Gomes 

Diretora Técnica de Serviço - DEPRI 1.3 

• 

PEDIDO N°: 

0093628 30/08/2007 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL 147 

CERTIDÃO N°: 147598 
	

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça (http://www.fi.sp.gov.br). 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis da Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, no período de 10 
(dez) anos anteriores a data de .28/08/2007, verificou NADA CONSTAR como 
réu/requerido/interessado em nome de:  

• CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES—  SIA CNPJ: 61.099.826/0001-44, conforme indicação 
constante do pedido de  

De acordo com,  oltem 47.3, do 'Capítulo mi das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Pauí6, esta certidão s6 tem validade no seu original, ressalvado o 
teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de - Licitações): e' biediante.,'a 'assinatura digitalizada do 
responsável pelo expediente dá Diretoria Técnica de Serviço de Informações Cíveis. 

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

As custas no valor de R$ 9,00, foram recolhidas na forma da Lei. 

******.* 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DIRETORIA TÉCNICA DE APOIO A SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA 

SPI - 3 

148 

O Bel. LUIZ CARLOS CONSAN1 SCORZAFAVE, Diretor 

Técnico de Departamento da SPI-3 — Diretoria Técnica de Apoio 

a Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça, 

CERTIFICA, atendendo a solicitação de 

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

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

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

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

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

processadas perante os Juízos de Direito das Varas de Família e Sucessões, inclusive.  

Interdições e Tutelas; 3° DISTRIBUIDOR E 6° PARTIDOR, competente para distribuir ações 

processadas perante os 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 Informações Cíveis e Certidões - 

SPI 3.15.3, nos termos da Portaria 7411, de 20/8/2007, localizada no 2° andar do Fóruni João Mendes 

Júnior, sito à Praça Dr. João Mendes, s/n°. NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo;129: 

Eu 	 (GISELLE P. R. CARVALHO), Escrevente,  digitei. .-.-.-.-..-.-.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Eu,. 

Ett,  ' ., 	NIZ CARLOS CONSANI SCORZAFAVE), Diretor da Diretoria Técnica de 
. . 

Apoio a Secreta da Primeira 1 	'r-, . 

°' 
ubscrevi. 

:  

43,14 
6" 

Custas recolhidas na forma da Lett4 fa 4%,69.90,1/4  4, 

O e  
co.....  

„.44;:eN,, cp-, . 	4 

'',  

TA DE CÁSSIA FARO), Escrevente-Chefe, conferi..-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 



GUIA DE RECOLHIMENTO 
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA. F. E. D. T. J. 

Nome 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 

Código 
202-0 

Valor 
9,00 

RG CNPJICPF 
61.099.826/0001-44 

N"' do Processo Unidade 
São Paulo 

Endereço 
Rua Caçapava n° 49, 10  andar, cj.11 - Bairro Jardim Paulista  

CEP 
01408-010 

Comarca  
São Paulo , ; '-.5 , Histórico 

Departamento Técnico de Primeira Instância do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 

"Certidão para efeito de Participações em Licitações e Concorrências Públicas" 

Total 9,00 
1" Via - Unklade Geradora do Serviço 
2 Via - Contribuinte 

Vla - Banco 
O Tribunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraida de peça pouco legível. 

10105- 10/0493-1 

N0444 elt.Z4t4 
Banco Nassa Caixa SA. 

utenticação ecan ca 

BGA - 0786- 2 



ILC = 	AC  
PC 

ILC = 	102.406.497,52  
25.237.450,47 

ILC = índice de Liquidez Corrente 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 

ILG = 	AC + RLP 
PC + ELP 

ILG = 	180.030.485,77 
46.255.538,52 

ILG = 	3,89 

ILG =  102.406.497,52 + 	77.623.988,25  
25.237.450,47 + 21.018.088,05 

ILG = índice de Liquidez Geral 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 
ELP = Exigível a Longo Prazo 

287.730.040,00 
IET = 	PC + ELP 	IET = 	25.237.450,47 + 	21.018.088,05  

AT 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

Índice de Liquidez Geral ( ILG ), igual ou superior a 2,0 

Índice de Endividamento Total ( IET), igual ou inferior a 0,45 

IET = 	0,16 - IET = índice de Endividamento Total 
PC = Passivo Circulante 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 

CONSTRUCAP•OS ENGENNUM E COMÉRCIO 5/A. 
CNPJIMF N°61.584.22310001-38 

TEC.N.°ICIVIL SUSANACABARCOS PAWLETTA 
CREA N.° 146.500I0 RG N.°6.816.967-X • SSPISP 

eieNTE DE CONCESSOESICONCORRENCIA 

Alfredo C. 
tador CRC 

I ILC = 	4,06  

CONSTRUCAP- CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

À 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 
At. Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação 
Belo Horizonte - MG 	 1:4 4 9 

REF. : Concorrência n2  05 / 2007 
PROCESSO INTERNO N° 265 /07 

CONSTRUCAP - CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A 

ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIROS 

Índices calculados com base no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2006. 

Índice de Liquidez Corrente ( ILC), igual ou superior a 2,0 
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Amaud Mend 
Contador - CRCRAG N.° 21.686/0-8 

• 

convap engenharia e construções s a 	 
CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gerais 

1•5O 
CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

6.1.5. - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

6.1.5.c) - COMPROVAÇÃO DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA, ATRAVÉS DO CÁLCULO DE ÍNDICES 
CONTÁBEIS ABAIXO PREVISTOS: 

(COM BASE NOS DADOS DO BALANÇO DE 31/12/2006, EM MILHARES DE REAIS) 

Fórmulas: 

c.1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC igual ou superior a 2,0 

igual ou superior a 2,0 

igual ou inferior a 0,45 

ILC = 	 Ativo Circulante 

 

Passivo Circulante 

c.2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

c.3) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - !ET 

IET = 	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

 

Ativo Total 

 

Cálculos: 

c.1) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC 

ILC = 	 26.871 = 	5,20 
5.159 

c.2) ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG 

ILG = 	26.871 	+ 	37.519 	= 64.390 = 3,85 
5.159 	11.559 

c.3) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL - IET 

16.718 

IET = 	5.159 	+ 	11.159 	= 16.318 = 0,15 
110.617 110.617 

Nota: 
Para efeito de cálculo dos índices acima, do valor de R$ 70.814 mil, correspondente ao total do exigível a long 
prazo foi excluída a parcela de R$ 59.255 mil referente às obrigações incluídas no REFIS, resultando no valo 
de R$ 11.559 mil acima registrado, conforme determina o artigo 14 da Lei n.° 9.964, de 10/04/2000.  

Comua Engenharia fe Constru es S.A. 
CAPJAIF. 11.2 OMS/0001-SO 

Barcas da Castilho Souza 
Engenheiro Civil 

Presidente 

RODOVIA MG 10, KM 24,3 - BAIRRO ANGICOS - FONE: (31) 3629-4919 - FAX: (31) 3621-1798 • VESPASIANO -M MG • CEP: 33200-000 
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i' )NiiirciEIRA GUEDES 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31.12.2006  

1251 

    

c) Comprovação de boa situação financeira da empresa, através do cálculo de índices contábeis abaixo 
previstos: 

c.1) índice de Liquidez Corrente — ILC — igual ou superior a 2,0: 

ILC = Ativo Circulante  
Passivo Circulante 

ILC = 310.626.442,13  
10.420.094,88 

ILC = 29,81 

c.2) índice de Liquidez Geral — ILG — igual ou superior a 2,0: 

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

ILG = 310.626.442,13 + (595.225 14  
10.420.094,88 + 22'.680:3009 

ILG = 9,40 

c.3) índice de Endividamento Total — IET — igual ou inferior a 0,45: 

IET = Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 

IET = 10.420.094,88 + 22.680.301,69 
340.429.069,26 

IET = 0,09 

Onde: 
. AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 
RLP = Realizável a Longo Prazo 
ELP = Exigível a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 

Armando Rodrigues dos Santos 
Gerente de Propostas 

CREA/SP 0682054315/D 

ntonio ovis Zan 	a 
Gerente de Contabilidade 
CRC/SP 1SP 138329/0-9 

(fèFOI .)X 

Matriz SP: Rua Caçapava n° 49 — conjunto 11 — 1° andar — Jardim Paulista— São Paulo — Fone/Fax: (011)3068-85 
Filial RJ: Praça Olavo Bilac, 28-18°  andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro - Fone: (021) 221-3457 - Fax: (021) 221-33 

e-mail: ferreiraguedes@  ferreiraguedes.com.br  





CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

152 

GARANTIA DA PROPOSTA 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-00 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

• 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

14 5 3 

LOTE 1 
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Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Compandheia de esenvolvi DEMIG 
to Econômico 

GetênCia de Finanças e ontabilidade • GEFIC 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

REGISTR CIVIL - 
h.. Si 	rdim, 86- Bekrumbe 
A U1CA

Fo (IL6695-9 
rty'con(erecomoongi  c  

Ana LÚCl8 '.="In da Costa 

ICCODEMIG 
Competia d. Oesemolvinentz Econkrim de ihas Gerais 

1454 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO IO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A e CONVAP ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA, a garantia da proposta para participação da licitação acima 
referenciada, no valor de R$ 1.760.170,00 (hum milhão, setecentos e sessenta mil, cento 
e setenta reais), referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 1, representada pelos 
seguros garantia apólices 7.45.0052147 (R$ 1.725.650,00), 7.45.0052158 (R$ 17.260,00) da 
UBF Garantias e pela carta de fiança n° 395745 (R$ 17.260,00) do Banco Pottencial, cujos 
originais ficam em poder da CODEMIG 
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 



• 

1 



CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

L55 

LOTE 2 

€J'') 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Companhia de senvolvi 
Gerais - Económico 

MIG 

Ana Lucia Gon 
Gerênda de Finanças e 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte. MG 
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

da Costa 
ontabilidade - CITF~trito 	cinriL _ E 

Rua Silva Jardim, 86- elcnibo S.Paulo-SP 
Foge,  (1 6 	9133 

AUTENTICAÇ AO u cópia apresentada pela 
parte confere comy6riginal. Dou fé 

ICCODEMIG 
Corwatb de DeSeRVOki1111110 EC000111k0 de Mim Gerais .•• 

n56 

 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRUCAP CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A e 
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, a garantia da proposta para 
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.580.050,00 (três 
milhões, quinhentos e oitenta mil e cinqüenta reais), referente a 1% do valor do orçamento do 
LOTE 2, representada pelos seguros garantia apólices 7.45.0052145 (R$ 3.509.850, O), 
7.45.0052157 (R$ 35.100,00) da UBF Garantias e pela carta de fiança n° 395743 R$ 
35.100,00) do Banco Pottencial, cujos originais ficam em poder da CODEMIG. 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1 5 7 

LOTE 3 

Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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esenvolvimento Económico 
erais - CU,  MIE 
‘v2.. 

Ana Lucia Gond, da 
bilidad 

Companhia de 
de 

Gerência de Fin nças e Co 

I á ud ia Poliacov Simões 

LCCODEMIG 
Carriprrhia de Denerivdrinento Económiro de Mires Gerais 

; n58 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. 

Recebemos consórcio firmado pelas empresas CONSTRUCAP CCPS ENGENIjARIA 
E COMÉRCIO S/A, CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A e CO VAP 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, a garantia da proposta para partici ação 
da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.822.650,00 (três milhões, oito ntos 
e vinte e dois mil, seiscentos e cinquenta reais) referente a 1% do valor do orçamento do 
LOTE 3, representada pelos seguros garantia apólices 7.45.0052146 (R$ 3.747.650,00), 
7.45.0052156 (R$ 37.500,00) da UBF Garantias e pela carta de fiança n° 395739 (R$ 
37.500,00) do Banco Pottencial, cujos originais ficam em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

Belo Horizonte, 29 de agosto de 2007. 

-e .  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Rua Aimorés, 1S97 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Rua Bela Cintra, n2  24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

.1"'"9 

DECLARAÇÕES 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1260 
A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 

DECLARAÇÃO 

O CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES, constituído pelas empresas 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o ng 
61.584.223/0001-38, CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob 
o ng 17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n2  61.099.826/0001-44, estabelecido em São Paulo, Capital, na Rua BeJ1a 
Cintra, nQ 24- 1Q andar, declara sob as penas da Lei, que os equipamentos que 
fizerem necessários para a execução das obras, estarão disponíveis em boa 
condições de funcionamento na data da assinatura do contrato e durante toda 
vigência do contrato conforme previsto no Art. ° 30, inciso IV, Parágrafo 6Q da 
Lei Federal n.2  8.666/93 e posteriores alterações pela Lei Federal n.Q 8.883/94. 

São Paulo, 	de setembro de 2.007. 

usana Cabarcos Rawletta 
RG N° 6.816.967-X 

Repr 	nte do Consórcio 

Rua Bela Cintra, nQ 24- 1 2  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1 4 6 1 

PROCURAÇÃO DO SIGNATÁRIO DA PROPOSTA 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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União Intirneclonel 
do Nbtarlado látino 

-484milada em 1948) 

Mateus Brandão Machado 
IffiOão, 

1°  TRASLADO 

LIVRO: 2.365- 
PROtURAr0 BASTANTE QUE!FAZ.- CONSTRUCAP - CCPS - ENGENHARIA 

E COMER I() S/A.- - 
Conscal3'9 

I 

SA/11 quantos este público instruffiento de procuração 
baStantei -virem, que aos do iá .(02) dias do mês de abril do 
:(áno dois 	e sete (2007), nesta' cidade dM São Paulo, 
Capital, "rio '3' ',Tabelião dè Notas, perante mim Tabelião, 
compareceu:como'OUTORGAIFE:.-  CONSTRUCAP - CCPS -ENGENHARIA( 

E COMÉRCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n°  61.584,223/0001-38, 
' com seu estatuto social .consolidado registrado na JUCESPisob 
n° 53.955/04-aos 29/01/2004, que ficam arquivados-neste 

("Tabelião na-Pasta:364, sob' n") 013, com sede à Rua Bela 
Cíntra, 21, 1° andar, Consolação, nesta Capital, CEP 
0141(51000, neste ato representada/ nos termos,do Artigo 13° 
do referido Estatuto, por seusDiretores:-i EDUARDO RIBEIRO 
CAPOB/ANCO,'brasileiro, casado, \administrador de empresas, 
portador ,,da 	de identidade RG 4:797.104 SSP/SP e 
'CPF/MF \ 819.271.188/91 	e'i ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, 
brasileiro, casado, enenheirp civil, portador da./  cédula de 

(1 entidade RG/ 7.611.632: \sSP7SP e---- Cp.F7/ME 033.85.768/71, 
mbos-ridentes e'domitiliados:net-ta 	cdfil o mesmo 
éndereço ,comercial )da Outorgante, eleitos até (.30/0A/2007 
:pela AGO,r9alizada aos 16/04/2004, registrada-na. JUCESP)  sob 
\n° \ 220.427/01-5, aos 30/04/2004; os presentes,:, face à 
docúmentação ap49sentada, Oram identificados ,Por mim 

/Estrevente e pelo Tabellão,„Clue esta subscreve, &o que dou 
fé". E pela OUTORGANTE na gorMa representada, ne f9i dito que 
por este .público inktrumento e nos termos de direito, nomeia 
e Ánstitui ,- sua bastante procuradora:- SUSANA CABARCOS 
PAWLETTA, brasileira, 'divorciada, tecnologa, portadora da 
cédula de i2d9htidade RG 6.816.967/X.  SSP/SP, inscrita no OREA 
spb n° 146.660/D _e CPF/MF 046-487,218/96, residente e 
domiciliada nesta Capital, com endereço comercial à Rua Bela 
Cintra, 24, 2'- andar, nesta Capital; a quem confere poderes 
para-\ p4ticar os seguintes,-atoí em nome da outorgante 
CONSTRUCAP 	CCPS ENGENHARIA ,E ,'ÇOMÉRCIO S'/A, junto • as 
repartições ' públicas 	federais, estadúais, 	municipais, 
utarquias, sociedades de económia ml,sta 	outras,-bern s omo 
unto a quaisquer particularès: a) depositar e leVantar 
auções exigida S 9m concorréAnciaS públicas; toMadaS\ da 
preços, convites e pregões; b) represent(ar a empresa 
outorgante em concorrências públicas, tomadas de/preços e 
onvites, podendo\, entregar e asSinar as propostas, 
ibin9Ições e recur0s, pedir e dar ("esclarecimentos, scn 

decÈlnar'ou não o direito de recursos\  em qualquer fase da 
litit4ão; c) fLoMear terceirda?para, èmà licitações públicas, 
9mtreg r propostas, pedir e dár esclarecim9tos.--JA PRESENTE 

Av. 
1; 

I 	, 
São Luis, 192, lárco - Conj. Me 24- 	P 014046-913 -$U flaulo-SP 

Tel.: (11) 3259 6699 Fax: ramal 231 - Sia@ 3 i 
7 
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_JY 	 \ 	i 	/ 	 ) \ 	t 
PROCURAÇÃO TERÁ VALIDADE PO N UM (01) ANO,/A PARTIR ESTA 
DAMA.- Assim, odisseram, do/que dou fé, me pediram e eú lhes 

	

,.1.vrei o /presente instrumento, que depois de lidd- e achado 	 1  ' conforme, 1 'aceitam, outorgam e aasinam. Eu (a) Aremild
,  

dl 
Zelante N td, /Escrevente, a lavrei. Eu ,(a) José Trevizan 	} _,,,,,,- 
Riva, S stituto do Tabelião, a subscrévi. (aa) Eduardo._ 	7 

Ribeir. Caobianco \  obérto/ Ribeiro papobiafico. 	(a) 	_.) 
Subs 	o do Tab 	José Trevizan RPTa. (Legalmente I 

' É(e ladada fielmente ná data 'ro. EU, 

	

, Aremildo Zelante Neto, EaCreyente, 	} // a lavrei. 	evizan Riva, jOstituto 	\Tabelão, a 
subscre 6 	público e ra 

\ 	, 

• \\ • 	 EMUNHO ( 

JOSÉ 
\ pulas 

Emls 	 272,38 
Sec.Faz, 	 20,/.57 
Ipesp 	 15)24 
R.Civil 	 3,81 
TJ 	 3,81 
Sta.çasa 	 0,72 , 

Paulo 	 .NOTAS 
mandes TabeUe Ono 	A . d , N. 237 - Ficce: 3.2.58-2511 N711̂.0 a Nesent ópia reprograric' coarem-c 

D a m presentado, R par:e. repaziac. Dou Fé 

7 

iit\i'7".j7i-jrVA7V-07-S F. 
• ';\ 

Ji  UDIOI)OR LOURENO NUNE .grálS 0E01. iDOS PORVERRA. VALOR RSCER! 
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TABELIMS DE N0TAS • 

SÃO PAULO - SP 	; 
COMARCA DE SAO PAULO— ESTADO DE SÃO PAULO / 

>TABELIAO: DOUGLAS EDUARDO DUALIBI 

,' í. 
' 	LIVRO 2937 FOLIIAS 0.11.I' 	\ 

ARQUIVO:FERREIRA GUEDES-48=GUINA 	 , 
PROCURAÇÃO BASTANTE-QUE FAZ: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A.  / 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração baStante virem que, aos DEZESSETE (17?:. 
‘ dias do mês de JULHO, do-ano de dois mil e seis, (2.006), nestaCidade, e Comarca da CapitaL do 

EstadO' de ,São Paulo, em diligência a Praça das Guianas n° 92, perante mim Escrevente Autorizadal 
que esta esereve, e, o, Substituto Notarial, que a subscreve;  \ compareceu como OUTORGANTE:: 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A',  cm sede nesta Capital, "à Rua Caçapáva, n° 49, 1° 
andar, conjunto 11, Jardim Paulista;" inscrita no CNP\J sob O núineroi 61.099.826/0001-44, coni sua 
situação cadastral ativa, emitida (via interne° em 21/02/2006,, cujo comprovante de inscrição e de 
Oiiação cadastral, fica arquivado nestas notas em pasta propia sob n° 2006/0160; Ont sua Ata da . 
Assernbléia Geral Extraordinária, realizada em 1:10.1998, que promoveu a alteração e Consolidação ' 
do EstatUto. Social, devidarnente registada na Junta Comercial do ,Eátado 'de São Paulo, s'ob o n° . 
169.990/989, em 03/11/98, publicado no Diário Oficial do Estado \ de São Paulo, Ineditoriais, em 

,,. 117.111998. e Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 18 de Abril de 2005, registrada, eny26 
de \Abril de 2005 na mesma Junta Comercial, sob o n° 117.979/65-3, publicado no Diário Ofi?ial  do 
Estado de São Patil9;Caderno Empresarial,. em 04 de Maio de 2005, cuja cópia autenticada do iário,  
Oficial fica arquivada nestas notas sob n° \ 2005/0071; represetàda por seu, Diretor-Presidente:. 

/SILVIO NAVARRO GUEDES, 	 i . brasileirb, soltero, ma4or,... "conforme declarou", engenheiro 
, 	. 	-- 

v: 'Ciyil/einpreSário, portador da cédula de identidade RG. n°: 5.371.160-9-SSP/SP,, e inscrito no 
CPF/ME sob ' n°. 066.400.598-51, com endereço comercial supra iliencioriálo, Credenciado pelo artigo \, , 
setimo, parágrafo primeiro letra (a), reeleito Pela Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em y  

/ (18/05/2005 ie registrada na JUCESP`sob o---n°, \  117.979/05-3 em 26/04/2005 e publiCada, no Diário -, 
Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial de 04/05/2005; - o presente identificado p os; • \ documentos,  exibidos, dou fé. Então, por ela' outorgante, na forma como vem representada; me oi 
'dito que por este públieo. in\strumento e na melhor, forma de direito, nomeia e .Constitui seus bastant s , • 
prOcuradores: ARMANDO RODRIGUES DOSSANTOS,  português, casado, tecnólogo ci , 

• portador do'. CREA/SI sob o n° 00 20 5. 4 15/D, e 'portador da cédula"  de identidade de estrangeir 
ii° W-649.023-S-SE/DÉMAF/DPF., e,  , inserito: no„ CF.:E/ME sob O n° 943)546.348-72, 

DEL INO GOMES FILHO,  brasileiro, casado, \assistente de propostas, portador da cédula' de 
identidade RG g° 20.499.640-5-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n° 105.323.358-21, ABRAÃO 

,. GONCÃÉVES FERREIRA,  brasileiro, separado- consensualmente, chefe administrativo, portador 
. da Cédula de identidade RG n° 3.768.808-EFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n°.454.664.087...00, 
i JOÃO AliBERTO SANGREMANN DE PINHO,  braSifeiro, casado, representante comercial, 
• portador dft cédula de identidade RG n° 1.795.867-1FP/RJ, e inscrito no CPF/MF. sob /9 n 
, 042.917.197-87, LUIZ ALFREDO TEIXEIRA PORALLA,  brasileiro, casado, engenheiro ci " 

1  rporiadol' dd. CRE 	sCil‘ o n° 154014/D, Portador da céd la de identidade RG n° 04.724.095-7- 
LFP/RJ,. e \ _inscrito no CPF/MF sob o n° 967.651.518-34, MAIJRICIO TUPINAMBA LOURENCO 
'DE ARAtIJO,  brasileiro, casado, engenheiro eive porta-dor do , 	A/RJ sob o n° 881.003.701/D 
portador da cédula de identidade RG 'n° 03.043.88774-1FP/RJ, inscrito no CPF/MF sol?—o n 

_.::335.117.727,5J, PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA  rasileirop  casado, 'engenheiro Civil, 
portador do (CREA/SP. sob o n° 5060653104/D, portador da,ee la de identidade RG n° 15.167.019 
5-SP/SP, e inscrito no CP17/1\4F sob o tf 206.j: 07.158-95, E GARD RODRIGO LIFANTE DE 

, ALMEIDA, brasileiro, solteiro, assist.gge de enge •a, p ador da cédula de identidade RG n 
,4  ,....! 

 
1, 23I625.952.15 ' SiSP/SP, e inscriW,4~MF 	° 213.584.488-8t,, ALEXÃNDRE DE  

MATT)OS 	MELIANDE, b ',,finteo\S 4  ' sessor co ercial, portador h cédula de identid 
1 

n° 	5.943 :"8 48-9-S SP 	Witcrit% 	?. sob 	 9.588-'7(5, todos com endere 

.liz‘, 

.4 

'JÚNIOR 	
*

, brasileiro, 	
22  . ,itien'  

tente t 	de [erige 	ador da cédula de identidade 
'I  RG n° 1-6.079.263-9- 	 /ME sob o 	0.267-23, e OLAVO MORE  ler 

./ 

11111 	

,` os  
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------ 	 ) 	\,, 	, 	, 	 ....I 	, 
comercial da óra outorgante/ - a que m confere _poderes para em conjunto ou isoladarnente, ' 
participareni de Concorrências e licitações Viblicas, do âmbito Nacional "od Internacional, inclusive 

, tomada,s de• preços, :dando - assim/ atendimento -aos respeetivOi editais de Concorrências; Cartas 
-'"Conviteá, Cotações de Preços, ou merar Pi(oposas, ou quaisquer outras modalidades, ainda que MI 

denominações similares ou semelhantes, junto a` quaisquer \rj)rgãos Públicos, Companhia de .1  
Economia Mista, Empresas Publicai e Entidades AutárquiCas, Empresas \Estatais, Paraestatais'e . 	 , 	 ,- 
Fundações- em todos os âmbitos e'niveis sejam: Municipal, Estadual ou Federal, tanto como empresas 
privadas, podendo, para tanto, os outorgados páticarem todos os atos necessários aos finã-bra 
c,olimados,,jficlusive providenciarem e promoverem cadastranientos da outorgante, assinarem 
pedidos e retiradas de certidões em órgãos Federais, Estaduais i e Municipais,7tanto coino prestarem 
esdarecimentos, asiin 	m orem-  documentos, cartas, propostas, - Manilhas, declaraçõreS, discordarem; 

i 	 i 

transigirem,, apresentarem novas propostas para desempate, efetuarem impugnações, ;interporem 
_ 	„recursos e Manifestarem-se quanto a desistência, podendo ainda, em prdc,essos;  de licitações públicas , 
--- /ou processos administrativos delas decorrentes, sempre-a favor e em nome-da Outorgante, depositar e 

' levanta cauções, quer em l  títulos, em moeda corrente e/ou carta de fiança bancária, apólices de \, 
?, 

 
seguros e assina/ recibos de dar quitações dos atos de retiradas, devoluções -ou recebimentos dessas 
:eferidas espécies de •  cauções, pOdendo inclusive tomar deliberações, tudo para •o bom e 'fiel * 

empenho este mandato, reservando a outorgante iguai Poderes, !devendo os outorgadcis 
.' recerem prestação de contas sempre que solicitados pela outói;gante. SENDO VEDADO SEU , 
.;C,BSTABELECIMENTO. O PRESENTE MANDATO TERÁ VALIDADE ATÉ 02 (DOIS) 
ANOS; A CONTAR DESTA DATA. iA qualificação 'dos, procuradores foi fornecida pela 
tiiitorgante, na forma ei?mo vem representada, que por eles se responsabilila, pois este tabelião não,  
promoverá alterações posteriores atendendo ao disposto nos itens 23 e 23.1, do cap. XIV das Nonas (' 
c.le. Serviços da Corregeddria Geral de justiça do Estado de So Paulo. - De como assim o disse, do 
que dou fé.- Pediu-me e lhe Javrei este instrumento que lido etri voz alta, foi• achado em tudo 
conforme, aceita; outorga e aisina.- Nada (mais, dou fé:( Eu, 'SONIA DE 'FATIMA PIRES DE 
OLIVEIRA, Escreyente Autorizada, a esórevL1  Eu, FABIA 'DUAÚBI gANTUS, Substituta 
Notarial, a subscrevo. - (a.a.)/// SILVIO NAVARRO GUEDES ///. - (Devidamente selada por verbas, 
na forma da lei):- NADA MAIS.-; Trasladada em seguida.- EU, FÁBIA DUALIBI ÇANTUS, 
Substituta Notarial, do Cartório do 8°. Tabelião de Notas, a fiz datilografar, conferi, subscrevi, dou'fé 

I- - 	e assino em público e raso:- 
, / 	1 

 
, 

	

	 ! 	 .\ç 	--  '  

,,4 	' 	1 	(.,; 	------ 

	

_ÉM i 
r.,., 

 .r.STEMUNHO 	-----, 	DA VE 

( 
TABELIÃO DE NOTAS 

VALOR COBRADOT'ELO ATO 
Ao Tabellilo,-....12$ 141,70 
Ao Estado,..—....R$ 40,28 
Ao IMSP..— 	R$ 29,84 
Ao Reg.eiviL 	RS 1,46 
Á 	C11/43....- 	RS 7,46 
Ao:Trib.Just.....: 	R$ 1,42/ 

228,16 
Mo Rot 

SUEM". TAII.LIA0 
P011/11e: 239-0322 / 3108-3282 
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07 de set bro de 2 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

14 6 5 
A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 

CREDENCIAMENTO 

O CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES, constituído pelas empresas 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n2  
61.584.223/0001-38, CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob 
o n2  17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n2  61.099.826/0001-44, estabelecido em São Paulo, Capital, na Rua Bela 
Cintra, n2  24- 12  andar, designa como seus representantes a senhora Dalva 
Aparecida Grolla, Assistente de Concorrência, portadora da cédula de identidade 
n2  3.892.916-SSP-SP, ou o senhor André Antunes da Silva, Assistente de 
Concorrência, portador da cédula de identidade n2  19.843.608/7-SSP-SP ou a 
senhora Regina Célia Gaia, Assistente de Concorrência, portadora da cédula de-c 
identidade n.2  14.526.773-SSP-SP, ou o Sr Armando Rodrigues dos Santos, Gerente 
de Propostas, portador da cédula de identidade de estrangeiro RNE n2  W-649.023-S-
SE/DPMAF/DPF, ou o Sr Delmino Gomes Filho, Assistente de Propostas, portador da 
cédula de identidade n2  20.499.640-5, para representa-lo, na seção de entrega e 
abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta 
Comercial, podendo assinar atas e demais documentos. 

São Paulo, 

Susana Cabarcos Pawletta 
RG N° 6.816.967-X 

Representante do Consórcio 

Rua Bela Cintra, n2  24- 1 2  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 0141 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

5-000 
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PROCURAÇÃO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 



• 

• 

• 



... 

Unlâo Internpoinel 
do Notariado L. (no 	) 
(Fundada em 1Ã48) 

10642602365176 000010704-0 

oTT. 

•4. 

3° TABELIAO D YTAS 
co 

Mateu 
r  

1°  TRASLADO 

LIVRO: 2.332- 
-,BROOUR~7ASTANTE QUE FAZ:- CONSTRUCAP 
E COMÉRCIO S/A-
Conscal3A- 

/ 

SAIBAM àantos este público inst 	to de ocuração 
J 	- bastante vim, que aos' vinte e cm n 	25) diaá do mês dé 

outubro do ahb dois mil 	seis, (200 	nesta 'idade de São 
Paulo,' 	 }rio 3° 1  Tabeld_ão d 	 perante mim 
Tabelião, compareceu como OUTORGANTE:,- CONSTRUCAP - CCPS - 
ENGENHARIA, E COMÉRCZO S/A, inscri a no )CNPJ sob n° 
61.5842213-7200l-38, qq-M •seu çstatut 	social consolidado 
rgistrado na / jUCESP Sob n° 53.955/04 3, aos 29/01/2004, que 
filCam arquivadOs neste Tabelião na P sta 364, sob n' 01/5, 
com Sede à Rua Bela Cin'tra, 24, 1° an ar, Consolação, nesta 
Capitai, CEP - 01415/000, neste àto /r'presentada nos termos 
do Artigo 13° do referido Estatuto,'ar seus Diretores:- 
EDUARDO 	RIBEIRO 	CAPOBIANCO, 	bit sileiro, 	casado, 
'a-dministradpr de ',empresas, poredor da 	de identidade 

4.79?.1X)(4/ SSP/Sp e CPF/MF "8'19./2711188/91 e ROBERTO 
RIBEIRO /CAPOBIANCO., brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da cédula de identidade/ RG 7.611.632 SSP/SP \e 
CPF/MF 033.785.768/71'0  ambos residentes e'domiciliados néstã 
Capital, com o mesmo - ndereço comercial da outorgante, 
eleitos até 30/04/2007 pela' AGO realizada aos 1.6//04/2004, 
registrada na JUCESP sob' n° 220.427/04-5, aos 30/04/2004; os 
presentes, face à documenta,.ção apresentada, foram 
identificados por mim Escrevente 'e pelo Tabelião, que esta 
subs\oreVe; ', do que dou, fé., E pela OUTORGATE na forma 
representada,„ me foi dito que por este público instrumento e 
nós termós de difito,7/nomeia e cons-t-itui seus bastantes 
procura0,res:- DALVA APARECIDA GROLLA, brasileira, viúva, 
portadorà ,cla cédula de _identidade --RG 3.892.916 SSP/SP e 
CPF/MÉ 568.552.738/15,) residente e domiciliada à Rua 
Flamiano --Costa, 45, neta Cápital;, FRANCISCO PEREIRA DA 
SILVA, bpsileirO, casado, técnicoe'm edificações, portador 
da cédula de identidade RG 11.104.653/1 SSP/SP e JCPF/M 
014.396.232/80, residente, e 'clorraciliado à Rua Acre, p 
Jardim Italmar, Itanhaém, 'neste Estado de' São Paulo; REGiNA) 
CÉLIA \ GAIA, 	brasileira,-/ solteira, 	assistente 	O 
concorrência, portador da cédula de identidade RG)14.526.773 
SSP/SP e CPF/MF 014.652.83870, residente e domiciliada 
Rua Cipriano Rodrigues, 416,: apto. 94-A, Vila Formosa, nesta 
Capital; ANDRÉ ANTUNES DA SILVA, brasileiroL casado, 
assistente de concbrrência, portador da -cédula de identidade 
RG 19.843.608/7 SSP/SP e CPF/MF 148.442.298/85,—Tesidente e 
domicili(ádo à Rua- Conra"do Mazzeo, 292, apto. 72, Broco 01, 
Butantá.,' nesta Capital; aos quais confere- j)oderes par 
AGINDO ISOLADAMENTE, INDEPENDENTEMENTE' DA ORDEM = DÉ NGMEA 

IA 

/ Av. Sao Luis, 192, Térreo - Conj. 23 e 24 - CEP 014046-3 - ão Paulo-SP 
Tel.: (11) 3259 6699 - Fax: rainak'31 - 310.3titeoin.br„ 
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--\• • '\ 	) 	: 	'__ 	 .7 	)2,/ praticar os/seguintes atos, em nbme da (31.1torgante junto as )( 
repartições Pública Federais, Estaduais e "- Municipais,/ . 

---AutarguiaS,ciedades ,de economia\ mista_e. Outra, bem comb 
junto a quaiSquer particulareg, .repesentar a\emprega. em 
concorrências públicas, tomadas de -"¡Dre_ços ,,e convies, 
podendo entregar as propostas, pedir e'dar'esckarecimentoS, 
declinar ou nãO o direitó_de recursos em .,q1Jalquer fase da 
licitação.- A PRESENTE PROCURgÃO TERÁ-yALIDADE POR 'UM (0i). 
ANO, 'A PART.,TR DESTA DATA.- Agsirr,t/ b disSeram, 'do que dou fé, 
me pediram' e leu lhes! lavrei., o pr)esente. insttumento, n._.  
depois de lido e.achada'confoine, aceitam; outorgamÍ  
assinam. Eu (à) '75, --lao Zelante Neto, Escreente, a lavrei. 
Eu .ah José Trevizan Ria, ' Substituto do Tabelião, a 
subscrevi. (aa) Eduardo l.eiro Capobia 	R erto Ribeiro 
Capobianco. (a) Subst' 	do Tabeli 	é Trev4an Ri-và.. 
(Legalmente selada) 	A MAI 	dada /-fielmente.  na  
data retro. Eu, 	1 	, Aremildo Zelante 
Neto, Es even , 	lavrei. 	José Trevizan.  ,Rivai  \ 
Substitu 	6elião,, a subscr 	assino em pú ico e 

I 	--\ 	 /-- 

) 

7,0,85 
Sec.Faz.. -20,14 
1pesp...."14,32 
R.Civil.. ' 3,73 
TJ.) 	 3,73 
Sta.Casa 	 0,71 
TOTAL... 	 114,p8 

1 



Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

f 



O 

• 



CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1 269 
A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

'REF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Informamos que este Volume III, contendo documentos de habilitação possui 445 

folhas rubricadas e numeradas sequentemente de 825 a 1269. 

Outrossim, informamos que esta documentação de habilitação possui 03 (três) 
volumes, totalizando 1269 folhas, assim distribuídas: 

Volume I:  001 a 411; 
Volume II:  412 a 824; 	e 
Volume III:  825 a 1269. 

São Paulo, 2 de set= bro de .007. 

Susana Cabarcos Pawletta 
RG N° 6.816.967-X 

presen nte do Consórcio 

Rua Bela Cintra, n2  24- 1 2  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 



• 

• 


	00000001
	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

	sub.pdf
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054


