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Prezado Senhor,
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

À Secretaria da 21 Câmara, INCLUIR EM PAUTA.
Processo:

804350

Natureza:

Edital de Licitação

Procedência: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG
Relator:

Conselheiro Sebastião Helvecio
1. RELATõR10

Tratam os autos de Edital de Licitação, Pregão Presencial n. 25/2009,
cujo objeto é a contratação do fornecimento e instalação do sistema central de água
gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais (fl.02), com
realização marcada para 06/08/09.
Foi encaminhado a esta Corte — pela Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerias — CODEMIG, aos 23/07/2009, em atendimento à
decisão prolatada nos autos da Representação n. 736791, Acórdão de 12/11/08, do
Tribunal Pleno, publicado no "MG" de 20105/09, que determinou o envio, a esta
Casa, no prazo de 48 horas após a publicação, dos editais das licitações para
implantação da Central de Água Gelada (CAG Geral) e a construção do Prédio de
Serviço e Central de Água G2 (CAG-2) — em cumprimento ao Ofício 10111
SEC/PLENO, de 21/05/2009, em referência à fl. 01, dos presentes autos.
Foi enviado à unidade técnica desta Casa, para análise de possíveis
vícios no edital que, porventura, justificassem a suspensão do certame, em face da
urgência, tendo em vista a data marcada de realização do pregão presencial para
06/08/09.
Desta forma, produziu-se o relatório, às fl. 36/41, apurando-se duas
exigências no edital, que, conforme a unidade técnica, poderiam comprometer a
ampla participação de interessados ao certame, sendo: a) certificado ISO na
qualificação técnica e b) agendamento único para realização de visita técnica.

0 Relator, à época, Conselheiro Antônio Carlos Andrada, determinou,
com urgência, à fl. 46, a intimação do Diretor Presidente da CODEMIG, para fazer
juntar toda documentação referente a fase interna e externa da licitação, inclusive o
contrato, caso tivesse sido firmado, e para informar em que fase se encontrava o
certame. A documentação encaminhada foi colacionada às fl. 50/1333VOTO/Relatório/Proc. 804350/CCB/ebansemer
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A unidade técnica elaborou novo exame às fl. 1336/1343. Ratificou os
apontamentos iniciais, concluindo que os vícios elencados às letras a e b, acima,
justificariam a suspensão do certame — à vista de que a licitação encontrava-se em
fase final para homologação (conforme informação do responsável, fl. 50), em face
da restrição da ampla participação no evento, considerando que das 9 (nove)
empresas que retiraram o edital, apenas 4 (quatro) participaram do certame,
conforme ata de fl. 378, sendo que 2 (duas) delas participaram sob a forma de
consórcio.
Remetidos os autos ao Ministério Público junto ao Tribunal, este opinou
pela irregularidade do edital sob análise e pela imputação de multa aos responsáveis
pelo certame, recomendando à CODEMIG que "nas oportunidades futuras, não exija
certificado da série ISO no âmbito da qualificação técnica e que procure agendar um
período razoável para a realização de visita técnica".
Determinada a abertura de vista ao Diretor Presidente da CODEMIG
(fl. 1349), este apresentou defesa, às fl. 1352/1356, que, submetida à unidade
técnica para reexame (fl. 1359/1366) e, após, ao Ministério Público junto ao Tribunal,
para emissão de parecer de mérito (fl. 1369/1371), não sanou as irregularidades
inicialmente apontadas, as quais foram, portanto, ratificadas pela unidade técnica e
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
Em decorrência do impedimento da Exma. Conselheira Adriene Andrade
em atuar como relatora dos presentes autos (fl.1372), foram redistribuídos à minha

-A

relatoria (fl. 1374).
Intimado novamente o Diretor Presidente, este encaminhou ao Tribunal,
cópia do Contrato e Termo Aditivo celebrado com o Consórcio Central de Geração
de Frio — CCGF, em decorrência da publicidade no Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais.
É o sucinto relatório.
Tribunal de Con as, 2

setembro de 2011,

Seba ao
1 elvécio

Conselheiro Relator

VOTO/Relalório/Proc. 804350/CCB/ebansemer
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À Secretaria da V Cãmara, INCLUIR EM PAUTA.
Processo:

804350

Natureza:

Edital de Licitação

Procedência: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

- CODEMIG

Conselheiro Sebastião Helvecio

Relator:

2. FUNDAMENTAÇÃO

li

o[-

A questão cinge-se à análise de regularidade do Edital de Licitação do
Pregão Presencial n. 2512009, instaurado pela Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerias - CODEMIG, para a contratação do fornecimento e
instalação do sistema central de água gelada para a Cidade Administrativa do
Estado de Minas Gerais.
Das duas irregularidades apontadas no edital em epígrafe (exigência de
certificado ISO na qualificação técnica e agendamento único de visita técnica), a
unidade técnica e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas anotaram que,
além de não terem sido sanadas pelos interessados quando da apresentação da
defesa de fi. 1352/1356, revelaram possível juizo de restritividade injustificada no
certame, em confronto com os princípios do julgamento objetivo da licitação, da
igualdade e da maior competitividade possível.
A análise do edital lançado pela CODEMIG e das peças que integram o
procedimento administrativo respectivo, revelam, de fato, restritividade indevida ou
injustificada em cláusulas do pregão.
A propósito, quanto à fase interna das licitações, discorrendo sobre a
motivação dos atos administrativos, Adilson Abreu Dallari' ressalta que
[ 1 A fixação de requisitos de participação, de qualificação técnica, de critérios de
julgamento não pode ser arbitrária, aleatória, injustificada. A Administração Pública é
uma função, por isso não comporta o exercício de vontade individual ou psicológica.
Todos os atos praticados pela Administração Pública têm um caráter instrumental,
devem ter uma razão de ser, devem ter uma finalidade a atingir, e isso precisa ficar claro
no processo.
...

'

Aspectos Jurídicos da Licitação, 7. cd. São Paulo: Saraiva. 2006, p. 106/107.

VOTO/Fundamentação/Proc. 804350/CCBlebansemer
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Vejamos as duas irregularidades levantadas ao longo do processamento
deste Edital de Licitação:

1

Ilegalidade do item 7.4.2 do edital (fl.251), que exige certificação de
ISO 9001:2000 para qualificação técnica (art. 3 0 e 30 da Lei de Licitações)

A unidade técnica considerou irregular e ilegal a exigência de certificado
ISO à título de qualificação técnica, uma vez que tal exigência frustra o caráter
competitivo da licitação.
Como bem salientou o Ministério Público junto ao Tribunal, a exigência de
certificação do tipo ISO envolve um processo que pode perdurar por vários meses, o
que impediria a participação de um potencial licitante no certame — capaz de
executar fielmente o contrato — em face da impossibilidade de obtenção do dito
certificado no período entre a divulgação do edital e a apresentação das propostas,
fl. 1347.
Ressaltou o Parquet de Contas, ainda, que "nada impede que a
Administração exija certificação ISO na fase classificatória, desde que a modalidade
licitatória implique a aferição de técnica e preço ou apenas técnica", fl. 1347.
Coadunando-me com os entendimentos acima esposados, tenho que os
certificados da série ISO 9000 para efeito de habilitação revela-se irrazoável por três
motivos.
0 primeiro porque, quando se exige esta certifícação na fase de
habilitação, na realidade, está se exigindo que o licitante obtenha o Certificado ISO
9000 como requisito para participação no certame.
Quanto a isso, Marçal Justen Filh 02 ressalta o seguinte:

Trata-se de que a ausência da certificação ISO 9000 não significa inexistência de
requisitos de habilitação. ( ... ) Exigir peremptoriamente a certifícação como requisito
de habilitação equivaleria a tornar compulsória uma alternativa meramente
facultativa: nenhuma lei condicíona o exercício de alguma atividade à obtenção do
Certificado ISO 9000. Portanto, obtém a certificação quem o desejar (e se preencher os

requisitos, é óbvio).
Em outras palavras, o essencial não é a certíficação formal, mas o preenchimento dos
requisitos necessários à satisfação do interesse público. Se o sujeito preenche os
requisitos, mas não dispõe da certificação, não pode ser impedido de participar do
certame. (grifos nossos)

2

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 14. ed. São
Paulo: Dialética, 2010, p. 466-

VOTO/Fundamentação/Proc. 804350/CCBlebansemer
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0 segundo motivo envolve custos na obtenção de uma certificação que
pode não ser um fator decisivo para a conquista de mercado, Neste caso, está se
obrigando o licitante a arcar com determinados custos, muitas vezes
desnecessários, que não irão trazer nenhum benefício à Administração.
0 terceiro e último motivo refere-se ao procedimento razoavelmente longo
de obtenção de determinada certificação que, no mais das vezes, pode ser
impossível no espaço de tempo que media a publicação do aviso da licitação e a
data prevista para a entrega dos envelopes pelos licitantes — o que pode conduzir à
inabilitação daqueles que detenham todas as características técnicas necessárias
para a execução do contrato, mas não dispõem da certificação.

li

Visto que não se pode exigir certificações de qualidade na fase de
habilitação técnica, mas tão somente considerá-las para a atribuição de pontuação
técnica aos licitantes, destaco o entendimento jurisprudencial dominante no Tribunal
de Contas da União que, ao apreciar a legalidade de procedimento licitatório
realizado pela Eletronuclear, reputou inválida a exigencia de comprovação de
certificação ISO 9000 para fins de habilitação, senão vejamos:
Os requisitos técnicos devem ser especificados de acordo com as normas da CNIEN, não
dos Certificados da série ISO 9000. Há que ser comprovada a capacidade de produzir
bens e serviços que atendam às normas de segurança exigidas para o tipo de atividade
desenvolvida, as quais devem ser de inteiro conhecimento da própria Eletronuclear. Há
que se buscar a qualidade real do produto, não certificações que podem auxibar a
garantir essa qualidade, mas não garantem que outros que não a possuem não
tenham a capacidade para atender ao interesse público. (TCU — Decisão n.

1.526/2002 - Plenário, Rei. Min. Ubiratan Aguiar, j. 6.11.2002, D.O.U. 19.11.2002)
(grifos nossos)

Ao final, determinou-se à entidade que:
( ... ) nos futuros certames licitatórios abstenha-se de exigir Certificados da série
ISO 9000 como item de inabilitação dos participantes, devendo, para a habilitação
técnica, os requisitos técnicos serem especificados de acordo com as normas da
CNIEN, de modo a comprovar a capacidade de produzir bens e serviços que
atendam às normas de segurança exigidas para o tipo de atividade desenvolvida,

as quais devem ser de inteiro conhecimento da própria Eletronuelear, buscando-se a
qualidade real do produto, não certificações que podem auxiliar a garantir essa
qualidade, mas não garantem que outros que não a possuem não tenham a capacidade
para atender ao interesse público, sob pena de comprometer o caráter competitivo do
procedimento. (grifos nossos)

0 TCU adotou o mesmo posicionamento no Acárdão n. 1094/2004 —
Plenário, consignando o seguinte:
VOTO/Fundamentação/Proc. 804350/CCB/ebansemer
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De fato, este Tribunal não tem admitido que a certifícação ISO e outras semelhantes
sejam empregadas como exigência para habilitação ou como critério de desclassificação
de propostas, podendo-se citar, além da Decisão 20/1998 ^ Plenário, outros precedentes
como o Acórdão 584/2004 - Plenário. Todavia, é necessário que se diga que o TCU
tem aceitado a utilização desse tipo de certificado não como exigência de
habilitação, mas como critério de pontuação desde que vinculado tão-somente à
apresentação de certificado válido, com atribuição de pontos ao documento em si,
de forma global pelos serviços de informática prestados, vedada a pontuação de
atividades específicas. (grifos nossos)

Como se vê da leitura da cláusula 7.4.2 do edital, a exigência de
certificado ISO na fase habilítatória restringe a participação no ceriame de forma
indevida e ampla, mostrando-se inadequada à garantia de cumprimento das
obrigações em licitação e aos princípios da maior competitividade possível e da
isonomia.
Nada impede que o ato convocatório preveja o certificado ISO como
evidência de habilitação. 0 que não se admite é a vedação da participação de
empresas não certificadas. Deve-se assegurar aos interessados, mesmo àqueles
que não dispõem de certificação, a faculdade de comprovar sua idoneidade para
execução do objeto licitado.
Desse modo, quanto a esse primeiro item, deve a CODEMIG se abster de
exigir, nos futuros procedimentos licitatórios, certificados de qualidade como critério
de 'inabilitação dos participantes, por extrapolar tal exigência os limites fixados no
art. 30 , § 1 11 , inciso 1, c/c o art. 30, ambos da Lei. 8.666/93-

24

2)

Ilegalidade na previsão de data e horário únicos para a realização de
visita técnica obrigatória (art. 3 1 , da Lei de Licitações), em afronta aos
princípios da isonomia e da competitividade

Exige o edital em apreço, no item 8.1 (fi. 10), que a visita técnica
obrigatória seria realizada em único dia e horário.
Tal cláusula editalícia, além de contrariar princípios fundamentais
disciplinadores da licitação, estabelece exigências de participação desnecessárias e
excessivas que impossibilitam a participação no certame ou geram efeitos aptos a
acarretar a derrota de um ou mais licitantes.
Como bem destacou a unidade técnica, fl. 1362, tal cláusula contribuiu
para a restritividade na participação do pregão, visto que, das 09 (nove) empresas
que retiraram o edital, apenas 04 (quatro) dele participaram, conforme Ata
VOTO/Funciamentação/Proc. 804350/CCI3lebansemer
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Circunstancial de fl. 378/380, sendo que 2 (duas) delas participaram sob a forma de
consórcio.
Desta forma, merece reparo o edital, também neste aspecto, para que a
CODEMIG decote, nos futuros editais licitatórios lançados, tal cláusula
discriminatória.

3. VOTO

Em suma, tem-se que o pronunciamento do Diretor Presidente da
CODEMIG, no momento oportuno da sua infimação nos autos, não conseguiu elidir
as irregularidades verificadas ao longo da instrução deste processo, motivo pelo qual
considero irregulares os itens 7.4.2 e 8.1 do edital de licitação, modalidade Pregão
Presencial n. 25/2009, denunciados, de acordo com a unidade técnica e Ministério
Público junto a este Tribunal uma vez que a exigência de certificado ISO na
qualificação técnica e agendamento de um único dia para realização de visita
técnica das empresas licitantes, se revelam restritivos e excessivos, contrários aos
princípios da igualdade e da ampla competitividade.
Diante de todo o exposto e, constatada a ausência de alegação da
ocorrência de má fé, por parte dos órgãos da Casa, e, ainda, da ausência de prova
nos autos de dano ao erário, deixo de aplicar multa ao Diretor Presidente da
CODEMIG, Sr. Oswaido Borges da Costa Filho, recomendando-o, no entanto, que
nos futuros certames licitatórios, seja observado o disposto na Lei n. 8666/93, em
especial quanto à exigência de Certificados da série ISO 9000 como item de
habilitação dos participantes, bem como agende um período de tempo razoável para
a realização de visita técnica obrigatória, sob pena de sanção, nos termos da
legislação vigente.
Desta forma, intime-se o Diretor Presidente da CODEMIG para ciência
das determinações neste voto contidas, anexando-se cópia das notas taquigráficas.
Transitado em julgado, arqu«ivem-se os autos, conforme o disposto no
art. 176, 1, do RITCEMG.
Tribunal de n a %2

setembro de 2011.

e vécio
Co
Seba
tj
Conselheiro Relator

VOTO/Fundamentação/Proc- 804350/CCB/ebansemer
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Processo n. 804350

Natureza: Edital de Licitação

Certificamos, nos termos do art. 97 da Resolução n. 12/2008, Regimento Interno do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que na Sessão da Segunda Câmara do dia
22/09/11 foi aprovado o voto do Relator, Conselheiro Sebastião Helvecio, constante da sua
manifestação, com a seguinte decisão:

Tem~se que o pronunciamento do Diretor Presidente da CODEMIG, no momento
oportuno da sua intimação nos autos, não conseguiu elidir as irregularidades
verificadas ao longo da instrução deste processo, motivo pelo qual com ~ ;rlero
irregulares os itens 7.4.2 e 8.1 do edital de licitação, modalidade Pregão Presencial n.
25/2009, denunciados, de acordo com a unidade técnica e Ministério Público junto a
este Tribunal uma vez que a exigência de certificado ISO na qualificação técnica e
agendamento de um único dia para realização de visita técnica das empresas
licitantes, se revelam restritivos e excessivos, contrários aos princípios da igualdade e
da ampla competitividade.

it)

Diante de todo o exposto e, constatada a ausência de alegação da ocorrência de má
fé, por parte dos órgãos da Casa, e, ainda, da ausência de prova nos autos de dano
ao erário, deixo de aplicar multa ao Diretor Presidente da CODEMIG, Sr. Oswaido

Borges da Costa Filho, recomendando-o, no entanto, que nos futuros certames
licitatórios, seja observado o disposto na Lei n. 8666/93, em especial quanto à
exigência de Certificados de série ISO 9000 como item de habilitação dos
participantes, bem como agende um período de tempo razoável para a realização de
visita técnica obrigatória, sob pena de sanção, nos termos da legislação vigente.
Desta forma, intime-se o Diretor Presidente da CODEMIG para ciência das
determinações neste voto contidas, anexando-se cópia das notas taquigráficas.
Trasitado em julgado, arquivem-se os autos, conforme o cisposto no art. 176, 1, do
RITCEMG.

Certificamos, ainda, que votaram o Conselheiro Mauri Torres e o Conselheiro Presidente
Eduardo Carone Costa.
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Encontrava-se presente a Procuradora Maria Cecília Borges.

Coordenadoria de Taquigrafia, em

27/09/11.

Tajuígrafa-Redatora

Matrícula n. 853 - 0

Kátia Aparecida Gomes de Freitas

1893-4
Coordenadora
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Processo: 804350
Natureza: Edital de Licitação
Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -

CODEMIG
Responsável: Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor-Presi dente da CODEMIG
Procurador(es): não há
Representante do Ministério Público: Maria Cecília Borges
Relator: Conselheiro Sebastião Helvecio

U
EMENTA: EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRL'S1-,NCIAL — CODEMIG — EXIGÉNCIAS
RESTRITIVAS E EXCESSIVAS NO EDITAL — CONTRARIEDADE AOS PRINCíPIOS DA
IGUALDADE E DA AMPLA COMPETITIVIDADE — IRREGULARIDADE — INOCORRÊNCIA DE
MÁ-FÉ — A USÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO — NÃO APLICADA MULTA AO RESPONSÁVEL —
DETERMINADA A SUA INTIMAÇÃO, COM RECOMENDAÇõES — ARQUIVAMENTO DOS
A UTOS.
Considerando que o protiunciamento do responsável não conseguiu elidir as irregidaridades
verificadas ao longo da itistrução processual, julgani-se irregulares a exigência de certificado ISO tia
qualificação técnica e o agendamento de um Único dio para reali7ação de visita técnica das enipresas
licitantes, uma vez que se revelam restritivos e excessivos, contrários aos princípios da igualdade e da
ampla competitividade.
Deixa-se de aplicar multa ao responsável por ter sido constatada a ausência de alegação, por parte
dos órgãos da Casa, da ocorrência de itui-fé, e ainda, a ausência de prova nos autos de dano ao
erário, recomendando-o, no entanto, que nosfiauros certames licitatórios, seja observado o disposta
na Lei n. 8666193, sob pena de sanção, nos termos da legislação vigente.

ACóRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de ri. 804350, relativos ao Edital
de Licitação Pregão Presencial ri. 25/2009, promovido pela Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG, obJetivando a
contratação do fornecimento e instalação do sistema central de água gelada para a
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.
Considerando que o pronunciamento do D iretor- Pres i dente da CODEMIG,
no momento oportuno da sua intimação nos autos, não conseguiu elidir as
verificadas ao longo
irree,ularidades
Z-Z, da 1nstru ~ ão processual;
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Coordenadoria de Acórdõto

TUMiG
ACORDAM os Exmos. Srs. Conselheiros da Segunda Câmara do Tribunal
de Contas, incorporado neste o relatório, por unanimidade, diante das razões
expendidas no voto do Relator, em julgar irregulares os itens 7.4.2 e 8.1 do edital de
licitação, modalidade Pregão Presencial ri. 25/2009, denunciados, de acordo com a
unidade técnica e o Ministério Público junto a este Tribunal, uma vez que a exigência
de certificado ISO na qualificação técnica e o acendamento de um único dia para
realização de visita técnica das empresas licitantes se revelam restritivos e excessivos,
contrários aos princípios da igualdade e da ampla competi ti vi dade. Diante de todo o
exposto, e constatada a ausência de alceação, por parte dos Órgãos da Casa, da
ocorrência de má-fé, e ainda, a ausência de prova nos autos de dano ao erário, deixam
de aplicar multa ao Diretor-Presidente da CODEMIG, Sr. Oswaldo Borges da Costa
Filho, recomenda rid o- o, no entanto, que nos futuros certames licitatórios, seja
observado o disposto na Lei ri. 8666/93, em especial quanto à exigência de
Certificados da série ISO 9000 como item de habilitação dos participantes, bem como
a.gende um período de tempo razoável para a realização de visita técnica obrigatória..
sob pena de sanção, nos termos da legislação vigente. Desta forma, intime-se o
Di retor- Presidente da CODEMIG para ciência dessas determinações, anexando-se
cópia das notas taquigráficas. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, confor -me
o disposto no art. 176, 1, do Regimento Interno desta Corte.
Plenário Governador Milton Campos, 22 de setembro de 201 1.

EDUARDO CARONE COSTA
Presidente

A4~~

SEBASTIAO HELVECIO
Relator

Fui presente:

MARIA CECíLIA BORGES
Procuradora do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas

CERTIDÃO
M/FA~C

de

de

- 1 'tW' ~`

~2J~~ /
Contas
Ceriffico que o Diàfio Oficial
publicou a Súniula do Acórdão supra para ciéricia das
partes.

Tribunal de Contas, aos

'~1 Í?
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Be!o Horizonte, 30 Oe juIno de 2,009

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONõMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
At. - 5ro. Edinéo Hosken
Pregoeiro

REF.: PregCo Presencioí n 11 25109

No item 2.5.1 Unicades ResfriQdas, subitern a) UR-02 AJE especificc Q Modelo d o un ida de
resfriadora "MODELO = 23XRV, REF. CARRIER ou eqLiVOler)fe" COM Capacidade d e 550 TR, vazão
de água ge'ado 238 m31h, Temperatura de água geiado: Operaçôo norrrQ' = 14 1 711 C,
operação carga parcial (50%) = 10,49 i 7* C, vazão de água condensação: Operoçà0 normal =
29,5 / 350 C, operação cargo parcici (50?~<» ~ 18,33 / 21.09 1> C, potêncíu 301 kW a plono cargo e 77
kW cargo parcial / 50% - conforrre AR ~ , COP pleno corgo = 6À fensõo 380 V / 31 1 60 Hz,
refrigeratile R- -, 34 A e comprossor parafuso, Total de OS unidode~ s
Mesmo constando o redo( ~ ão, "REF, CARRIER ou equivalente", não identificamos outrõ fabricante
deste equipQmento, o não ser a CARRIÊR, que possuo o equipamento corn os caracteffsficas
inclíccdos pela CODEMIG.
Diante das consicferoções ora apresentados:
c) Solicifamos nos indicar qual Q fabricante/modelo, além da CARRIER, possui a unidade
resfriadora de 550 TR's que otende as exigências da CODEMIG (copacidade de 50 7 R's,
compressor parafuso, refrigeran 4 e R- 134 A, consumo erergélico, etc ~ ?
Í~

b) Havc-ndo a cpresentoção de unidade resfriodora de 550 TR's com compressor centrífugQ,
mesr-no a unídode atendendo a todas as outras condições (capccidade de 550 TR's.
refrigerante R-'34 A. consumo energético, dinens 5es, nível de ruído, etc.) o HcitanIe serô
~

desciassif,1cado?
Cordialmente,
CUEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS $IA

ALEXANDRE ALVET
DIR

IRA

1,

2
4i`
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CPEL

-

Comissão Permanente de Licitação

De:

-

CODEMIG

Alexandre Alves de Oliveira [aao@cetestmi nas. com . br]

Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2009 15:12
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

CC:

comercia l@cetestminas. com , br

Assunto:

Questionamento Pregão Presencia[ número 25109

Sra. Edinéa Hosken,
No item 2.5.1 Unidades Resfriadas, subitem a) UR-02 AIE especifica o modelo da unidade resfriadora "MODELO
= 23XRV, REF. CARRIER ou equivalente" com capacidade de 550 TR, vazão de água gelada 238 m31h,
Temperatura de água gelada: Operação normal = 14 / 7 1 C, operação carga parcial (50%) = 10,49 17 1 C, vazão de
água condensação: Operação normal = 29,5 135 1 C, operação carga parcial (50%) = 18,33 121,09 0 C, potência
301 kW a plena carga e 77 kW carga parcial 150% - conforme ARI, COP plena carga = 6,4, tensão 380 V 1 Y 160
Hz, refrigerante R-134 A e compressor parafuso. Total de 05 unidades
Mesmo constando a redação "REF. CARRIER ou equivalente", não identificamos outro fabricante deste
equipamento, a não ser a CARRIER, que possua o equipamento com as características indicadas pela CODEMIG.
Diante das considerações ora apresentadas:
Solicitamos nos indicar qual o fabricantelmodelo, além da CARRIER, possui a unidade resfriadora de 550
TR's que atende as exigências da CODEMIG (capacidade de 550 TR's, compressor parafuso, refrigerante
R-1 34 A, consumo energético, etc)?
Havendo a apresentação de unidade resfriadora de 550 TR's com compressor centrífugo, mesmo a
unidade atendendo a todas as outras condições (capacidade de 550 TR's, refrigerante R-134 A, consumo
energético, dimensões, nível de ruído, etc.) o licitante será desclassificado?
Atenciosamente,

n-

cid:image001.jpg@01C8F

Alexandre Alves de Oliveira
55 31 2112-1050
55 31 9952-3608
aao@cetestminas.com.br
www.cetestminas.com.br

30/07/2009
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CPEL

-

Comissão Permanente de Licitação

-

CODEMIG

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

De:

Enviado em: quinta-feira, 30 de julho de 2009 15:20

Para:

Paulo Sérgio Dias Duarte

Assunto:

Questionamento Pregão Presencial número 25109

Prioridade:

Alta

Paulo Sergio,
Favor responder o pedido de esclarecimento.
Obrigada.
Conceição Sales
Comissão Permanente de Licitação - CPIEL
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de IVIG
IR Tei: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331

* epel(lá),codeíiiig.coiii.br

De: Alexandre Alves de Oliveira [mailto:aao@cetestminas.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de julho de 2009 15:12
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Cc: comercial@cetestminas.com.br
Assunto: Questionamento Pregão Presencial número 25/09

Sra. Edinéa Hosken,
No item 2.5.1 Unidades Resfriadas, subitem a) UR-02 A/E especifica o modelo da unidade resfriadora "MODELO
= 23XRV, REF. CARRIER ou equivalente" com capacidade de 550 TR, vazão de água gelada 238 m31h,
Temperatura de água gelada: Operação normal = 14 / 7 1 C, operação carga parcial (50%) = 10,49 17 0 C, vazão de
água condensação: Operação normal = 29,5 135 1 C, operação carga parcial (50%) = 18,33 121,09 1 C, potência
301 kW a plena carga e 77 kW carga parcial 150% - conforme ARI, COP plena carga = 6,4, tensão 380 V 1 3f 160
Hz, refrigerante R-1 34 A e compressor parafuso. Total de 05 unidades
Mesmo constando a redação «REF. CARRIER ou equivalente", não identificamos outro fabricante deste
equipamento, a não ser a CARRIER, que possua o equipamento com as características indicadas pela CODEMIG.
Diante das considerações ora apresentadas:
Solicitamos nos indicar qual o fabrica ntelmodelo, além da CARRIER, possui a unidade resfriadora de 550
TRS que atende as exigências da CODEMIG (capacidade de 550 TR's, compressor parafuso, refrigerante
R-1 34 A, consumo energético, etc)?
Havendo a apresentação de unidade resfriadora de 550 TR's com compressor centrífugo, mesmo a
unidade atendendo a todas as outras condições (capacidade de 550 TR's, refrigerante R-134 A, consumo
energético, dimensões, nível de ruído, etc.) o licitante será desclassificado?
Atenciosamente,
cid:image001.jpg@01C8F

Alexandre Alves de Oliveira
55 31 2112-1050
55 31 9952-3608
aao@çetestmi nas. com . br
www.cetestminas. com . br

E
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

Jam Engenharia- Comercial Uam@jamengenharia. com . br]

Enviado em:

quinta-feira, 30 de julho de 2009 16:40

Para:

CIDEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

ENC: Questionamento JAM ENGENHARIA Pregão 25-2009

Prioridade:

Alta

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador:

Sinalizada

Prezada Conceição;
Gentileza responder aos questionamentos conforme documento em anexo.
Atenciosamente;J
Assiria
Setor de Orçamento

JAM ENGENHARIA LTDA
(31) 3528-2333

jam@iamenQenharia.com.br

30/07/2009

1648x2336x24bjpeg

JA M E, NGENHA R IA L IPA

FAC SíMILE

Av. Do Cmitomo. ti" 6.777 - 3' andar
E-Mailjam (C~,jaiiieii<, Cilliai-ia.coni,br
CEP: 30.110-110 - Belo Horizonte/M(i

FAX N'

Á

TOTAL DE PA61NAS:

Tel: (3 1 .) 3528-2333/Fax: Rainal - 148
DEJAN.1 ENGLN1IARIA

DEP' VO: ORÇAM ENTO

PARA:CODE`MIG

FAX.(_33 1) 3273- 1-3, 31

AT:

DEPTO:

COMISSÃOI ~~.-,1 ~ MANF.N'I -EDI-.I,ICI-I'A ~~ Ào

DATA:30/07/09
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS —
CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL nO 25/09 - Processo Interno nO 273/09
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Licitação para contratação do fornecimento e instalação do sistema da Central de
Água Gelada para a cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.

ESCLARECIMENTO 06
QUESTIONAMENTO APRESENTADO VIA E-MAIL PELA EMPRESA CETEST
MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, em 30107109.
No item 2.5.1 Unidades Resfriadas, subitem a) UR-02 A/E especifica o modelo da unidade resfriadora
"MODELO = 23XRV, REF. CARRIER ou equivalente" com capacidade de 550 TR, vazão de água
gelada 238 m31h, Temperatura de água gelada: Operação normal = 14 17 0 C, operação carga parcial
(50%) = 10,49 7- C, vazão de água condensação: Operação normal = 29,5 1350 C, operação carga
parcial (50%) 18,33 1 21,09 0 C, potência 301 kW a plena carga e 77 kW carga parcial 1 50% conforme ARI, COP plena carga = 6,4, tensão 380 V 1 3f / 60 Hz, refrigerante R-1 34 A e compressor
parafuso. Total de 05 unidades
Mesmo constando a redação "REF. CARRIER ou equivalente», não identificamos outro fabricante
deste equipamento, a não ser a CARRIER, que possua o equipamento com as características
indicadas pela CODEMIG.
Diante das considerações ora apresentadas:
al) a) Solicitamos nos indicar qual o fabrica nte/m odeio, além da CARRIER, possui a unidade
resfriadora de 550 TR's que atende as exigências da CODEMIG (capacidade de 550 TR's,
compressor parafuso, refrigerante R-1 34 A, consumo energético, etc)?

b) b) Havendo a apresentação de unidade resfriadora de 550 TR's com compressor centrífugo,
mesmo a unidade atendendo a todas as outras condições (capacidade de 550 TR's,
refrigerante R-134 A, consumo energético, dimensões, nível de ruído, etc.) o licitante será
desclassificado?
Atenciosamente,

Alexandre Alves de Oliveira
55 31 2112-1050
55 31 9952-3608
aao ct),cetestnliilas.coiii.br
L
w,Aweetestin i tias. coni. br

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAM ENTOS, TEMOS A ESCLARECER:
No esclarecimento 04 respondemos não à pergunta formulada se para as unidades
com capacidade = 550 TR o compressor poderia ser centrífugo.
Em melhor análise da questão, alteramos a resposta da referida questão para sim e
respondemos não à letra "b" do presente questionamento, ou seja, alternativamente
será também aceito compressor centrífugo para as unidades resfriadoras de 550
TRs, mantidas as demais especificações técnicas.

ESCLARECIMENTO 07
QUESTIONAMENTO APRESENTADO VIA E-MAIL PELA EMPRESA LTDA, JAM
ENGENHARIA LTDA em 30107109.
Gentileza responder aos questionamentos conforme documento em anexo.
1) Tendo em vista que o Consórcio ainda não está registrado na JUCEIVIG e não tem CNPJ, nos
envelopes de propostas deve constar o nome do Consórcio sem CNPJ ou com o CNPJ das em
consorciadas?
Rua Aimofés. 1.697 - Lourdes - Belo liorimille - MG
CEP 30140-071 - Tel. (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.coril.br
~

CODEMIG
C~0. d.

E---i'. d, M— c-

Para a visita técnica, as empresas que pretendem se consorciar podem fazer a visita
individualmente e apresentarem no envelope de habilitação os Atestados de Visita Técnica em nome
próprio, ou devem credenciar apenas um representante para a visita em nome do Consórcio e
receber o Atestado de Visita Técnica em nome do Consórcio?
No credenciamento para a sessão de pregão, em caso de consórcio, o representante legal de uma
das consorciadas pode ser credenciado em nome do Consórcio com a apresentação apenas do
Contrato Social, onde ele figure como representante legal, ou deverá apresentar procuração com
poderes especiais outorgada pela segunda empresa consorciada?
No Termo de Compromisso Particular de constituição do Consórcio, no caso de empresas que
pretendem trabalhar em conjunto, fornecendo e instalando os equipamentos conjunta, 50% cada, é
possível fazer uma indicação dos produtos ofertados por cada consorciada de forma mais genérica,
indicando apenas os principais itens e dividindo os itens acessórios de forma igual?
Atenciosamente;
Assíria
Setor de Orçamento
JAM ENGENHARIA LTDA

(31) 3528-2333
iam R-iiamenp

EM RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS, TEMOS A ESCLARECER:
1 . 0 consórcio não tem personalidade jurídica. No envelope deverá está
indicado CONSóRCIO com a identificação de ambas as participantes, seus
CNPJs e demais dados exigidos.
Na forma do item 3.7. em caso de consórcio, cada empresa participante terá
que apresentar, individualmente, toda a documentação de habilitação definida
por esse Edital e seus Anexos. Consoante item 3.8 a comprovação da
capacidade técnica do Consórcio, relativamente ao item 7.4.3 (atestado) será
determinada pelo somatório dos quantitativos de cada consorciado e
conforme item 3.9 é obrigatória a demonstração, por cada uma das empresas
consorciadas, dos índices contábeis para fins de qualificação econômicofinanceira. Nesta linha, vale registrar, a licitante participante em consórcio
deverá apresentar todos os documentos exigidos na licitação como se
estivesse participando sozinha, inclusive o atestado de visita técnica. Cada
participante deverá fazer a sua visita técnica. Cabe registrar que em caso de
consórcio, além da apresentação de todos os documentos individuais ainda
devem ser apresentados os específicos de consórcio, conforme item 3 do
edital.
Cada licitante na sessão do pregão terá um representante, na forma, prevista
no edital e na lei. Em caso de consórcio o representante deverá comprovar
vínculo com uma das consorciadas e procuração da outra.
0 termo de compromisso deverá atender a exigência da letra "a" do item 3.5
do edital ou seja, Indicando os produtos ofertados por cada consorciada em
relação ao objeto desta licitação, definindo assim a respectiva participação de
cada consorciado".
Belo Horizonte, 31 de julho de 2009.
Edinea Arcanjo Hos1ken
Pregoeira
Rua Aimorés, 1 697 - Louídes - Belo Horizonte - MG

CEP 30140-071 - Tel. ~ (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www,codemig.com.br
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

De:

Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2009 11:08
Assunto:

Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

Prioridade:

Alta

Senhor(es) Licitante(s),
Estamos enviando os arquivos em pdf, em anexo a Decisão Impugnação e os esclarecimentos 06 e
07 , referente ao Pregão 25.09.
Obrigada.
Conceição Sales
Comissão Permanente de Licitação - CPEL
CODEMiG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG
2 Te]: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331

* epcina.codeinig.coin.br

,

comercia l@cetestminas. com . br';
'karen@cetestminas. com . br';
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31/07/2009

CODEMIG

Comissão Permamente de Licitação

- CPEL

Relação de licitantes da Pregão 25109.

Pregão 25109 - PI 273109
Data para realização da

06108/2009

Resumo do objeto:
Licitação para fornecimento e instalação do sistema da Central de Água Gelada para a Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais.
Objeto(s):

Empresa: Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A.
Contato

Alexandre Alves de Oliveira

E-mail
comercial@cetestrn i nas. com . br;

Telefone

Fax

(31) 21112-105Q31) 3491-1527

karen@cetestminas. com . br

Empresa: Damiani Soluções de Engenharia Ltda
Contato

E-mail

Henrique

henrique@damiani. com . br

Telefone
Fax
(41) 3074-114441) 3074-1145

Empresa: Heating & Cooling Tecnol. Termica Ltda
Contato
Domingos Barchetta Neto

E-mail
info@heatingcooling. com . br;

Telefone

Fax

(11) 3931 -990Q 11) 3931-8181

elianecris@heatingcooling. com . br

Empresa: Jam Engenharia Ltda
Contato
Marlene de Morais

E-mail

Telefone

jam@jamengenharia.

com . br

Fax

(31) 3264-233 ~ 31) 3264-2333

'mpresa: Pro Dac Ar Condicionado Ltda
Contato
Osmar dos Santos Fragata

E-mail
adm@prodac.com .br-,

Telefone

Fax

(11) 5566-655Q 11) 5563-5200

osmar@prodac.com.br

Empresa: Sistema de Climatização Ltda
Contato
José Duarte

E-mail
duarte@arcongel.

Telefone
com . br

Fax

(31) 3295-669931) 3295-6699

Empresa: Trane do Brasil I.C. P. Cond. Ar Ltda
Contato
Manoel Luiz Simões Gameiro

E-mail
gameiroms@trane.com ;

Telefone

Fax

(11) 5014-630Q 11) 5014-6301

icarvalho@trane.com
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Empiresa: Tuma Minas Instalações Térmicas Ltda
E-maill
Contato
Telefone
Fax
Tulio Marcus Carneiro Vasconcellos tulio@tuma.com.br ; tuma@turna.com .15r (31) 2111-009931) 2111-0088
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

:I

postmaster@com ig. com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11: 10
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

Li

ATT-03254.txt (533
Decisão
B)
pugnação e Esclare

This is an automatically generated Delivery Status
Notification.
Your message has been successfully relayed to the foilowing recípients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
comercial@cetestminas.com.br
karen@cetestminas.com.br

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

:1

postmaster@com ig. com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11 -10
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)
r--~
L~J

ATT03264Axt (395
Decisão
B)
Dugnação e Esciare

This is an automatically generated Delivery Status
Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recípients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
herírique@damiani.com.br

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

System Administrator [postmaster@heatingcooling. com . br]
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11:15
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivered: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

Prioridade:

Alta

Decisão
Dugnação e Esclare
«Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709»
Your message
Subject: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09
310709
Sent:
Fri, 31 Jul 2009 11:07:40 ~0300
was delivered to the following recipient(s):
'liane - Heating Cooling on Fri, 31 Jul 2009 11:14:32 -0300

1

Lida: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

CPEL Comissão Permanente de Licitação
-

De:

-
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CODEMIG

Jam Engenharia- Comercial Uam@jamengenharia. com . br]

Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2009 11.- 38
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

Lida: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

Prioridade:

Alta

Sua mensagem
Assunto., Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709
Enviada: 31/7/2009 11:07
foi lida em 31/7/2009 11:37.

'Z

MM/MOM

0

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

E]

postmaster@com ig. com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11-09
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

Li

ATT03201Axt (397
Decisão
B)
pugnação e Esciare
This is an automatically generated Delivery Status
Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
jam@jamengenharia.com.br

> E
0

1

Lida: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

osmar [osmar@prodac. com . br]

Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2009 13:30
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

Lida.- Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

Prioridade:

Alta

Sua mensagem
Assunto: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709
Enviada: 31/7/2009 11:07
foi lida em 3 1/7/2009 13:30.

31/07/2009
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Lida: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

Adm Prodac [adm@prodac.com.br]

Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2009 13:19
Para:
Assunto:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Lida: Decisão lmpugnaçâo e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

Prioridade: Alta
Sua mensagem
Assunto: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 3 10709
Enviada: 31/7/2009 11:07
t~

foi lida em 31/7/2009 13:19.

31/07/2009

Page 1 of 1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

postmaster@com ig. com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11: 10
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)
F_~
I

ATr03234AXt (501
Decisão
B)
Dugnação e Esciare

Notification.

This is an automaticaily generated Delivery Status

Your message has been successfully relayed to the following recípients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
adm@prodac.com.br
osmar@prociac.com.br

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação
DeEnviado ern:
Para:
Assunto:

E]

CODEMIG

-

postmaster@com ig. com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11:10
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

L~

]

ATT03244Axt (393
Decisão
B)
:>ugnação e Esciare

This is an automatically generated Delivery Status
Notification.
Your message has been suceessfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
cluarte@arcongel.com.br

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Carvalho, Ieda [icarvalho@trane.com ]
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11:19
Lida: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

De:
Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:

icarvalho@trane.com

foi lida em 31/07/2009 11:19.

rD-

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
postmaster@com ig.com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11: 10
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

3

Li

ATT03224.M (505
Decisão
B)
Dugnação e Esclare

This is an automatically generated Delivery Status
Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recípients, but the
requested delivery status notificatíons may not be generated by the destination.
gameiroms@trane.com
icarvalho@trane.com

/Ç.)

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Administrador do sistema
Vanderfei Afonso de Sales
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11:11
Entregue: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

De:
Para:

o

Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

Desconh.
Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709
31/0712009 11:08

foi entregue aos seguintes destinatários:

Vanderfei Afonso de Sales em 31107/2009 11: 15

:CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
11

De,
Enviado em:
Para:
Assunto:

Juliana Mendonça - TUMA Dulianamma@tuma.com.br ]
sexta-feira, 31 de julho de 2009 11:53
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Lida: Decisão Impugnaçâo e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

Prioridade:

Alta

3
___=Ez

ATT03534.b(t (528
B)
Sua mensagem
Assunto: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09
310709
Enviada em: 31/7/2009 11:07
foi lida em 31/7/2009 11:52.
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ILLISTIZISSINIO SENEOR DR FRESIDENTE, DA CODI? 1N1IG
ILUSTRíSSIMA SFNHORA PREG'OFTRA DA CODENIU.,

Proc~

n.'273/2009
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1 M PU G N A Ç Ã 0
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shuqãu ilegW que deve s" revúa(J ~i Je
2.

A

em amAmento RA puNicada no

Administração.
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6006 e
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R 123
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DECISÃO DE IMPUGNAÇAO
PREGÃO PRESENCIAL 2512009 — PROCESSO INTERNO 273109

Objeto:

LICITAÇÃO

PARA

CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

No processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL 25/2009, que objetiva a contratação
do fornecimento e instalação do sistema da Central de Água Gelada para a Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais, com abertura designada para o dia 6 de
agosto de 2009, apresentou a interessada TRANE DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE AR LTDA, em data
de 30.07.2009 às 17:47 horas, pelo expediente encaminhado via fax, apresentou

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, nos seguintes termos, na integralidade:
11-LUSTRISSIMO SENHOR DR PRESIDENTE DA CODEMIG
ILUSTRíSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA CODEMIG
Processo Administrativo n.O 27312009

Trane do Brasil Industria e Comercio de Produtos para Condicionamento de ar Ltda,

vem, por seu representante legal, interpor

IMPUGNAÇÃO
aos termos do Edital de Pregão Presencial n.O 2512009, pelos motivos abaixo.

1. É cabível a impugnação porque, como será demonstrado adiante, o edital não
respeitou (i) o prazo mínimo assinado em lei para a abertura da sessão do pregão e (ii)
a norma de vedação de exigências desnecessárias. Ao manter o que está estabeleçido,

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
Fax ~ (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

1Lia
Á

ik, CODEMIG
Comp~ n" & ~—W

Lon~

dc UI— GMM

a CODEMIG não atende ao interesse público, afasta fornecedores capazes e diligentes
e implica na elevação de custos à Administração e na redução de eficiência do sistema
da Centra de Água Gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.

Ainda que se considere intempestivo a impugnação, deve ser conhecida, pois que
expõe situação ilegal que deve ser revisada de ofício pela Administração.

A licitação em andamento foi publicada no dia 23/7/2009 e terá abertura das
propostas em 6/8/2009.
0 prazo entre a publicação e a sessão de abertura serve aos cidadãos para que
obtenham todas as informações relativas ao certame, sendo imprescindível à lisura do
procedimento que o prazo mínimo seja observado.
Aparentemente os oito dias úteis determinados pela Lei n.o 10.52012002 foram
respeitados pela Administração.
Ocorre que houve alteração significativa do conteúdo do ato convocatório quando essa
CODEMIG divulgou em 29/7/2009 uma "Nova Versão dos Desenhos 6005/6006 e
6006160OT que são desenhos anexos do edital.
Dada a influência evidente que a compreensão dos desenhos tem na formulação das
propostas pelos interessados, deveria ter sido designada nova data para a realização do
certame conforme dita o art. 11, §21 , 111, do Decreto Estadual 44.789/2008.
Assim, requer remarcação da data para realização do certame, respeitado o prazo do
art. 10, lii, do Decreto Estadual 44.786/2008.

Mesmo que não houvesse a mácula apontada acima, o editai merece reedição
porque viola a vedação de exigências desnecessárias em dois pontos: (i) refuta
inj ustificadam ente produtos que atendem ao escopo do Sistema da Centra de Água
Gelada, (ii) exige indevidamente Certificação

ISO 9001:2000, (iii) sem justificativa

técnica para tanto exige especificação técnica de unidade resfriadora cujo atendimento
só pode ser por um único fabricante.

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonle CEP 30140-071

W,

- Tel,: (31) 3207-8900

Fax: (31) 3273-3060 - w~codemi9.conbr

Pregão 25109
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0 resfriador de liquido com compressor centrífugo é o que apresenta a maior
eficiênciaenergética entre todos os compressores disponíveis no mercado mundial e
apresenta uma confiabilidade altíssima.
Não existe justificativa técnica para se exigir tão-somente compressores em parafuso ao
invésde centrífugos. Tanto é assim que de todos os resfriadores de líquidos que serão
insta lad osdentro da mesma casa de máquinas, 5 unidades são com compressor
centrífugo e 5 com compressor parafuso.
Se adicionalmente ao uso dessa tecnologia de compressão for utilizado o refrigerante R
123pode atingir-se níveis de eficiência de 15 % melhores do que o solicitado no edital, o
queresultaria em uma redução anual de aproximadamente um milhão de KW de
consumo de energia elétrica.
Se todos os resfriadores de liquido existentes no mundo fossem capazes de operar com
um índice de eficiência de 0.48 KwITr como certas unidades disponíveis no mercado
que utilizam R 123, a emissão de CO2 poderia ser reduzida em aproximadamente 7.7
bilhões de quilos (essa redução é similar a retirar das ruas de 2 milhões de carros ou o
plantio de aproximadamente 500 milhões de arvores).
No mais, não existe nenhuma limitação de uso do refrigerante R123 no mercado
mundial e nacional, que é mais moderno e eficiente do que o R1 34a exigido no Edital.
Assim, tecnicamente, as restrições editalícias contrariam o art. 3 0 ll, da Lei 1052012002.
,

Quanto à exigência de Certificação ISO 9001:2000, é indevida: existe inclusive
precedentes do TCU vedando a exigência por frustrar o caráter competitivo do certame
(Decisão Plenária 152//2000).
No mais, as especificações técnicas da Unidade resfriadora de 550 TIR só são
atendidas por um fabricante.
Sendo assim, o edital deveria ter indicado a marca, justificando tecnicamente, conforme
manda o art. 7 1 do Decreto Estadual já mencionado.
Ainda que fosse indicada a marca, obedecendo-se o art. 7 1 , o edital violaria os princípios
da licitação: não há justificativa técnica para a exclusividade da Unidade resfriadora de
550 TIR, podendo tal unidade ser substituída por outras de especificações diferentes,
mas que desempenham a mesma performance.
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Portanto, havendo mácula ao interesse público nos termos do edital por restringir a
competitividade, deve a CODEMIG republicá-lo para possibilitar a apresentação de
propostas adequadas à persecução do resultado mais vantajoso para a Administração
Pública na licitação.

Do exposto, requer o acolhimento da impugnação para espancar as ilegalidades do
ato convocatório, republicando-se o edital com nova data para o certame.
Requer, ainda, o julgamento da impugnação em 24 (vinte e quatro) horas, tal como
determina a norma, ou a suspensão do feito licitatório enquanto a presente impugnação
não for analisada e decidida.
Alternativamente, requer permita-se a participação de todos os interessados que
atendam a necessidade de performance do sistema da Centra de Água Gelada para a
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, ainda que com equipamentos que
tenham especificações diversas das estabelecidas.
Termos em que pede deferimento.
São Paulo, 30 de julho de 2009.
Manoel Luiz Simões Gamero
Diretor Comercial"

DECISÃO

Apesar de endereçado ao Presidente da CODEMIG e à Pregoeira, cabe a esta
última, nos termos do inciso 1 do artigo 9` do Decreto Estadual 44.78612008 decidír
sobre a impugnação do edital.

DA TEMPESTIVIDADE

0 Decreto Estadual 44.786/2008 estabelece em seu artigo 11 que:
"Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na forma do
parágrafo único do art. 10, qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão."
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Assim, publicado o edital em 23.07.09, o prazo para pedidos de esclarecimentos e
impugnagão ao edital teve seu termo na data de 28 de julho de 2009, sendo,
portanto, INTEMPESTIVA a presente impugnação.
Reputando intempestiva a manifestação em sede de Impugnação, decaindo a
participante do direito de impugnação por preclusão, a Pregoeira recebe a
comunicação, procede o seu registro e integração aos autos do processo, sem
qualquer efeito de recurso.
Entrementes, em homenagem ao debate e em respeito ao princípio constitucional do
direito de petição aos poderes públicos disposto na alínea "a" do inciso XXX1V do
art. 50 da Constituição da República, ademais a se considerar que a Administração
está compelida, de ofício ou mediante provocação, em qualquer fase do
procedimento, a anular seus atos quando eivados de ilegalidade, a Pregoeira presta
à Impugnante os seguintes esclarecimentos:
NO

MÉRITO

Em suas razões de decidir, a Impugnada tratará da matéria versada, para os fins de
facilitar a compreensão e a lógica de suas conclusões, na exata ordem apresentada
pela Impugnante a partir do item 2, porquanto o item 1 versa da tempestividade
tratada em preliminar.
ITEM 2
Alega a Impugnante que "aparentemente os oito dias" foram respeitados pela
Administração", mas registra que houve alteração significativa do conteúdo do ato
convocatório quando foi divulgada em 29.07.09 nova versão dos desenhos 6005 e
6006 que são anexos do edital, que influenciam a formulação das propostas, pelo
que deveria ter sido designada nova data para realização do certame.
......
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No pertinente, cumpre observar, a nova versão dos arquivos disponibilizados em
sede de prestação de esclarecimentos, ao contrário do entendimento adotado, não
constitui elementos novos no certame, eis que são os mesmos arquivos com uma
forma de apresentação diferenciada para melhor visualização pelos participantes.
Não há novos desenhos, há nova versão, dos mesmíssimos desenhos que foram
novamente disponibilizados para facilitar a leitura das informações deles integrantes.
Nada, além disso.
0 prazo legal foi observado e se não são informações novas que afetem a

formulação das propostas, não há que se falar em nova data para realização do
certame.

ITEM 3
Do item consta três questões apontadas:
A primeira que o edital "refuta injustificadamente produtos que atendem ao escopo

do Sistema da Central de Água Gelada",
A segunda que o edital "exige indevidamente Certificação ISSO 9001:20OT
A terceira que o edital "exige especificação de unidade resfriadora cujo atendimento
só pode ser por um fabricante".
As alegações são genéricas e não estão devidamente justificadas.
Não resta informado quais produtos estão sendo refutados injustificadamente e bem
assim não indica a razão da injustificação.
Não informa porque entende que a exigência de certificação é indevida.
Não informa que especificação técnica posta no edital conduz ao atendimento por
um único fabricante.
Prejudicada a impugnação do item referido em face de tanto.
De qualquer sorte, improcede a irresignação da Impugnante porquanto inexiste no
edital qualquer ilegalidade quanto às exigências das especificações t.écn.icas do
objeto estabelecidas para a licitação e de habilitação das participantes.
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0 objeto da contratação posta em licitação, bens a serem adquiridos e serviços de
instalação, encontra-se corretamente definido no edital e seus anexo.

Vale registrar que a definição do objeto consiste de questão inerente ao mérito do
ato administrativo.

Consiste no poder discricionário conferido à Administração Pública, que na lição
HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo Brasileiro, 17a Edição, consiste
~É
"(

... ) Poder discricionário é o que o Direito concede à Administração, de modo

explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade de
escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo (...) o mérito do ato
administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do
objeto do ato, feitos pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada
a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar" .

Cabe à Impugnada definir o que quer contratar e licitar.

E a Impugnada definiu e se é certo que o objeto do edital em certame licitatório deve
ser especificado de forma a estabelecer critérios de aceitabilidade e dar igualdade
de condições às licitantes, não menos certo que aqui está presente tal especificação
assecuratória de tais quesitos.

0 objeto do edital consiste no fornecimento dos equipamentos usualmente
encontrados no mercado (indicados inclusive em marcas disponíveis) e os serviços
de instalação destes mesmos equipamentos, que compõem, assim, o sistema
central de água gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.
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Definir o objeto da contratação constitui prerrogativa da CODEMIG e não há nas
razões de impugnação, motivação suficiente de fato e de direito, que permita
concluir que as exigências são ilegais ou ofendem os principios licitatórios.
Porque, cioso considerar e não custa sempre repetir, é obrigação da Administração
Pública, quando licita, ter o cuidado de especificar corretamente o material a ser
adquirido e o serviço a ser contratado, cuidado esse que objetiva desclassificar as
propostas apresentadas em desconformidade com as exigencias editalícias,
adjudicando o objeto da licitação a um produto e um serviço de qualidade compatível
com as necessidades de quem o está adquirindo.
Assim é que, quando pretender que as licitantes comprovem a regularidade jurídica,
a regularidade fiscal, a qualificação técnica e a qualificação econômica financeira
para habilitação nos certames, a Administração pode e deve incluir em seu edital as
exigências que, em estrita observância com a legislação pertinente, lhe assegurem
contratar com eficiência o objeto pretendido e, destarte, atender o seu interesse
público.
A Impugnante não se desincumbiu de demonstrar que as exigências estabelecidas

são incompatíveis com a garantia ao adimplemento do contrato a ser celebrado,
antes pelo contrário, não faz qualquer consideração quanto às exigências postas,
seja quanto aos requisitos legais, seja quanto ao objeto do certame propriamente,
argüindo de forma genérica a existência de mácula que não cuida de indicar.
ITEM 4

Aduz que o resfriador de líquido com compressor centrífugo é o que apresenta a
maior eficiência energética e confiabilidade altíssima entre os compressores, não
havendo justificativa para se exigir somente compressor em parafuso.

LJ

Rua Aunows,

1.697 -

Lourdes - Belo Horizonte

CEP

30140-071

Fax:

(31) 3273-3060 -

-

- lVIG

Tel.: (31) 3207-8900
www.codemig.com.br

Pregão 25109

A., CODIMIG
C,.p..hi, & N--M-t. E-~.

ô, M1 ~ ,11 GI. 15

Assevera que adicionalmente ao uso da tecnologia de compressão for utilizado o
refrigerante R123 pode se atingir níveis de eficiência melhores do que o solicitado no
edital.
No atinente, cumpre observar, que em resposta ao esclarecimento 06,
disponibilizado no site na data de hoje, a CODEMIG revisou a questão atinente ao
compressor, nos seguintes termos:
"No esclarecimento 04 respondemos não à pergunta formulada se para as unidades
com capacidade = 550 TIR o compressor poderia ser centrífugo.
Ern melhor análise da questão, alteramos a resposta da referida questão para sim e
respondemos não à letra "b" do presente questionamento, ou seja, alternativamente
será também aceito compressor centrífugo para as unidades resfriadoras de 550
TRs, mantidas as demais especificações técnicas."
Relativamente ao refrigerante, informamos que, na mesma esteira, no
esclarecimento 05 respondemos não à pergunta formulada se poderia ser utilizado o
refrigerante 123.
Na presente oportunidade, em melhor análise da questão, alteramos a resposta da
referida questão para sim, ou seja, alternativamente será também aceito o
refrigerante 123, mantidas as demais especificações técnicas.

ITEM 5
Renova o item que a exigência de Certificação ISSO 9001«- 2000 é indevida, citando
Decisão Plenária 152/2000 do TCU.
A Impugnante não cuida de considerar por quais razões entende que a exigência é
indevida.
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É lícita a exigência de certifícação da licitante em relação à norma escolhida em face

do objeto a ser contratado. É certo que a certificação exigida possui respaldo jurídico
e técnico para satisfação do objeto.
0 citado Acórdão 152/2000 do Plenário do TCU também não motiva a sua

insurgência, porquanto trata de matéria completamente outra, conforme se constata
em pesquisa no site do Tribunal de Contas da União.
É que o Acórdão 152/2000 — número processo interno AC-01152-31/00-P — diz

respeito à Prestação de Contas do Conselho Regional de Odontologia do Amapá
relativas ao Exercício de 1997 conferindo exatidão dos demonstrativos contábeis e
regularidade dos atos de gestão dos responsáveis. Contas regulares.
ITEM 6
Aduz a impugnante que as especificações técnicas da unidade resfriadora de 550
TR só são atendidas por um fabricante, sendo que o edital deveria ter indicado a
marca justificando tecnicamente e que ainda que assim o fizesse, restariam violados
os princípios da licitação porquanto não há justificativa técnica para a especificação
como posta.
Não indica a Impugnante em que as especificações técnicas da unidade resfriadora
de 550 TRs conduzem ao atendimento por um único fabricante.
Vale registrar que, no caso presente, conforme já mencionado, a especificação foi
ampliada para admitir, alternativamente, o compressor centrífugo.
ITI=MQ

7 n, R

Pugna a impugnante em ambos os itens a republicação do edital com nova data.
Nada há nas respostas dos esclarecimentos prestados ou das impugnações
recebidas como direito de petição (tanto da aqui impugnante quanto da Cetest, Minas
?
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Engenharia e Serviços S/A), que conduzam à necessidade de reabertura do prazo
da licitação.
Os esclarecimentos prestados não têm nenhum efeito relativamente à formulação
das propostas, o que determinaria a renovação do prazo, senão vejamos:
Os arquivos disponibilizados em nova versão não são arquivos novos. São os
mesmos publicados com o edital.
As especificações técnicas das unidades resfriadoras não foram alteradas, ficaram
mantidas em sua integralidade, apenas em relação a elas, alternativamente foram
admitidos o uso de compressor centrífugo e uso do refrigerante 123.
Nada disso implica em alteração das propostas.
Cioso considerar, a alteração que afeta a formulação das propostas é que enseja e
exige a republicação do edital e à reabertura do prazo de 8 (oito) dias úteis.
Nada aqui presente.
Quanto ao pedido alternativo de que "permita-se a participação de todos os
interessados que atendem a necessidade de performance do sistema, ainda que
com equipamentos que tenham especificações diversas das estabelecidas".
....

Não há amparo legal para o pleiteado. 0 cumprimento das exigências técnicas e
habilitatórias do edital, inclusas as alternativas técnicas aceitas em esclarecimento e
íi-npugnação, será exigido para os fins de participação das licitantes e seu não
atendimento, importará, necessariamente a desclassificação das propostas e
inabilitação das licitantes, em respeito aos princípios que regem a licitação pública.
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Diante do exposto, ficam mantidas todas as exigências de fornecimento e serviços
com as especificações técnicas estabelecidas, bem como de habilitação, porquanto
há necessidade da aquisição na forma como prevista no objeto da licitação para
atendimento ao interesse público definido e as exigências formuladas guardam
estrita conformidade com a legislação regente.
Considerando o não acolhimento da presente impugnação, fica mantida a data do
certame, conforme artigo 11 do Decreto 44.786.
Belo Horizonte, 31 de julho de 2009, às 16:00 horas.

EDINÉA ARCANJO HOSKIEN
Pregoeira

J
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:25
Assunto:
Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.
De:

Prioridade: Alta
Senhor(es) Licitante(s),
Estamos enviando o arquivo em pdf, em anexo a Decisão Impugnação, referente ao Pregão 25.09.

Obrigada.
Conceição Safes
Comissão Permanente de Licitação - CPIEL
CODEMIG - Cia. de Desenvolvimento Econômico de MG
V Teil: +55 (31) 3207-8955 e Fax: +55 (31) 3273-1331
cpeI(à codcniig.com.br
.

~

1

comercial@cetestminas.com . br';
'karen@cetestr-hinas.com . br';
'info@heatingcooling. com . br' 'elian ecris@heatingcooling. com . br';
'henrique@damiani.com.br ';
'jam@jamengen haria. com . br";
'adm@prodac.com.br''osmar@prodac.com . br';
'duarte@arcongel. com . br';
.
gameiroms@trane. com'; 'icarvalho@trane. com'; 'tulio@turna.com.br '; 'tuma@tuma.com.br '

1
3
!

31/07/2009

M

CODEMIG

Comissão Permamente de Licitação - CPEL
Relação de licitantes da Pregão 25109.

Pregão 25109 - PI 273109
Data para realização da

06108/2009

Resumo do objeto:
Licitação para fornecimento e instalação do sistema da Central de Água Gelada para a Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais.
Objeto(s):

Empresa: Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A.
Contato
Alexandre Alves de Oliveira

E-mail
comercial@cetestminas.com.br ;

Telefone

Fax

(31) 21112-105Q31) 3491-1527

karen@cetestminas. com . br

Empresa: Damiani Soluções de Engenharia Ltda

Contato
Henrique

E-mail
henrique@dam iani.com . br

Telefone
Fax
(41) 3074-114441) 3074-1145

Empresa: Heating & Cooling Tecnol. Termica Ltda
Contato
Domingos Barchetta Neto

E-mail
info@heatingcooling. com , br;

Telefone

Fax

(11) 3931-990Q1 1) 3931-8181

elianecris@heatingcooling.com.br

Empresa: Jam Engenharia Ltda
Contato
Marlene de Morais

E-mail

Telefone

jam@jamengenharia.

com . br

Fax

(31) 3264-233 ~ 31) 3264-2333

mpresa: Pro Dac Ar Condicionado Ltda
Contato

Osmar dos Santos Fragata

E-mail
adm@prodac.com.br ;

Telefone

Fax

(11) 5566-655Q1 1) 5563-5200

osmar@prodac.com.br

Empresa: Sistema de Climatização Ltda
Contato
José Duarte

E-mail
duarte@arcongel.

Telefone
com . br

Fax

(31) 3295-669931) 3295-6699

Empresa: Trane do Brasil I.C. P. Cond. Ar Ltda
Contato
Manoel Luiz Simões Gameiro

E-mail
gameiroms@trane.com ;

Telefone

Fax

(11) 5014-630Q1 1) 5014-6301

icarvalho@trane.com
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Empresa: Tuma Minas Instalações Térmicas Ltda
Contato
Tulio Marcus Carneiro Vasconcellos

E-mail
Telefone
Fax
tulio@turna.com .br- turna@turna.corn.br (31) 2111-009931) 2111-0088
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

postm aste r@com ig.com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:25
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

Decisão
ATT04289.tXt (533
ugnaçâo Trane Pre(
B)

This is an auromati-caily generated Delivery Status
Notification.
Your message has been suceessfuIly relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
comercia1@cetestminas.com.br
karen@cetestminas.com.br

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
postmaster@com ig. com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 1626
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

F---A
Decisão
ATT04271.tXt (395
-ugnação Trane Prec ThB)
is is

an automaticaily generated Delivery Status

Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recípients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
henrique@cíamiani.com.br

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
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De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

System Administrator [postmaster@heatingcooling.com .brJ
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:30
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivered: Decisão Impugnaçáo Trane Pregão 25.09 310709 16h.

Prioridade:

Alta

Decisão
ugnação Trane Prec

«Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.» Your message
Subjec _: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.
Sent:
Fri, 31 Jul 2009 16:24:59 -0300
~

was delivered. to the following recipient(s):
Eliane - Heating Cooling on Fri,

31 Jul 2009 16:30:22 -0300

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

Administrador do sistema
Vanderiei Afonso de Safes
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:27
Entregue: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.

Para:

Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:
Enviada em:

Desconh.
Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.
31/07/2009 16:25

foi entregue aos seguintes destinatários:
Vanderlei Afonso de Safes em 31/07/2009 16:30

Lida: Decisão li-npugiiação Trane Pregão 25.09 310709 16h.

CPEL

-

Comissão Permanente de Licitação

De:

-

CODEMIG

Jam Engenharia- Comercial Uam@jamengenharia.com.br ]

Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2009 17:32
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

Lida: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.

Prioridade:

Alta

Sua mensagem
Assunto: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 3 10709 16h.
Enviada: 31/7/2009 16:24
foi lida em 3 1/7/2009 17:3 1.

03/08/2009
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
postmaster@comig.com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:25
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

:1
ATT04298.M (397

B)

LI
Decisão
lugnação Trane

Prec Th
~

s ís an automaticaliy gerierated Delivery Status

Notification.
Your message has been s=cess ~~ u1_Iy relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
jam@jamengenharia.com.br

WXZj,

~
1

Lida: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.

CPEL

-

Comissão Permanente de Licitação

De:

-

CODEMIG

osmar [osmar@prodac. com . br]

Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:42
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

Lida: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.

Prioridade:

Alta

Sua mensagem
Assunto: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.
Enviada: 31/7/2009 16:24
foi lida em 31/7/2009 16:4 1.

06/08/2009

Page 1 of 1

Lida: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.

CPEL

-

Comissão Permanente de Licitação

-

CODEMIG

Adm Prodac [adm@prodac.com.br ]

De:

Enviado em: sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:41
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

Lida: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.

Prioridade: Alta

Sua niensa-em
1

Assunto: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.
Enviada: 3 1/7/2009 16:24
foi lida ern 3 1/7/2009 16:40.

03/08/22009

Page 1 of 1

COEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
-De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

postmaster@comig com. br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:27
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

ATT04239.tÁ (697
Decisão
B)
ugnação Trane Prec

This is an automatically generated Delivery Status
Notificazion.
Your message has been successfuIly relayed to the following recípients, but the
requesteci delivery status notifications may not be generated by the destination.
adm@proclac.com.br

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

postmaster@comig. com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:26
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

ATT04253Axt (387
Decisão
B)
lugnação Trane Prec

Thís is an automatícally generated Delivery Status
Notification.
Your message has been successfully relayed to the following recípients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
osmar@prodac.com.br

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação

6e:

- CODEMIG

postmaster@com ig. com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:26
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

Enviado em:
Para:
Assunto:

_V

J

Li

ATT04280AXt (393
Decisão
ugnação Trane Prec
B)

This is an autornatically generated Delivery Status

Notification.
Your message has been su cessfu11y relayed tQ the folloviing recipíents, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
~_~

duarte@arcongel.com.br

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
-De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

José Duarte - Arcongel [duarte@arcongel. com . br]
terça-feira, 4 de agosto de 2009 11:14
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Lidas: Decisão Impugnação e Esclarecimentos 06 e 07 Pregão 25.09 310709

ATT1 1896.b(t (444
B)
Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<undisclosed-recipients:> em 31/7/2009 11:07
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
4/8/2009 11:14

1

CPEL

-

Comissão Permanente de Licitação

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

-

CODEMIG

José Duarte - Arcongel [d uarte@arcongel. com . brj
terça-feira, 4 de agosto de 2009 11:01
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Lidas: Decisão Impugnaçào Trane Pregão 25.09 310709 16h.

E]

ATT11899.hct (444
B)
Esta é uma confirmação de recebimento do email que você enviou para
<undisclosed-recipients:> em 31/7/2009 16:24
Esta confirmação verifica se a mensagem foi exibida no computador do destinatário em
4/8/2009 11:00

L
1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Carvalho, Ieda [icarvalho@trane.com ]
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:37
Lida: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.

De:

Enviado em:
Assunto:

Sua mensagem
Para:
Assunto:

icarvalho@trane.com

foi lida em 31/07/2009 16:37.

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
be:
Enviado em:
Para:

Assunto:

postmaster@com ig. com . br
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:26
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Delivery Status Notification (Relay)

ATT04262.txt (505
Decisão
8)
ugnação Trane Prec

This is an automatically generated Delivery Status
Notíficati.on.
Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the
requested delivery status notifications may not be generated by the destination.
gameiroms@trane.com
icarvalho@trane.com

1

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

Juliana Mendonça - TUMA Uulianamma@tuma.com.br ]
sexta-feira, 31 de julho de 2009 16:51
CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
Lida: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.

Prioridade:

Alta

De:

Enviado em:
Para:

1=]
ATT06458AXt (528
B)
Sua mensagem
Assil-nto: Decisão Impugnação Trane Pregão 25.09 310709 16h.
Enviada em: 31/7/2009 16:24
foi lida em 31/7/2009 16:50.

1
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Ilm'yll] ~ l 1 de

Ghanem, Georges CAR
Ghanerri, Georges CAR

De:

Enviado em- segunda-feira, 3 de agosto de 2009 18:34
Para:

cepei@codemig.combr'

Cc.-

Shanem, Georges CAR: Cabral, Luiz CAR; Monte, Rogerio CAR

Assunto:

CODEMIG - Corri:sSão de Licitação: Pregão Presencial n. 25M9 - PEDIU0 DE
RECONSIL)ERAÇAO

Anexos:

CODEMIG - Licitação PP N25-09.pdf; York transitons out of HCF,...pdf -, McQuay.pdf:
DuPont Refrigerants - Montr...-2.pdf-, h52157-2.pdf; 6-lC RF-FRIGERANT EPA LETTER
1999,pdf; 6-1 D REFRIGERANT R-123 EPA LETTER 2002.pidf

Prezados lnleqrant,- ~~ da Corri,ssão de Licitacão,

Ref. Pregão Presenclá1 n, 25,2009
Encaminharnos corno anexa petição requerondo o reexame da análi5e técnica de um dos pedidw de
e'3clarecirrientos respondidos, el -n raz,~ o da grave lesãc, qUG poderá acarretar aos inleresses; desta rLrouiada
Filidade

Cordial.Me-lite,
Georges 3. Ghanem
Campr BW - c;Dnngc.r
Lin.9
Builaing SysTems 6 Se.,vicE!s - Reg ~ 11
Gerente Corercia
CWS & Se,-vice

121)

228 !2--Cf/27 132$ 121 -2
,1 7 12 A

itc,c,n1.

www.ca rrierdobrasil. com . bir

319/2009
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,-011<e- Uníted
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Carrier
Turn to the Expert ~

À Comi ,,são de, Licitação da CODEM1G - Conipanhia de DeseRvolvílilen ~ o Econômicô de
Minas Gcruis

Licitação: Pregão Preselicíal n. 25109

Springer "rríer Ltda- j~ eNsoa jundica de direito. privadú, inscriw rio CN'PJ -,;ob o
10.948.651/0001-61, inscrição ti, 02.40114736, com sedo nu Rtiu Berto Cílio, li.
521, bairm São Lití;, , Canoas - RS, CFP 92.421 0-030, ~, crn, rC ~ pcítC),;,ame)itC, apresenfaT
PEDIDO DF RECONSI DERA CÃO dos c ~ eIarceirtientos prestados pur %tá renomada
c~ntidade, pela ~~ rz~z~~.~ ele fato e ffi~ dir ~~ ito ~iscgujr aduzidas- .

1

-

Síntese do Caso

1A reoLicrente ~ empresa reoularyyieDle i)isl.ítL~ íciu tio país, iendo pw objeto soci ~il a
1
indu,,,tria!ização de equiparínentos. den[i-e cles de u!t rigeração, atendendo a descrÍ ~ ão do.q
itens que foram relacionados jw e ~scopo do pre ~ entc procediniento licitatório1) -

0 objew da 1;çiiação é ~t cowrat%ão do fornecíniento e instalaçào do ,,istema de
.entnfl de gua gelada para a cidade adminístrativa .. vultoso empreendimento construído
pelo Es ~ aduà 'de Minas (~ eTais. Na especifw Lição proposta, possivel a Utilização de dif--retites
modelos de, equipam, ~ iiios, ,sendo certo que a empre ,,~ ,a requereme ateride perfeitarÈientí ~ aos
.1
diturnos edicaJícÀo ~,.
~~

-1 -

No entarito. a cqipr(~,,a Trane do Brasil Indástria e Comércio de Produtos para

Co fid icioname rito de Ar UU, jjit, ~.Tessada em ofértar equiparnentos para participar do
cerialil e , apre.,wlitou pedido de esclâ-rccir7iento.~ tio Iocante ao dcIalJ ~ amei-)to c16s
eqiiiparnetito,s que podem ser utifi7ado. ,,, de gcord(-3 com a especificação téciiíca coj)staiit: ~
do edital.

Na rc.spos -,a publicada na pwSente data, est,1 reil()mada entidade
.
d
e
4
9,
quunto
L
ac
it
Ção
e
OUtrô n~ Od e 10
entendimênto, coii<. ~ ojj.-lid () . n~i páoiiizi
c,
inici,113TIente eiitcndid(> como rião constante do edital, como sp desiaca
pussa ~,--,em abaixo colacioniclu:

4-

-

0
dc
da

Na presente oportunidade, em inelhor análise da questão, alteranios a

resposta da referida pata sini, " seja, al(erliativánicrite wrá wIlibém
ace ~ to o refri ~yeraDte l'23, niamidas as demais espeCificaÇPC. ~, técnie-u,>,"

Rial rZI: l_airipo dL São C-,tstóv ~Q, 290 - CEP20921-4,10 Rio debftwo/RJ - T1~~ 21)326---.27271

clu;, o milWum já não m2ii; áo
na
extremarnenle tMc0. 0,'s
Europa, sendo que a partir de ?-0'20 há proibição cxpre.~ sa de sua produ ~ ão. inclusivo no
Br4sil.

6affida. que o gas indicado iem %ua coniercialização restringida no
país, (ic,,,de 1989, com redução gradual, sendo que em 2020 se limitará a . 5% d(> consumo
(re -~)etiiido a vedação de produção destes equiparnento-,, a partir de 2020'), OU ~ Cja, ern
tempo curto, consi&narido a dimeiis,,ão do empreendi i nen to, haverá a
ncces ~Jdade de rcfórrnula ~ ão de todo o %isterna de rcfri-,,ra ~ ãõ da Cidade Admillistrutiva,
cu ~;o o referid(-) sisteitiu venha a ~ ei- instalado,
EStWS CiTCunsiãnc1as. ao_lravai-n.se quando observado o ri ,.,,co da saúde de iodos o.~
.servidores que trabalharão no ernj)reend ~ rflenLo e demais c1dad ~çi~ que por lá t~ a11Si(arào'
Isto porque, qualqw ~ r vazarnento poderá ser letal para. as pe ~-;soas, tendo em vista que a
proibição do uso do refligerante 123, decorre exutamente da,,, toxinas emitidas, 20 vezes
maiores que os deniaís.

SFeito este breve PI-CàTijbu ~ o, jmpres ~ in.ç1'.ível a indicaçúo dos principais w;pecios
técnico,, quejustificam a não uffii7acão deste sisterwi de refrigeração na presente, licitação,
como se Con ~ tata da correta inLeT ~Tciaçàí) do Edital., sendo que o delalharnento deS' ta11~
questõcs (écnicas ei!cOíltra-se nos unexos que se encaininha jimuimcnie com este
pedido.

11 ~ Aspectos Técnicm que reconiendam a não utilização do sistenia de i-efrigeraçào
conheci .do por R.123

0 ~tr condiciorado, assim conio a víàn-,cixi à lua e o compiucador pessoai, e-stá na lista
das 10 rnaÍores
do sé( ~ulo XX, Todavia, eni rneados dos anos 80 o mundo
reconheceu que ôs refri-crante ~ wilizados nos sistenia, de HVAC eram nocivo,~ à ecologia
da 'rerr ~t, retoniando o debaw de que o desenvolvimenio deve ser sempre sustentável.
Loc-o, surgiu a ineviiável necessidade de se nwdificar o sistema de refrigcração.
obje,iivando u diminuição ou a eliminação do, ~ inipactos negatív(>,~ ao rneio ambiente.
preservando o bem estar dó futuro dL, hurnanidade.
A ,~ famíliz5 de rcfri-erai ~ 1cs que n1ai.~ eram utilízado-~, neste,,, sistemw; são o,~ CFC.
(R-1 1, R-12. ete) e os HUC (R-22, R,-123), onde se Inclui o R-123. 0 cloro utilizado
nestes rcfri-e ~- antes danifica a cmnuda de ozónio, sendo que rnaj ~> de 180 nacóe-~ , de-atre
elas o Brasil,
o Protocolo de Montreal de 1987, acordo que busca justarnente
preservur o nicio Zambienie mediante a subsLituição de.qe sistema de refligeração.

jw

FROM : SPRIHGER CfflPIEP

RJ

Ff~>~

1-10. : 55 21 32622730
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03PM PI

*fio United
Te~0100es
Tui-x-i to the Expt~ rtS-.
11 - 0 Protocolo de Montreal definiu um cronograina para extínguir o R-123 em
um período de 40 anfkç, contÁ(I(K a p<irtir de 199-9. Eín respoNta a esta decKIo foi
desenvolvido unia fanifliu de refrig-erantes sem cloro, identificados como HFC, que
inclui o R-IMA, o 407C e o 410`, que Ao ";inúgáveís" em relação à cainada de ozênio
de- extínção (phase out).

e não po ~;&ueni prazo
1-) -

QuesCao essencial para a tomada de decisão por "W renoniada entidade.
quanto à utilização do HCFC-123, é re41cionado à sua toxídade. A ASHRAE
(Aincriemi Socipty of Heating, Refrigerating and Air Conditioníng Engincers Standard 34) classifica este refrigerante conio BI (Alta toxidade - não inflarnável), 011
seja, é um gás TOXICO que, na prática, si,-,nifica que pode 6Qr letal, dependendo da
concentração em contato. A central de ar condicionado deverá ~~ er elQuioadã com
niceanisrnos de controle e' eXAI"tão, sob pena de causar problenias de saúde
irreversívejs aos seuss operadores - ocomp, contudo, que estes itens não e%tão
contcrnplado.,~ no edital. justanicrite pelo fato de (lue a especificacão técni7d inicial é
inconiPutív ~A com oste sisteina de refrigeração.

--4:

i'

51~ m

de chama

R-11, -12, M, U4,500, 134a

Btixa Toxicil.Ide

R - 1:2 3.. s ci,2

AI ta Toxie ida d

13- Segundo o nialeriu1 técnico (lu fahric,,xiiie- Dupont (maícF ~ aJ anexo - Dt! Ponf
Tech7dcal
BCFC-123 - arquivo h52157 os operadores deverão utilizar
proteyão resph-atória, pr(~, t,~ ç,7io nos olhos o luvas & borrachá o qtjando a concentração
dor de
nervoso,~ Qoin eleito
pas ~ a-r de 50 D, pm os sintornas ~ ãó
falta de coordeaa ~ ão -,notorU- ~~ %~Tyo~~ -e p;~ rdâ da cot)sciéncia- Aperia ~ a
caheça,
.ciaís quando atingo
título de ilustração, os deT ~ 1a1S reIrigeTames necessiLam de cuidados esN
1 ffjO ppin, ou ~.,eja, a Loxidade ~ 20 vezes menor.

JACq .rrier

United
iclé Téir.hnalficios

Turn to tbe Expert ~
1 ,1 - ('onsid(~ rándo os relaio ,. uqui apresentados, todos pautados em bases cicntíflca ~ ,
comó se depreende dos ancxó.~ , sur_ge a naiural índacação: porque utilizar o rcfriZct antc
Q

~

R-] 23, tóxico e com phiíse-out derinido, se:
o

Protocolo de Montreal:

Eni 2020 proibido a fabj- 1 ,~n~ àc, dú
tum r- ~~ Sc: l~ áb,
Em 201 0 sti i produção
reduzida a 359(". dos V. ív ~--i ,, de 1989;
Em 201-5 e 2020 ~,ua produção será de 10% e 5% respectivanient.- em relaçâci a 1989.
Ob,~ .
Europa diversos países (Rcírio Unido, França, Itália, p,ex) já anteciparam ern 10
wios o "pha ~,,e-out" dc.~ w.

CRONOGRAMA DF RULJÇÁO E E.IMINAÇÀ0 DA PRODUÇÃO E CONSUMO DE HIDROCLOROFLUCACARBONOS 4rfCs

2 Lunite paui Paite3 Jo AnigG 5 Pnçomin irwcm d prssi3ilId ~ dç ou Pecei;,da& de uso ts&cnc ~ ãl;
3 Limite pra ~ i p3rtil do Artilo 5 revisarern a Mdessidade dt 2,5% P3(a S«Vipz.
Ia

-~ cU cusTo hoje ~ R$35»/ Kg, enquanto o k-] 34'A custa Jk$ 1 8,00/Kg , ou s~ja, ein
função da baixa dcn)and ~a e pi-odução truta- ~~c de uni refrigeranie caro e atendência
~ tornar -,e pro ibi t i vo em L
- rmos de cus to;

o

Sornente 1 % da produção mundial (le cqujpajyjcnjo ~ é desiinado ao R- 123:
Com c~ xcc ~«úo de uj),~.;ws um fabricante, todos qu ~,- produzem equiparnentos
,~ ciitfífu-o,s, útilizaw o R-134a. podeinos considerá-lo um TefrigeraTile
ínodt~ rí ~ o ou do ftiitjrc)' ~

SPRjt--IGEP Cí ~ RIZIEP RJ

FP>~ NO. : 55 21 32622730

Aug. 03 2009 07:06PM PI

United
...........

Iiim to the Expert ~.
Manufacturer

HFC-134a

HCFC-123

(rnodois)

(rnudCi ~)

Caffier

30HX, 19XR, 23XRV, 30XA

Haier

HaierCentrilugal

LG
McQuay
Mitsubisbi
Multistack
Smardt

LG Centrifugal
WSC, WDC, frictíoniess
NART, Dual Nart, MT
Frietioniess, 134a
Frietíoniess, 134a

T~e
york
Tutal Modeis,

CVHEIF

CVGF,RTHD,RTAC
YR,YK,YD, M,

CM, YST, YCAV
>I8

1

—1

zi
o

1

PorqIw utilizarmos, um rerrigeralite iÓxico o que requer diversos iiicwiiisrno.q de
coti ~ i,ole,

~,~

rído que terrios, diversas opçoe~,, iio rr~ ercadú que ws 1ivra" dessa

1-)1 -eoclip"ição ,?

Porque colocar em risco a iniagem da entidade (CODE_MIG) e do próprio
governo do Estado de Minas Gerais, que se patItá pela responsabilidade
ambientA como se -,erificar dos próprios enipré ,.qtimos externos que realiza,
permitindo a uti.lização de um rerrigerante não écoló-ico, quando o Mundo
inteiro está engajado nas âções ecológica ,,, wndo que existern alternativas
corretas ecohogicaniente?
0-, aRexo,, ora erícaminhz ~ dos referern-se a arijgos e documu-ntos que comprova111 e
ute,,~ tar!i a,~ informações acíma apre. ~ entadas, que -são:
1 . Going, Coing Green - Me Quiy

Documento da Agene-ia de Proicção dos EUA.
3, Catalo- Técrii,2o (Ia Du Porit - R123 e seu.,~ cuidados.

4. Documento da Y<>rk datado de 2005. Paraliza~~o na produçào dt_ equip coni R- 123
-5. Documento da Du Pond Seliedule Pliase out - HCFCs
- t999 e 2 002
6. Cana EPA (Envoiromenial Protection Ageriey)
L,
~

-

-~

111 - Pedido
Conclui-se, dessa fornia, qiie ~ ofena de equipamento que _,~ e utiliza do siswTTia de
refrioeração R-123 é manife ~jiainente ii -teotiipatível coni o próprio projeto coiis-tante do

FWal RI. Cdmpo

0<~

São Cosbvae, 290 - CEP 2C921-1ágO - Rio Jv 3,juCiro/PO - Te~ (21)3262.272?j fax(21)3262.M8

~

_A

~
È Mbr

Uníted
TechROIOgíeS

Turn to the Expert ~
Cfflial, justamente por não ttre.m ,ido elericados o,, mecanisili05- e respectivo5
equipanientos de coiitFole de risco. Acrescente-,e, ainda- a) que ~a não previsão decorre
exataniente da provisofledade dc sua aquisição, considerando que e- ~ fe" equipailiento ~ flào

iii-,us serão produzidos em outic, e ~ paço de te-.iipt), cvenivalmente tendo que ser sub ~;tituído
no futuro, onerando os uOfres pWicô,~ ; b) a po,~ , ;fveI ausência desteN gases no fúturo, além
elo preço exorbitante para ,,ua aquisição, demonstra que o eiisto da nianutenção da úpera~ ão
onera em deniasia todo o projeio, o que não roi considerado no editni; c) c."eiicí ~ú a análise

do ri ,,co de dano à saúde
-,erv ~ dores e deniais cidadãos que çe utilizem du Cidade
Adíiiiiiisu-~ixiva, o que poderia levar até niesnio à parali:,ação de suas atividades na hipótese
de se constatar qualquer
dano (legisl<içz~io viSente); d) risco à irriagem. da
CODEMIG e do
do Fstado. de Mina ~ Gerais, por acatarem a utilização de.
equipamento que reCOTItleCi(lalnClItC C.âU' a dano, -ao IPCiO aMbiCíltC.
~~

17- Di ~tntc ele t(?do o exposto, a requercim. pede ao ,,~ ilusues integr,,W(t_-%~ da ConIi ~ São de
Licitação que
a (Icei ,.,ão. afa,,,tando a possibilidade de se ofertar equipanientw,
de rcfri-cracão
Que
útiliwin
a n"alídade de gás R- 123.
C,
Termos em que,

PL,de Deferinicm.
Belo Hori7onie, 03 de agosto de 2009

Springer Carrie-r Ltda.

G(x)rges, J. Chanem

Gerúnie Conierciu1 BSS Carrier
Springer CarTier Ltda
Te).: (2 1 .) 32 6 2 -21 7 27
Fa.x: (2 1) 32022 - 27 -9 8
e - mail:
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Going...goinc
10 thinas you should kn(

refrígerants and the pha.,

A

long with space flight and
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York transitions out of HUC-123
reftigerant ín centrifugal chillerç
Engínecred Systenis, Feb,

2005

Citíng lhe global ly iand ited.trinsi Lion away from 0701le-depleting refrigerints, YorkInternutional, Corporation injiúitnce(i it, stopp(,,d offering uew chillers using HCVC-12, 3
refrígerant effective November JS, 2004í~

~

~

York Ai-nericas president lain Campbc11 noted tliat HUC-123, an ozone- depleting ehemícal, ís
designated by the Montreal Protocol and the U.S. Clean Air Act as a transítional, refriger' iilt. It is
to be used for only a Ernited time, to enable inanufacturers to develop centrifugal chillers
itiIWng refrigerants with zero ozonL--depletion potential CODP). "The lcgir .-Iated p -hase-out of
H(,'FC r efrigerants began in -200 4," said Campbc11, "and the demand for HCFC123 chillers is
fffiling globalIv. York believe-9 the time has conie to coiiiplete the trarisifion by ceasing to offer
new ITCrC,-i23 chillers. Todav, wc have a full line uf z<-i ó-0DP chillers utílízing 9FC
refrigei,antF,,, which have no pliase-out schedule."
~
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PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo n 0.- 273109
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO
SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

VISITA TÉCNICA

1

o

CODIMIG
C-p. ~hi, d.

E1 ~ "-. d~ W— C—,

LISTA DE PRESENÇA DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA VISITA TÉCNICA
0310812009
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
Modalidade: PREGAO PRESENCIAL NO 25109 - Processo nI: 273109
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto - LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇAO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DO
SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Empresa

CE 7~~5 T MM1*~ E1V6. E 5,Ck 6W-5

Rua Aímorés, 1.697 - Lourdes - Belo Hoiiionle - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com ,br

Responsável Técnico
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LISTA DE PRESENÇA DAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM DA VISITA TÉCNICA
0310812009
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo nO: 273109
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇAO PARA CONTRATAÇAO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DO
SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Responsável Técnico

Empresa

V, 41,~W4

Rua Aimofés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonie - MG
30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 ~ www.codemig.com.br
CEP

Assinatura

A3C0DEMIG

C-pffi. d, D--N,~ E—ó--k ffim, G-i,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo no: 273109

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇAO:
CNPJ:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: A4, ~ 0NbK AtW5 DC OUV~ IU
N- CREA: ~ (0-Q5

Ib

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

PAULO S ~~ GIO DIA DUARTE
CREA1MG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOSKEN

Pregoeira

'~U
Rija Aii-norés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - IVIG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

SOLUTIONS ON SERVICE

CREDENCIAMENTO

A CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA, inscrita no CNPJ sob o
n' 24.016.172/0001-11, através da preseqte, credencia seu Responsável Técnico, o Eng.
Mecânico Alexandre Alves de Oliveira, portador da Carteira de n' 56.185/13 — CREA/MG, a
efetuar a visita aos locais onde serão executados os serviços objeto do Pregão Presencial
ri' 25/09 da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais — CODEMIG.

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009
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WCREA-MG

Av. Alvares Cabral, 1600 . St'Agostinho - Belo Horizonte/MG
130170-001 . www.crea-mg.org.br . Tel.:31.3299-8700
0800 28 30 273 (Ouvidoria) - 0800 031 2732 (Atendimento)

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 003801/09
VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE
REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA
LEGAL DE SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO
DE 1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 6 -7, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE
A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO
SE ENCONTRAM EM DEBITO COM 0 CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A
PESSOA JURIDICA 0 DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS SEM A
PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR
CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE
OCORRER QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA DE SUA
EXPEDICAO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO
RAZAO SOCIAL: CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A
ENDERECO: RUA HENRIQUE CABRAL— 821 AEROPORTO
BELO HORIZONTE - MG CEP: 31270760
CNPJ: 24.016.172/0001-11 PROCESSO: 02240994
REGISTRO NO CREA-MG: 013034 EXPEDIDO EM: 11/05/1989
CAPITAL SOCIAL: R$680.000,00 (SEISCENTOS E OITENTA MIL REAIS
------------------- ~--~--- RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): ----------------------------NOME: ROBSON DE SOUSA BORGES
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 11/05/1989
CARTEIRA: 42102/D EXPEDIDA EM 30/09/1986 PELO CREA-MG
RNP: 1402485220
ATRIBUICOES:ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ESPECIALIZACAO:
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA DE QUALIDADE
INST.ENSINO:PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
DT.ANOT.CURSO:01/08/1994 DT.CONCL.CURSO:30/06/1995
CURSO ESPEC. POS-GRADUACAO LATO SENSU EM ENG. DE QUALIDADE
INST.ENSINO:INSTITUTO DE EDUCACAO TECNOLOGICA - IETEC
DT.ANOT.CURSO:01/03/1999 DT.CONCL.CURSO:11/08/1999

NOME: ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA
TITULOS: ENGENHEIRO MECANICO
TECNICO EM ELETROTECNICA
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 11/10/1996
CARTEIRA: 56185/D EXPEDIDA EM 16/03/1993 PELO CREA-MG
-----------------------------------------------------------------------------
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 003801/09
VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009
RNP:

1402956703

ATRIBUICOES:

LEI: 0000 DECRETO:

RESOLUCAO: 278 ARTIGO:

00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012

003 *

RESOLUCAO: 278 ARTIGO: 004 *
RESOLUCAO: 359 ARTIGO: 004 *
ESPECIALIZACAO:
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA DE QUALIDADE
INST.ENSINO:PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
DT.ANOT.CURSO:01/08/1994 DT.CONCL.CURSO:01/06/1995
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST.ENSINO:FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
DT.CONCL.CURSO:08/12/1999
POS-GRAD L-SENSU MBA EXECUT GESTAO EMPRESARIAL NIV ESPECIALI
INST.ENSINO:FUNDACAO GETULIO VARGAS
DT.ANOT.CURSO:19/09/2005 DT.CONCL.CURSO:05/12/2006
****

OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S)

QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA
OU EMPRESA(S):

FIRKA(S)

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

MCI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
MAFRA EQUIPAMENTOS LTDA
--------------------------------------------------------------------- ~ -------------------NOME: LEONARDO MESQUITA GRANDI
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 22/12/1998
CARTEIRA:
RNP:

5981/D EXPEDIDA EM 12/09/1968 PELO CREA-MG

1402389558

ATRIBUICOES:

RESOLUCAO:

218 ARTIGO: 012 *

NOME: MARCO TULIO CARDOSO GONTIJO
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 23/02/2000
CARTEIRA:

57011/D EXPEDIDA EM 05/08/1993 PELO CREA-MG

RNP: 1402485670

ATRIBUICOES: LEI:
RESOLUCAO:

0000 DECRETO:

216 ARTIGO:

00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO:

008

009 *

ESPECIALIZACAO:
----------------------------------------------------------------------------PAGINA 2 DE 5
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 003801/09
VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ENGENHARIA DE MANUTENCAO
INST.ENSINO:PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
DT.ANOT.CURSO:20/08/1999 DT.CONCL.CURSO:15/07/2000
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S)
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * * *
MCI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
NOME: EVALDO CESAR MAIA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 28/03/2001
CARTEIRA: 58318/D EXPEDIDA EM 21/03/1994 PELO CREA-MG
RNP: 1402956088
ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 *
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S)
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
MCI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
NOME: RICARDO MEYER
TITULO: ENGENHEIRO QUIMICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 12/09/2002
CARTEIRA: 34644/D EXPEDIDA EM 07/03/1984 PELO CREA-MG
RNP: 1405815051
ATRIBUICOES:ARTIGO 17 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S)
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA
NOME: ANGELO RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
TITULOS: ENGENHEIRO EM ELETRONICA
ENGENHEIRO DE TELECOMUNICACOES
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 22/12/2006
CARTEIRA: 92057/D EXPEDIDA EM 01/12/2006 PELO CREA-MG
RNP: 1401159338
ATRIBUICOES:ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973,

DO

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 E RESOLUCAO 427
CONFEA.
DE 05/03/99, AMBAS DO CONFEA.
-------------------------------------- ~ --------------------------------------

PAGINA 3 DE 5

continua ...

ffiCREA-MG

Av. Alvares Cabral, 1600 . St* Agostinho - Belo Horizonte/MG

30170-001 - www.crea-mg.org.br . Tel.: 31.3299-8700
08002830273 (Ouvidoria) -0800 031 2732 (Atendimento)

9,gt^hada, ArqVItetUM
d. Mi— Ç-.i$

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO:

003801/09

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009
---------------------- ~ ------------------------------------- ~ ---------- ~ ----------NOME:

FABIO IZIDORO DE SOUZA

TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 09/02/2007
CARTEIRA:
RNP:

92307/D EXPEDIDA EM 17/01/20W7 PELO CREA-MG

1401520316

ATRIBUICOES:ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
***
OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S)
~

OU EMPRESA(S):

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

AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA
ENGECLIMAR AR CONDICIONADO LTDA
---------- ~ --------------------

OBJETIVO SOCIAL: ---------------------------- ~ -----------OBRAS, ASSISTENCIA TECNICA,

EXECUCAO,

CONSULTORIA,

DE PROJETOS, ESTUDOS,

ELABORACAO

PREDIAL E INDUSTRIAL DE: A.1) INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA, MEDIA

OPERACAO E MANUTENCAO

E ALTA TENSAO; A.2) SUBESTACOES; A.3) QUADROS ELETRICOS, ILUMINACAO E TOMADAS; A.4)REDES
ELETRICAS E LOGICAS ESTABILIZADAS E ATERRADAS; A.5) GRUPO GERADORES; A.6) NO BREAKS; A.7)
DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS; A.9)

SISTEMAS

BANCO DE BATERIAS A.8)

SISTEMAS

SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE

CONTROLE DE ACESSO; A.11)

DE

ELETRONICOS; A.10)SISTEMAS

DE CABEAMENTO ESTRUTURADO; A.13)SISTEMAS DE SONORIZACAO; A.14)

TELEVISAO; A.12)SISTEMAS

SISTEMAS DE PREVENCAO, DETECCAO E COMBATE A INCENDIO; A.15)

SISTEMAS DE TELEFONIA; A.16)

SANITARIAS; A.18)

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO,

INSTALACOES HIDRAULICAS;

A.1'7)INSTALACOES

ATIVIDADES

AUTOMACA0; A.22)

AR CONDICIONADO.
ATIVIDADES

INSTRUMENTACAO;

E)
DE

CORRELACIONADOS

A

SERVICOS
FORROS,

COM AS ATIVIDADES

OBRAS, ASSITENCIA TECNICA E

SISTEMAS INDUSTRIAIS.

E

GESSO,

SUPERVISAO CONTROLE E

SISTEMAS CORRELACIONADOS

CONSULTORIA, EXECUCAO,

A.20)

C) MONTAGENS * *

HIGIENIZACAO ROBOTIZADA E MECANIZADA DE DUTOS E ACESSORIOS DE SISTEMAS DE
ADMINISTRACAO PREDIAL, GERENCIAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO
INFRA-ESTRUTURA

COMERCIO, EXPORTACAO
EQUIPAMENTOS

APOIO

ELETROMECANICAS

MANUTENCAO DE INSTALACOES
INDUSTRIAIS. D)

DE

PROJETOS, ESTUDOS,

B)

SUPRhMENCIONADAS.

PARAGRAFO

A.19)

CIVIL, ALVENARIA, CARPITARIA, PINTURA,

DIVISORIAS, VIDRACARIA, MARCENARIA E SERRALHERIA; A.21)

ESQUADRIAS,

DE

MECANICA;

VENTILACAO E EXAUSTAO

REFRIGERACAO,

COMPLEMENTARES DE CONSTRUCAO

E

COM AS

IMPORTACAO
ATIVIDADES

ELETROMECANICOS

UNICO-EVENTUAIS

E

E DE

APOIO

DE

MATERIAIS,

DE

COMPLEXOS PREDIAIS E INDUSTRIAIS F)
PECAS, EQUIPAMENTOS E

SUPRAMENCIONADAS. G)

COMPRESSORES. H) PARTICIPACAO EM

SERVICOS

SISTEMAS

*

RECONDICIONAMENTO E REFORMA DE
OUTRAS

SOCIEDADES.

DE ENGENHARIA SERAO SEMPRE CONFIADOS A PROFISSIONAIS

HABILITADOS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CREA, OS QUAIS TERAO PLENA AUTORIDADE NO EXERCICIO
DE SUAS FUNCOES. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
--------------------------- ~ -----EMPRESA REGISTRADA

OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE
QUIMICA, ELETRONICA

RESTRICOES:

------------------------------ ~ ------------

NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES EM SEU
NAS AREAS DA

E TELECOMUNICACOES,

ENGENHARIA ELETRICA, MECANICA, CIVIL,

EM CONFOR MIDADE

PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO.

COM AS

ATRIBUICOES

DOS

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

-------------------------------------------------------------------------
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WCREA-MG

Av. Alvares Cabral, 1600 . St* Agostinho . Belo Horizonte/MG

30 170-001 . w~crea-m9.or9.br . Tel.: 31.3299-8700
0800 28 30 273 (Ouvidoria) -0800 031 2732 (Atendimento)

C—e~ R,gional de Enqe^h&r1a ~ Arquiketum
. AO-1. & 141... r—I.

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 003801109
VALIDA ATE 31 DE DEZE2,1BRO DE 2009
--~~ ---------------------- ~ ------------------ ~~ ---- ~ ---------- ~ ----- ~ --------------------CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE

PELA

INTERNET. PARA CONFIRMAR

INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA—MG.ORG .Bl<
CERTIDAO

DE

REGISTRO

A

VERACIDADE

DESTAS

— SERVICOS PUBLICOS — VALIDACAO DE CERTIDOES —

E QUITACAO DE EMPRESAS,

COM 0 NUMERO 003801/09

EMITIDA EM: 14

DE

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

---------------------- ~ --------------------------------------------------------- ~ --------E

DISPENSAVEL

FALSIFICACAO

A

ASSINATURA

DESTE DOCUMENTO

NESTE DOCUMENTO,

CONFORME PORTARIA No 167 DE 27/07/2003. A

CONSTITUI—SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,

SUJEITANDO 0 AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL.
------------------ ~ -------------------

* * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * *

FIM ~ ------ ~~ --------------------------------------
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CONSULTORIA - TERCEIRIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS

CETEST MINAS ENGENHARIA E

SERVIÇOS

SIA

CNPJ 24,0 4 6."«7 '->10001 - 11

-%JIP,, E: 211300-0703- - ;
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FLS: 01109

HORA, DATA E LOCAL: Às 10 - 00 horas do dia 02 de fevereiro de 2.007, reuniram-se em
Assembléia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas, na sede da Companhia à Rua
Henrique Cabral, n 1 821 — Bairro Aeroporto — Belo Horizonte — MG — CEP: 31270-760.
dispensada a publicação de Editais, face ao exposto no parágrafo 4 0 do artigo 124 da I_e]
6.404176.
QUORUM: Presentes os acionistas Célio Vieira de Moares, Irandi lzidoro de Souza e Maurício
Marcellini Medeiros representando a totalidade do capital social.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Alexandre Alves de Oliveira; Secretária. Cristina Sinara
da Silva. ORDEM DO DIA: a) Alteração no Estatuto Social. b) Consolidação do Estatuto Social.
c) Ratificação de toda a Diretoria com seus respectivos mandatos.
a) ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL
Fica alterado o Artigo 2 0 , que passa a ter a seguinte redação:
ARTIGO 21 - A sociedade tem por objeto:
a) Elaboração de projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência
técnica, operação e manutenção predial e industrial de:
instalações elétricas em baixa, média e alta tensão;
subestações;
a. 3 '1 qL!ad,-o e!átricos, iluminação e tomadas;
-]v~
~1
~(T'~
P TR 100_
a.4) redes elétricas e lógicas estabilizadas e aterradas', RU8 Gf
TF~1~
A
a. 5) grupo geradoresno breaks banco de baterias
a_8) sistemas de proteção contra descargas atmosféri
a 9) sistemas eletrônicos -,
sistemas de controle de acesso;
sistemas de circuito fechado de tel evisão
sistemas de cabearTiento estruturadosistemas de sonorização;
sistemas de prevenção, detecção e combate a incêndio;
sistemas de telefonía ;
instalações hidráulicas ,
instalações sanitárias;
sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e exaustão
mecãnica -,
a. 19) Instrumentação;
serviços complementares de construção civil, alvenaria, carpintaria,
1
vidraçaria, mai - cenaria e
pintura, gesso, forros, esquadrias, divisórias,
serralheria;
supervisão, controle e automaçãoatividades de apoio a sistemas correlacionados com as,.atividades
supramencionadas.
é*
manutenção em elevadores
~

~

doo

~

CONSULTORIA - TERCEIRIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNP-J: 24.016.17210001-11 19
NIRE - '3130k3%'j3 7/0Õ_'
~~

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FLS: 02109

Projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência técnica e
manutenção de instalações eletrornecânicas e sistemas industriais.
Montagens industriais
Higienização robotizada e mecanizada de dutos e acessórios de sistemas de
ar condicionado.
Administração predial, gerenciamento técn ico-ad m i n istrativo-f i lia ficei ro de
atividades de infra-estrutura e de apoio de complexos prediais e industriais.
Comércio, exportação e importação de materiais, peças, equipamentos e
sistemas correlacionados com as atividades supramencionadas.
Recondicionamento e reforma de equipamentos eletromecânicos e
compressores.
Participação em outras sociedades.
Parágrafo único - Eventuais serviços de engenharia serão sempre confiados a
profissionais habilitados, devidamente registrados no CREA, os quais terão plena
au ade
3F
no exercício de suas funções.
F

CI

v

Ir As

L E NOTAR 1A1
N - 44 r r Lund
3662-3711

b) CONSOLIDAÇAO DO ESTATUTO SOCIAL
UL

BIDE 6 -14`i
fe e

a

i(19 verdade
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS ~(/A //j / r ~ e s Nci~
ESTATUTO SOCIAL
/ /
-0

CAPíTULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO'1É DURAÇÃO

Artigo l' - Cetest Minas Engenharia e Serviços SIA, com sede e foro em Belo Horizonte - MG,
à rua Henrique Cabral, n.I 821 - Bairro Aeroporto - CEP: 31270-760, poderá a critério da
Diretoria e observadas as restrições legais, criar filiais, agências, sucursais, escritórios ou
representações em qualquer ponto do território

Artigo 21 - A sociedade tem por objeto:
a) Elaboração de projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência
técnica, operação e manutenção predial e industrial de:
instalações elétricas em baixa, média e alta tensão,
subestações;
quadro elétricos, iluminação e tomadas -,
a.4) redes elétricas e lógicas estabilizadas e aterradas,- a. 5) grupo geradoresa.6) no breaks-,

~

0!VSULT0R1A - TERCEIRIZAÇÃO - MANU7-

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNIPJ: 24.V16.172j'0001-111
NIRE. 2130h3JU3 W08—
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FLS: 03109

banco de baterias
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;
sistemas eletrônicos;
sistemas de controle de acesso;
sistemas de circuito fechado de televisão, sistemas de cabeamento estruturado;
sistemas de sonorização -,
sistemas de prevenção, detecção e combate a incêndio ,sistemas de telefonia*,
instalações hidráulicas -,
instalações sanitárias -,
a.18) sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e exaustão
mecânica;
a. 19) instrumentação;
serviços complementares de construção civil, alvenaria, carpintaria,
pintura, gesso, forros, esquadrias, divisórias, vidraçaria, rnarcenaria e
serralheria*,
supervisão, controle e automação;
co,-,-; as 2, 41ividades
atividades de apoio a sístemas
supramencionadas.
manutenção em elevadores.
Projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência técnica e
manutenção de instalações eletromecânicas e sistemas industriais.
Montagens industriais
Higienização robotizada e mecanizada de dutos e acessórios de sistemas de
ar condicionado.
Administração predial, gerenciamento técnico-administrativo-finaliceiro de
atividades de infra~estrutura e de apoio de complexos prediais e industriais.
Comércio, exportação e importação de materiais, peças, equipamentos e
sistemas correlacionados com as atividades supramencionadas.
Recondicionamento e reforma de equipamentos eletrornecânicos o
compressores.
Participação em outras sociedades.
Parágrafo único - Eventuais serviços de engenharia serão sempre confiados a
profissionais habilitados, devidamente registrados no CREA, os quais terão plena autoridade
no exercício de suas funções.
Artigo 3' - 0 prazo de duração da sociedade é ilimitado
A R T à RWW) UI:,
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNIPJ: 24.0 ~ 6. ~ - 2,'0001-!1
NIRE. '";1130 .3i W708- -!
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FLS: 04109
CAPíTULO 11 - DO CAPITAL, AÇõES E DELIBERAÇõES
Artigo 41 - 0 Capital Social é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000
(quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Parágrafo 1 1 - Todas as ações terão forma nominativa.
Parágrafo 2' - As ações poderão ser representadas por cautelas ou títulos
!-núltiplos, que serão assinadas por dois diretores.
Parágrafo 31 - A cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações
sociais.
Artigo 51 - De acordo com as disposições legais vigentes a sociedade poderá criar açoes
preferenciais, sem direito a voto as quais terão prioridade na distribuição de dividendos.
Artigo 60 - Nos casos de aumento de capital, os acionistas receberão ações bonificadas ou
gozarão de preferrância na s-ubscrição de novas ações na mesma proporção, especie e classe
clas que possuírem, observado o disposto no artigo 171 da Lei 6.404 de 15/12/1976.
Parágrafo único - Mediante aprovação da Assembléia Geral, com acionistas que
representem mais de 1/4 (três quartos) do capital social com direito a voto, a sociedade poderá
alterar as classes das ações existentes, independentemente da concordãncia dos titulares das
ações atingidas pelas alterações.

CAPíTULO 111 - DA ASSEMBLÉIA GERAL
Artigo 70 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente no decorrer do quadril -nestre
seguinte ao término do exercício social, depois de cumpridas todas as formalidades legais
aplicáveis e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma da lei, ou do estatuto.
Parágrafo único - A Assembléia Geral escolherá o acionista que deverá presidiIa, e este, um secretário, para a composição da mesa que dirigirá os trabalhos.

Artigo 81 - Somente poderão tomar parte na Assembléia Geral com direito a voto, os acionistas
cujas ações ordinárias nominativas estejam inscritas em seus nomes no livro competente, e
sem direito a voto, os detentores de outras ações que tenharn sido depositadas com três dias
de antecedência na sede da sociedade ou em estabelecimen bancário, mediante exibição do
respectivo certificado de depósito.
NIU UC
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CONSULTORIA - TERCEIRIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNPJ: 24.0 1 6.172,'00011-111

NIRE: - 113043JUGO708—i
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FLS: 05109

CAPíTULO IV - DA DIRETORIA
Artigo 9" - A sociedade será administrada por uma diretoria, composta de 02 (dois) a 15
(quinze) membros sem designação especifica, residentes no país, acionistas ou não, com
mandato de 03 (três) anos, eleitos ou reeleitos pela Assembléia Geral, a quem caberá a
representação atíva e passiva da sociedade, em juizo ou fora dele.
Parágrafo l' ~ Os diretores serão considerados investidos em seus cargos, após
a assinatura do termo de posse no livro de Reuniões de Diretoria e conservar-se-ão em
exercício, até a posse de seus sucessores.

Parágrafo 2' - Os membros da Diretoria distribuirão entre si os encargos da
administiração da sociedade, podendo adotar títulos que definam as suas funções.
Parágrafo 3 1 - A diretoria reunir-se-á quando os seus membros julgarem
conveniente, lavrando-se no livro próprio atas de suas decisões que serão tomadas por maioria
dos votos.
Parágrafo 4.' - Nas ausências ou impedimemos temporários
remanescentes acumularão as funções do faltante.

os diretores

Parágrafo 51 - Os diretores distribuirão entre si a remuneração global e as
eventuais verbas de representação votadas pela Assembléia Geral, respeitando as limitações
legais.
Artigo 110' - É da competência dos diretores, em conjunto ou isoladamente, a representação
ativa e passiva da sociedade em todos os atos, que envolvam a responsabilidade social,
inclusive para alienar ou gravar bens móveis e imóveis. transigir e renunciar a direitos, contrair
obrigações, prestar fianças, cauções ou quaisquer outras modalidades de garantias
fidejussórias, observando o disposto nos parágrafos seguintes:

Parágrafo 1 1 - As assinaturas dos diretores poderão ser supridas pelas de
procuradores legalmente constituídos, na medida dos poderes expressos nos referidos
instrumentos, sendo que a exceção dos mandatos outorgados com os poderes da cláusula "ad
judicia et extra", todos os demais terão vigência pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.
Parágrafo 2' ~ É vedado a qualquer diretor, bem como aos procuradores
constituídos, sob qualquer pretexto, utilizar a denominação social, e, especialmente, gravar
bens móveis e imóveis, prestar fianças, cauções, avais ou praticar liberalidade que possarn
s iedade para com terceiros, excetuando
envolver a responsabilidade ou criar obrigaçõe ~,~
alig d ~a, associadas ou integrantes do grupo
resA
as que forem de interesse de emp ~
empresarial.
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CONSULTORIA - TERCEIRIZAÇÃO -

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CINIPJ 24.015.1721300 Ó-1
NIRL 2-1130ÔJW708- ,
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 0111212005
FILS: 06109
Parágrafo 3' - É obrigatória a assinatura conjunta de 2 (dois) diretores para

~

constituir procuradores e autenticar cautelas, títulos r -núltiplos ou ações
representativas do capital social da empresa;
alienar bens imóveis e constituir garantias reais sobre os mesmos.

Parágrafo 41 - É obrigatória a assinatura conjunta de 1 (um) diretor e 1 (um)
procurador para a emissão, aceite, endosso e aval de notas promissórias, letras de câmbio e
quaisquer títulos representativos de obrigações a favor de terceiros, bem como para prestar
fianças, cauções ou quaisquer outras modalidades de garantias fidejussórias. exceção feita erri
cheques, duplicatas e ordens de pagamento.

Parágrafo 51 - É obrigatória a assinatura conjunta de 1 (um) diretor e 1 (um)
procurador, ou de 2 (dois) procuradores, para a emissão, aceite e endosso de cheques,
duplicatas e ordens de pagamento.
Parágrafo 6' - Será suficiente a assinatura de 1 (um) único diretor ou procurador,
para a assinatura de contratos de obras, bem como para o endosso de cheques, duplicatas ou
ordens de pagamento, desde que destinados a depósito ou crédito em conta corrente da
sociedade, e para dar quÍt-3ção e praticar todos os atos não especificarnente citados nos
parágrafos anteriores.
Parágrafo 7' - É obrigatória a assinatura conjunta de 3 (três) díretores, para
prestar fianças, avais ou assumir quaisquer outras responsabilidades em benefício de pessoas
estranhas à sociedade.

CAPíTULO V - DO CONSELHO FISCAL

Artigo W - A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que será
instalado pela Assembléia Geral com as condições e atribuições previstas em lei,
Parágrafo único - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três)
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, com
mandato e remuneração fixados de acordo com o disposto nos artigos 161 e 162 da Lei
6.40411976.
Artigo 12 1 - 0 exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo que no fim
de cada exercício serão levantados o balanço patrimonial, a demonstração de lucros e
prejuízos acumulados e a demonstração das origens e_?4Dkcações de recursos.
,AF~TbR1- ~_i5_
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNIPJ 24.015.1721900'h-11'd
~
NJIPE: 2130"0708ou .
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 0111212005
FLS: 07109
CAPíTULO Vi - DO EXERCíCIO SOC!AL, BALANÇO E LUCROS
Artigo 131 - Do lucro líquido verificado serão destinados 5% (cinco por cento) para o fundo de
reserva facultadas em lei, gratificação aos administradores e distribuição de dividendos ao
acionistas.
Parágrafo 1 1 - Em cada exercício os acionistas terão direito a um dividendo
rninimo de 15% (quinze por cento) do lucro líquido operacional, observado o disposto no
oarágrafo 3' do artigo 202 da Lei 6-604/1976.
Parágrafo 2 0 - Os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos
contados da publicação da ata da Assembléia Geral que os conceder, prescreverão em favor
da sociedade.

CAPíTULO Vil - DISPOSIÇõES FINAIS
Artigo W - No caso de dissolução da sociedade compete a Assembléia Geral determinar o
modo de liquidação e nomear o liquidante.
Artigo 15'> - Aplicam- se aos casos omissos os dispositivos legais vigentes.
Artigo 160 - Fica eleito para dirimir os conflitos e esclarecer as dúvidas oriundas deste estatuto,
o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com renúncia a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.

c) RATIFICAÇÃO DA DIRETORIA
Ratifica-se toda a Diretoria, com seus respectivos mandatos, que fica composta da seguinte
forma:

LEONARDO MESQUITA GRANDI,

brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1 n'
5.981/D CREA/MG e do CPF n' 050.534.807-10, residente e domiciliado à Rua Cassiporé, n'
93 - ap. 202 - Bairro Anchieta - Belo Horizonte - MG - CEP ~ 30.310-430, com mandato
iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009 -,
EVALDO CÉSAR MAIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C1 n' M3.586.202/SSP~MG e do CPF n 1 577.559.146-15, residente e domiciliado à Rua Bela Vista, n'
123 - Ap. 102 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP - 30.730-000, com
mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009;
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Ci
n 1 3.677.607/SSP-MG e do CPF n 1 636.118.216-91, residente e domiciliado à Rua Vicência
- MG
CEP ~ 32.651-060, com
Maria de Jesus, n' 286 - Bairro Cidade Jardim
m 30 612009 -,
mandato iniciando em 0110712006 e termínan
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
j , 2/300" -1
CNPJ 24.01 5.47
NIPE: '^1130300t'08-1
~

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 0111212005
FLS: 08109

DAVID ESCUDERO MARQUES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1 1-1`
9.444.429-8/SSP-SP e do CPF no 031.939.198-10, residente e domiciliado à Rua Rio Verde, no
998 - São Paulo - SP, com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em

3010612009;

MAURíCIO MARCELLINI MEDEIROS, brasileiro, separado judicialmente, técnico ern
edificações, portador da CI n1 M-2.443.7011-SSP/MG e do CPF no 581-755.556-53, residente e
domiciliado à Rua Rio de Janeiro, no 2.121 - Ap. 1.001 - Bairro de Lourdes - Belo Horizonte MG - CEP - 30.160-042, com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em
3010612009 -,

ROBSON DE SOUSA BORGES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1 n`
42.1102/D CREA/MG e do CPF no 456.629.596-68, residente e domiciliado à Rua Coronel José
Benjamin, no 1020 - Ap. 802 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP - 30.720-430, com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009.
MARCO TúLIO CARDOSO GONTIJO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da
C1 n' M-3.590.560/SSP/MG e do CPF no 725.727.956-04, residente e domiciliado à Rua
Jacutinga, no 495 - ap. 202 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP 30730-430, com
mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009 -,

ALDAYR DE SOUZA,

brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, portador da C1 n 1
22.463/SS13-AP e registro m) CREA/RJ nO 32782/D e do CPF n' 017.415.119'2'-68, residente e
domiciliado à Rua Humberto Rosa Teixeira, -n 1 206 - Bairro Santa Amélia - Belo Horizonte MG - CEP - 31.560-400. com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em
3010612009;

JOSÉ OSVALDO DO CARMO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
identidade no M-33.3110/SSP/MG e do CPF no 130.007.566-04, residente e domiciliado à Rua
Engenheiro Correia, no 261 - Bairro Nova Floresta - Belo Horizonte - MG - CEP . 31140-340,

com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009 -,
EDUARDO ALVES CARVALHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
identidade no 11.736.753/SSP/SP e do CPF no 017.915.508-35, residente e domiciliado a Rua
Dr. Fadio Hadair, n 1 75 - Ap. 51 - Bairro Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04545-050,
com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009 -,
FÁBIO lZIDORO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 11/08/1979, engenheiro
mecânico, portador da identidade no M-8.529.403/SSP-MG e CPF no 042.373.456-37, residente
e domiciliado à Rua Vicente de Paula Almeida, no 48 - Apto. 1502-B - Bairro Silveira - MG CEP - 31140-470, com mandato iniciando em 0110212007 e terminando em 3010612009.
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNPJ 24.0113.1721300'.-1
NIRE: 21130WOP,
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 0111212005
FILS: 09109

QUORUM DE DELIBERAÇõES - Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou livre a
palavra e como ninguém dela fizesse uso, suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata
no livro próprio, o que fiz. Reiniciados os trabalhos, foi esta lida aos presentes que a
aprovaram por unanimidade. Confere com o original. (a) Cristina Sinara da Silva — Secretária
dos Acionistas. (a) Alexandre Alves de Oliveira — Presidente da Mesa.

Alexandre Alvd~Tde Oliveira
Presidente da Mesa
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Cristin.a -in2ra da Silva
Secretária
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JUNTA COMERCIAL DO ESTA DO -DE—
M 1 MÃS GERAIS
CERTIFICOOREGISTROSOBONRO.: 3704043
DATA: 28/03/2007
PROTOCOLO: 071184694
MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A#

501. LI TIONS UN

SER V(CE

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
GI4PJ! 24.016.17210001-11
NIRE: 31-"'0000708-1
Fis: 01/02

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1510612009
HORA, DATA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 15 de junho de 2.009, reuniram-se em
Assembléia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas, na sede da Companhia à Rua
Henrique Cabral, nO 821 — Bairro Aeroporto — Belo Horizonte — MG , dispensada a publicação
de Editais, face ao exposto no parágrafo 4 1 do artigo 124 da Lei 6.404/76.
QUORUM: Presentes os acionistas Célio Vieíra de Moraes, Irandi lzidoro de Souza, Márdo
Meio Aranha, David Escudero Marques e Cláudio Moura de Andrade, representando a
totalidade do capital social.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Osvaldo do Carmo - Secretária: Cristina Sinara da
Silva. ORDEM DO DIA: a) Reeleição de toda a diretoria. b) Ratiiicação de toda a diretoria com
seus respectivos mandatos.
REELEIÇÃO DA DIRETORIA: Aberta a sessão, o presidente da mesa tomando da
palavra propôs aos presentes à reeleição de toda a atual diretoria da companhia, cujos
mandatos irão vencer em 30 de junho de 2.009. Colocada em votação, foi aceita por
unanimidade sendo os mesmos reeleitos para um novo mandato de 3 (três) anos.

RATIFICAÇÃO DE TODA A DIRETORIA Ratifica-se toda a Diretoria, com seus respectivos mandatos, que fica composta da seguinte
forma:
LEONARDO MESQUITA GRANDI, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1 nO
5.981/D CREA/MG e do CPF n 1 050.534.807-10, residente e domiciliado à Rua Cassiporé, n 1
93 — ap. 202 — Bairro Anchieta — Belo Horizonte — MG — CEP - 30.310-430, com mandato

iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
EVALDO CÉSAR MAIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Ci nO M3.586.202/SSP-MG e do CPF nO 577.559.146-15, residente e domiciliado à Rua Bela Vista, nO
123 — Ap. 102 — Bairro Padre Eustáquio — Belo Horizonte — MG — CEP: 30.730-000, com
mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012-,
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1
nO 3.677.607/SSP-MG e do CPF n 1 636.118.216-91, residente e domiciliado à Rua Vicência
Maria de Jesus, nO 286 — Bairro Cidade Jardim — Betim — MG — CEP: 32.651-060, com
mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012 -,
DAVID ESCUDERO MARQUES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1 nO
9.444.429-8/SSP-SP e do CPF n 1 031.939.198-10, residente e domiciliado à Rua Rio Verde, nO
998 — São Paulo — SP, com mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
ROBSON DE SOUSA BORGES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Ci nO
42.102/D CREA/MG e do CPF nO 456.629.596-68, residente e domiciliado à Rua Coronel José
Benjamin, nO 1020 — Ap. 802 — Bairro Padre Eustàquio — Belo Horizonte — MG — CEP - 30.720430, com mandato iniciando em 01/07/20_99r'e ter ~ninando em 3010612012;
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
C N! PJ: 24 (-1 f;.i 7210001 -11
NIRE: 3130000708-1

FLS: 02/02
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1510612009

MARCO TÚLIO CARDOSO GONTIJO,

brasileiro, casado, engenheiro eletrícista, portador da

CI n1 M-3.590.560/SSP/MG e do CPF nO 725.727.956-04, residente e domiciliado à Rua
Jacutinga, nO 495 — ap. 202 — Padre Eustáquio — Belo Horizonte — MG — CEP: 30730-430, com
mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
JOSÉ OSVALDO DO CARMO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
identidade nO M-33.310/SSP/MG e do CPF n 1 130.007.566-04, residente e domiciliado à Rua
Engenheiro Correia, nO 261 — Bairro Nova Floresta — Belo Horizonte — MG — CEP: 31140-340,
com mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
EDUARDO ALVES CARVALHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
identidade n 1 11.736.753/SSP/SP e do CPF n 1 017.915.508-35, residente e dorniciliado a Rua
Dr. FadIo Hadair, nO 75 — Ap. 51 — Bairro Vila Olímpia — São Paulo — SP — CEP: 04545-050,
com mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
FÁBIO IZIDORO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 11108/1979, engenheiro
mecânico, portador da identidade n 1 M-8,529.403/SSP-MG e CPF nO 042.373.456-37, residente
e domiciliado à Rua Vicente de Paula Almeida, n 1 48 — Apto. 1502-B — Bairro Silveira — MG —
CEP: 31140-470, com mandato iníciando em 0110712009 e terminando em 3010612012.
ANTÔNIO FÉLIX TEIXEIRA NEGRÃO JúNIOR brasileiro, solteiro, maior, nascido ern
05102/1979, engenheiro eletricista, portador da identidade nO 2.662.786/S S PIPA, CREA-PA
112.952/D e do CPF n 1 638.225.392-87, residente e domiciliado à Cidade Nova ll, WE25, n 1 311
— Bairro Coqueiro — Ananindeua - PA, com mandato iniciando em 0110712009 e terminando
em 3010612012.
CLÁUDIO MOURA DE ANDRADE, brasileiro, casado, advogado, portador da CI nO 2.497.506
— IFP/RJ, OAB/RJ nO 36.228 e do CPF nO 238.732.217-72, residente e domiciliado à Av. Dr.
Guilherme Dumont Villares, nO 2.080 — Ap. 61 — Bairro Morumbi — São Paulo — SP — CEP:
05640-004, com mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012.
QUORUM DE DELIBERAÇõES - Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou livre a
palavra e como ninguém dela fizesse uso, suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata
no livro próprio, o que fiz. Reíniciados os trabalhos, foi esta lida aos presentes que a
aprovaram por unanimidade. Confere com o original- (a) Cristina Sinara da Silva — Secretária
dos Acionistas. (a) José Osvaldo do Carmo — Presidente da Mesa.

José OsvbIdo-do--Carmo
Presidente da Mesa
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAISÁW,
CERTIFICO

0 REGISTRO SOB 0 NRO'

PROTOCOLO: 091403.042-1

#CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS SIA#

4148451
DATA:

2210612009
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo n": 273109
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
CNPJ:
'w:~1Í1'

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
No CREA.

f-,

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Agua Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1,5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

P A U L/tOb 'S'~'~~'R/ ~j
G 1O
' D 1 A D U A R TE
CREA/MG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOSKEN

Pregoeira

C9
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo íloiizonie - MG
CEP 30140-071

- Tel.: (31) 3207-8900

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

Fis.

PC420109

1

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua Aimorés, 1.697
BELO HORIZONTE - MG

Ref.: Fornecimento e Instalação do Sistema da Central de Água
Gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas
Gerais Pregão Presencial N. 1 25109 - Processo N. 0 273109
-

-

CREDENCIAMENTO

-

A HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA UDA., CNPJ no 44.124.899/0001-20,
com sede à Rua Bonifácio Cubas, 760 - Freguesia do ó - São Paulo - SP, neste ato representada
pelo sócio-gerente,

DOMINGOS BARCHETTA NETO,

RG n. 1

9.008.352, CPF n. 1 0 12.918.188-

98, credencia o Eng. 0 Antonio Carlos Zednik, CTPS N.I 069420 série 305a, CREASP
0601355672, a realizar a visita técnica no dia 03.Ago.2009 às 10:00 horas, no local das obras da
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.
São Paulo,

31 de Julho de 2009.
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HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do ó - CEP 02731-050
São Paulo - SP - Tel.: (55 11) 3931-9900 - Fax: (55 11) 3931-0057
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MINISTÉRIO

A CARTEIRA PROFISSIONAL

E

TRABALHO

~~A-

SOCIAL-,

DEPARTAMENTO NACIONAL - DE MÃO-DE R

DIVISAO DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO PROFI

Por menos que pareça e por mais trabalho que dê
ao interessado, a cartei.ra profissional é um documento indispensável à proteção do trabalhador.

CARTEIR

NAL

co
M

1 E PNEY IONCIA s i

Elemento de qualificação civil e de habilitaçãoprofissional, a carteira representa também título originário para a colocação, para a inscrição sindical e,
ainda, um instrumento prático do contrato individual
de trabalho.
A.,c~ira,- pelo§ lançamentos que recebe, configura a história de uma vida. Quem a examinar, logo
verá se o portador é um temperamento aquietado ou
v~ersàil; se ama a profissão escolhida ou ainda não
encontrou a própria vocação; se andou de fábrica em
fábrica, como uma abelha, qu permaneceu no mesmo
estabelecimento, subindo ~; 'escala profissional. Pode
ser um padrão de honra. Pode ser uma advertência.
(a) Alexandra Marcondes Filha
E
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
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CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Certidao W: 06512/09

Valida ate: 31/12/2009

Processo: F 0004/78

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica abaixo citada se encontra regístrada
neste Conselho, para Uividades teenícas limitadas a campetencia legal de
seus' responsaveis tecnicos, nos termos da Lei n. 5194, de 24 de dezembro
de 1966. CENTIFICAIOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada,bem como seus respons&veis tecni~
cos nao se encontram em debito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que esta
certidao nao concede a empresa o direito de executar quaisquer servicos
tecnicos sem a participacao real, efetiva e insofismavel dos responsaveís
tecníco3 abaixo citados e que perdera a sua validade se ocorrer qaalqucr
medificacao nos dados cadastrais nela contides, apos a data da expedicaoRazao social: HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERNUA LTDA
044.124-309/0001-20
C.G.C.:
Endereco:

760
FREGUESIA DO 0
02731 - 000 - SAO PAULO

R

BONIFACIO CUBAS -

SP

Registro no CREA-SP: 021003'*,/
Data do registro: 10/04/192
Capital social: E2
Atualizado em : 13/07/2004

Reais

Observacao:
Sem restricoes.
OBJETIVO SOCIAL: (a) A execucao por administracao, empreitadas ou
subempreitadas na construcao civil de sistemas centrais de ar con
dicíonado, refrigeracao, ventilacao, hidraulica, eletrica, exaustav, energia solar e correlatos; (b) o fornecimento de equipamentos e materiais, nas areas de projeto,instalacao e manutencao dos
sistemas referidos na letra "a", supra; (c) a fabrícacao de dutos
e a montagem de quadros
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SERVIÇO PUBLICCIO FEDERAL

A D0

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA— ARQUITETURA E AGRONOMIA DO

Continuacao da certidao 06512/09
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Folha: 2

JOSE MARIA VE1GA NIMO
Nome:
Título(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO ELETRIC1STA OPCAO ELETROTECNICA
de artigo 08 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1=, do GUNUEA.
Numero de registro no CREA-SP: 0601406244

Registro Nacional do Profissional: 2605100014
expedida por CREA-31
Carteira(s):140624/D
Data de inicio de Respensabilidade Tecnica: W/10/1986
Nome:
ANTONIO CARLDS ZUNIK
Titulo(s) e 6tríbuicoes :

ENGENHEIRO MECANIGW
do artigo 12, da Resolucao 218, de & de junho de 1973, do CONFEA.
Numero de registro no CREA-SP: 0601355672
Registro Nacional do Profissional: 2605091U2
expedída por CREA-Y
Carteira(s):13bb67/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecníca: 07/10/286

Nome:

JOSE ALhERTO 1- ~-)Y

Titulo(s) e atribuicoes

AIK

ENGENHEIRO DE

do artigo 22, da Resolucao 218, de 2U de junho de 1973, do UUNFLA,
circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.
Numero de registro no CREA-SP: 06009b99Yb
Registro Nacional do Profissional: 26024216bU
expedida por CREA-SY
Carteira(s):095997/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 21/13d/2001
IGOR AIDRE E3DR1GUES DE OLIVEIRA
Nome:
Título(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1B3, do CONFEA.
Numero de registro no CREA-SP: 5061761836
Registro Nacional do Profissional: 260501343)
expedida por UREA-SP'
Carteira(s):50617618313/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 13/04/2UU4

IpiP—Qvpe:
tu

OS9KALDO GUILHEkAE DEUANINI
e atri*1buicce s~

- WNTINUA
CIO

C048850

j~
)
j

~-'lÁ

co

r k

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DQ , --E ~ TAI50 DE SÃO PA,Ü ~ O
sp

Continuacao da certidao 06b12/09

Folha:

3

ENGENHE1h0 DE SEGU1,1ANGA DO TRA-BALHO
do artigo 04, da Resolucao 3b9, de ~U de julho de 1U91, do CONFEA.
ENGENHEIRO MECANICO
da Resolucao 139, de 16 de marco de 1964, do CONFEA.

Numero de regístro no CREA-SP: 060015999Y6
Registro Nacional do Profissional: 260277524U
expedida por ~1-~ REA-S1-)
Carteira(s):0159997/D
Data de inicio de Responsabílidade Tecnica: 13/08 /1 2008
Nome:

SAMIKA CR1STINA hOSA

Titulo(s) e atril,-uicoes :
ENGENHE11kA ~1Z(,'AN1CA

do artigo 12, da Resolucao 2'18, de 29 de junho de 197-3, do CONFEA.
Numero de registro no CREA-Sil: 15061368016
Registro Nacional do Profissional: 260b0b1'i70
expedida por CREA-'SP
Carteira(s): b06136801.15/1)
Data de ínicio de Responsabilidade Tecnic<~~.: 13/Obl/200b

Nome:
RI'CARW WAUNEI-1, DE PJIDRADE FILHO
rpitulo(s)
e atribuicoes
1
ENGENHEIRO ELETR1C1STA

dos artigos 08 e 00. da Resolucao 2'18, de 2`9 de junho de 1 1:373, do
CONFEA.

Numero de registro no GREA-Si->: 50151136564U
Registro Nacional do 1 ~rofissiona1: 1404805494
expedída por UREA-1IG
Carteiraf s): b6806/D
no CREA- 1UP
visada sob n. 50616b564 ~
L)ata de inicir~ de hesponsabíl idade Tecnica: 1:Js/08/2W08
Conferido prjr:

4

Sao Paulo, Ob- de janeiro de 2?U09.

at

~"
01

I,0 1 Reg
-R !
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~
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Recibo do Sacado

0 BANCO DO BRASIL
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO
3336-7/000708'24-0
.\ gé nc i, u,idi gí) ~ io
',unicro -19-"'~? 10821 1 52-0
SACADO: ANTONIO CARLOS ZE13NIK
Centro de Custo: 70304050501
Data de Emissão 29/1212008

CR1EASP - 060135567 ~
Data de Vencimento - 31/01/200 ~

Anuidades/Taxas de Serviço
208,0C
30,OC

101^ANUID.P.F.EXERC.. 2009
616-CERT. P. FIS. (1x30,00)
TOTAL

238,001
rre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
~ mente após a informação do crédito bancário

-Depósitos ou transfE
A quitação do titulo
Em caso de dúvidç~

"

GESTÃO INSPET. DE NORTE - UGI
SÃO PAULO, CEP.00000000,

~la , X)<XXX)<XXXXX>C>(X,

Fone.

0000000000

cou

Autenficação Mecánica
------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- -

= -

Unibanco SP

RECEBIdENTO, DE TITULOS
DE OUTROS rSA,~-,'C0S

Valoi- da ope acao ..........
Agencia emitente: @283
Lja ~ A.: 29/1Z/08
~-

.

00

a n c o, 0 Q
~ .4-50:54

Dados da DIDei-.cao
Proil. : Titulo de O!kt ~ 'o Banco
B ~anco Cedente. . : 00i - MASIL
Dat:~, de Venci-mento ......... 3WM/2-00 9

de Fragamento ..........
. ...
CODIGO DE BARRAS
Data

2 01/1123 /2008

Valoi- do PagamEnti3 ..
~

00i9i4i3400000238004 722í082í uj233 li6000,7 0924iA~

Conti- ole do ~1 anco: B4r'-4790#78900i00':~> 8"~1 03~'~#
----- » ------------------------------------ __———————

HANTENHA ESTE DEI1ONISTRATIVO ANEXADO A CONTA
- - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -

Ticket de Caix,- .
:~

Ut i 1 i ze o CR i xa E 1 e 1 ~- on c o

ca Z2 ~zLkas
0pe ,~ acoes com LComodidade e SEg:-.0- ,vica.
i

c o,

,,,

1,11

sp

AUTENTICAÇÃO'

1037AB900663

4!

~
'~M
1,

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL
CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO
3 36-7 /00070824- 0
1 OR? 147-4
SACADO: HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA
Centro de Custo -.70304050501
Data de Emissão ~ 29/1212008
.......

CREASP:0000210037
Data de Vencimento: 31/01/200 ~

Serviço
1 182,OC
30,OC
1.212,001

203-ANUID.P J.EXERC.. 2009
17-CERT. P. JUR. (1x30,00)
OTAL

t , \4
',~ ,,krências entre contas não serão reconhecidos por nossos Sistemas.
)epó~"~
~ 'tulo
correrá somente após a informação do crédito bancário,
A
GESTÃO INSPET. DE NORTE - UGI
'~ vorcontatar
~
w,0. x X xXXX, XXXxXXXXXXXXXX, SAO PAULO, CEP:00000000, Fone. 0000000000

AtiLennuição Meânica

RECEBIMENTO DE TITULOS

DE OUTROSS ILANCOS
Valor da opei- acao ......... .

Agencia eMitp-nte
Data: 2 01/i2/08

Banco: 40 17,

0283

~

TI,

H k,) -ra 1 4: 5 3 2

:
Dados da 0Pe ~
F, rod. : Título de Outro Baricri
B,:~ ncc, Cedente. . ~ 00i - HASIL
D --ata de Vericimento ....... .
'3 U 0 ii 2909
29/Í2f1 2008
.........
Data de
Valol- do F'agmiento .........
CODIGO DE BARRAS:

00i'7 44i340(100i2í2004?22i082i4/" 33..6000
~~
,

~

Controle do ".nr-í3

~

'~' 08

'C"'Tíó

44247?0# 7 Wl-','~,700028303Q4

----------------- --- -------------

HANTENHA ESTE DEMONS -MATIVO «EXADO A CCINTA

'X
a

Ticket de Cai,~ Caixa
9: -realize suas

—coes com Comod, 'Ld ~,,dt> E. S29uu
8' ~ gt

A'P.,

i
- -Cio

"1

"1-900559

CODEMIG
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Modalidade: PREGÃO, PRESENCIAL NO 25109 - Processo nO: 273109
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA
PARA A CIDADE
DO
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS
ADMINISTRATIVA
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DALICITAÇÃO:

-,JP,M

00c) i - 0-~ -0

CNPJ:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: - ~É5 e'~

A,~ te 4~>

i
(,%^

ilt J~ 7~ r, /~ "

NO CREA: 5 3. Li ~4'~ - D C, ( ,r I- - r4 6
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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

RGIO
P
CREA/MG 4487/D

~

DIA DUARTE

EDINEA ARCANJO HOSKEN

Pregoeira

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tei- (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codeíTlig,com.br

à

—1
4

ENGENHARIA DE

4A
AR

CONDICIONADO

A

CODEMIG
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
AT: COMISSÃO DE LICITAÇõES
REFERÊNCIA: PREGÃO PRESENCIAL 2512009 — PROCESSO INTERNO 273109

Autorizamos o Engenheiro Joel Ayres da Motta Filho, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico
CREA/MG 53442/D, Responsável Técnico, portador da Carteira de Identidade n 1 . MG 842.281,
SSP/MG e CPF n 1. 531.619.636-87, residente e domiciliado à Rua Alvarenga Peixoto, n' 300,
apto 302, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte — MG, a fazer a visita técnica conforme cláusula 81 de
referido edital.

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

s_
ENHARIA
JAM
Avres-d otta Filho
eI í
Dim,tór Comercial

~~

1

Av. de Cofiloino, 6.777 - 31 Andar - Funcionários - 30110-110 - 0. Hie - MG - Telifax: (31) 3528-2333 - Nome page: www.iamengenharia.com.br - E-mail: lam(~?Jamenuenharia

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

~4
,:s~

K

C-1h0 Regi— [ de Enq—h& ~ , —q,it. .9  .~. d ~ w— C-- ~

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO:

012434/09

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009
CERTIFICAMOS.

QUE A PESSOA

REGISTRADA NESSE CONSELHO,
LEGAL DE SEU(Sj
DE 1966,

CUJA

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

CERTIFICAMOS,

A PESSOA jURIDICA,

JURIDICA

RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO CITADA ENCONTF<A-S-

AINDA,

TECNICA(S) LIMITADA(S)

NOS TERMOS DA LEI N-

FACE AO DISPOSTO,

0

COM 0 CREA-MG. CERTIFICAMOS,

DIREITO

DE

EXECUTAR

5194,

A COMPETENC:,' ~

DE 24 DE DEZEMERO

NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA =:, QUE

OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM COMO SEU(S)

SE ENCONTRAM EM DEBITO
PESSOA

JURIDICA

PARA EXERCER ATIVIDADE(S)

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

NAc~

MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE

QUAISQUER

OBRAS

E/OU SERVICOS TECNICOS SEM

PARTI-CIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO' (S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A S-wGjl CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDAL 3E —C Z
OCORRER

QUALQUER

MODIFICACAO

NOS DADOS

CADASTRAIS

NELA CONTIDOS, APOS A DATA DE SU 2~

EX?SDICAO.
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE:

DIREITO

JAM ENGENHARIA LTDA.

RAZA0 SOCIAL .:

ENDERECO: AV CONTORNO, 67'7 -7 3' ANDA-R SANTO ANTONIO
BELO HORIZONTE - MG CEP: 30110110
CNPJ: 38.734.794/0001-90 PROCESSO: 02022391
07/08/1991

RWISTRO NO CREA-MG. 014874 EXPEDIDO EM:

(UM MILHA0 E CEM MIL REAIS

C-APITAL SOCI ~kL: R$1-100.000,00

-------- ~ ---------- ~ ------- RESPONSAVEL(EIS)

TECNICO(S):

---------------

-------

NOME: AMERICO ANDRE JUNIOR
TITULO:

ENGE=IRO MECANICO

INCILUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 07/08/1991
CARTEIRA:

:34879/D EXPEDIDA EM 16/04/1984 PELO CREA-MG

RNP: 1405459239

ATRIBUICOES:

RESOLUCAO:

218 ARTIGO: 012

*

OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 866619--., !

E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S ~ SEGUINTES(S)

QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA
OU EMPRESA (S)
CONSTRUTORA SATELITE LTDA
CONSTRUTORA CAPARAO S.A.

NOME! JOEL AYRES DA MOTTA FILHO
TITULO. ENGENHEIRO MECANICO
!NCLUIDO * COMO RT DA EMPRESA EM 07/08/1991
CAPTEIRA: 53442/D EXPEDIDA EM 07/08/1991 PELO CREA-MG
RNP: 1405460059

ATRIBUICOES: LEI:

0000 DECRETO:

00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012

*

OBS: ALERTAMOS, POR PORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LE 7_ N.
OU EMPRESA($):

* * ' - -

E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINIE5 ~ S)

ACIMA

QUE 0 PROFISSIONAL CITADO
~

~

-

~

*

~

* * * * * * * * * *

~

*

~

~

~

* * *

~

------------------- ~ ---------------------- ~~ ---------------------- ~ ---------PAGINA 1 DE 3
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Av. Álvares Cabral, 1600 - St'Agostinho - Belo Horizonte/IMG
www.crea-mg.org-br - Tel.: 31-3299-8700
0800 28 30 273 (Ouvidoria) . 0800 031 2732 (Atendimento)

ÇREA-MG 30170-001 .

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO:

012434/09

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009
JAM SOLUCOES PREDIAIS LTDA
TOPiS CONSTRUCOES CIVIS LTDA

NOM2. JAND"ZR VITORIO LOPES DA SILVA

TirJT—O: ENGENHEIRO CIVIL
INC:,UIDO COMO RT DA EMPRESA EM 05/01/2001

CARTEIRA: 69116/D EXPEDIDA EM 10/12/199B PELO CREA~MG
RNP: 1403307547
,-TRIBUICOES:ARTIGO
'4
7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73,

DO CONFEA.

ESPECIALIZACAO:
ENGENHARIA.DE TRANSPORTES
INST.ENSINO:2SCOLA DE ENGENHARIA EYNNEDY

EEK

DT.CONCL.CURSO:29/11/1996
**—

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

QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S'~ SEGUINTES(S) FIRKA(S)
OU EMPRESA( ~S): * * * * * * * ~ * * * * * * ~ * * * * * * * * * ~ * * * * * * ~ * * * * * ~
JAM. SOLUCOES PREDIAIS LTDA.

NOME. MARLENE DE MORAES
TITULO ;

ENGENHEIRO MECANICO

iNCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 19/04/2002
CARTZIRA:

60361/D EXPEDIDA EM 20/01/1995 PELO CREA-MG

RNP: 14033028?1

ATRIBUICOES: LEI:

0000 DECRETO:

00000 PESOLUCAO:

012 ARTIGO:

000

--------------- ~ ---------------------- ~ ----------------------- ~ ------------------ ~ --------NOME: ALEX MANSUR MATTOS
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
iNCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 09/05/2003"

CARTEIRA: 5352WD EXPEDIDA EM 27/08/1991 PELO CR2A-MG
140693992'7
REGISTRO CANCEI~ADO/INTERROMPID0 NO PERIODO DE:

01/01/2001 ATE 01/04/2003

ATRIBUICOES:ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06-73, DO CONFFA.
------------------------- ~ -------- ~ --------- ~~ --------------------------------------------NOME.

LUIZ . CARLOS MOREIRA CAMARGOS

TI --l'[1LO: ENGENHEIRO QUIMICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 18/06/2003

CA.RTEIR;k: 71563/D EXPEDIDA EM 21/12/1999 PELO CREA~MG
RNP

~

1406189600

1

/4
---------------------------------------------------PAGINA 2 DE
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Alvares Cabral, 1600 - St'Agostinho - Belo Honzonte/MG:
30 170-001 - www.crea-rng.org.br - Tei.: 31.3299-8700
C RE A-ffiG ;i Av.
1 0800 28 30 273 (Ouvidoria) - 0800 031 2732 (Atendimento)
~

Conselho R,.9,— I de Engenh  13, ANultet—a
de

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 012434/09
VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009
ATRIBUICOES:ARTIGO 17 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE 0 PROFISSIONAL CITADO
OU EMPRESA(S);

* * * * -

ACIMA

E TAMBEM RESPONSAVEL T2CNICO DA(S) SEGUINTESfS)

1 - * - * * * * * * * - * * . . * * * * *

~

K.RYAIS.

. * . * * * * * * *

~

AMBIENTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.

NOME:

MARCIO DE OLIVEIRA JUNIOR

TITULO:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 17/11/2004
CART
IEIPA--

84787/D EXPEDIDA EM 22/10/2004 PELO CREA~MG

RNP: 1404905650

Al--IBUICOES:ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973,

DO

CONFEA.
*..*

OBS: ALERTAIVIOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI

QUE 0 PROFISSIONAL CITADO

N~

8666.,'93,

SEGUINTEStS) FIR ~1A(S ~

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

OU EMPRESA( 'S):
J~

ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S)

~

M SOLUCOES PREDIAIS LTDA

-------------------------- OBJETIVO SOCIAL: _~ ------------- ~ ---------------- ~ --------

0

PRO=0,

iNSTALACAO

A

EQUIPAMENTOS DE

CONTROLE

DE QUALIDADE.- E LCC; ~.ÇA'~' DE EQUIPAMENTOS.A COMERC !ALI Z~~Ç.~G ~'_w

CONDICIONADO E

AR

TERMICOS

£SCRITORIO DE CONTATOS COMERCIAIS-

-- * * *

---- ------ ~~ ------ ~ ---------------

RESTRICOES:

EMPRESA

REGISTRADA

OBJETIVO SOCIAL,

DE AR CONDICIONADO, CEN- TRAIS D_z'

E INSTALACOES PREDIAIS (ELETRICA E HI- DRAULICA). iNSPECAO DE

ESTERELIZACA0, OBRAS CIVIS

E

SISTEMAS

E KANUTENCAO DE

~

E 0 OBJETO SOCIAL DA FILIAL PASSA A SER 0
* * ~ - * * * * ~ * ~ * * ~ * * - * * - - ----- ---------- ~~ ------------

NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES EM SEU
EXCLUSIVAMENTE

TEC-2,1ICO . *' * * * * * * * -

NAS

ARFAS

DAS ENGENHARIAS CIVIL,

MECANICA,

QUIMICA,

E

COM AS ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO

EL5TRICA- EM CONFORMIDADE
~

* * * * *

~

* * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * *

~ ~ *

---------- ~ ------ — ------------------ ---------------------------------------------------

CERTIDA0 EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS
INFORMACOE ~ ENTRE EM WWW.CP.F-A-MG.OPG.BR - SFRVICOS PUBLICOS - VALIDACAO DE CERTIDOES CERTIDAO

DE

REGISTRO

E QUITACAO DE EMPRESAS,

COM 0 NUMERO 012434/09 EMITIDA EM: 12 : ~ E

MAIO DE 2[)09
-------------

----------- ----------- ------------------- ---------- ~ ----------------

E DISPFNSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N' 16 -7 DE 2 -~ /0 -'/2Gc 3_- .
FALSIFICACA0 DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO 0 AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL.
--------------------------------------

FIM ------------------- ~ ---------- ----------------
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DECIMA...DITAVA ALTERAÇAO DO-CONTRATO SOCIAL DA,
-EMPRES-&-"--.IA,.M-.ENGE.N.II--A~-R--IA-- L.TDA
Américo Aridré ílinioi -. b--asil(-Uu. c,is ~~ do corri comulilião parcial de bens.
EnQenheiro Mecânico, CREA/MG número 34879/D, p,3rtador do C.PF número 017.789.898~
45. residente e domiciliado na cidade de Belo Honi zonte, Estado de Minas Gerais, na rua
Orlando Motetzsohn. número 63, apto 302, Bairro Buritis, CEP: 330-575-300 e Joel Avres da
Motta Filho, 'brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecãilico.
CKEA/MG. número 53.442/D, carteira de identidade número 842,281, fornecida pela
SSR`MG, CPF -. 531.619.636-87, residente e domiciliado . na cidade de Belo Horizonte.. Estado
de Minas Gerais, na rua Alvarenga Peixoto, nárnero 3 00, apto 302, Bairro de Lourdes, CEP:
30-180-120, pelo presente instrurnento resolvem alterar a sociedade empresária Limitada
denorninada "Jam Engenharia Ltda" CNPJ: 38-734.794110001-90, contrato social arquivado
tio Cartório Registro de Pessoas Jurídicas sob o número 76.882 em 22/01/1991 e posterior
alteração registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nurnero
312Ü410863-8 cm 28!04/1993, conforme a seguir exposto.
iConsiderando o consenso dos sócios para que seja aberta uma filial com o ~jetjVO
específico de servir de DEPóSITO FECI-LADO, pelo presente instrumento, resolvem os
sócios alterar o contrato social, em cumprimento ao comando legal emanado do Novo Códi 'yo
Civi;., Lei 10.406,1?002. conferindo assim nova redação à cláusula seQunda e ao pará! ~ I- aI-(~
únIc ~) da Cláusula Terceira, conforme a seguir expresso:
3

"CLÁI-~ SULA SEGUNDA — SEDE E FILIAL
A sociedade tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. ria
a raida do Contorno, número 6777, 3'. Andar, Bairro Lourdes, CEP: "0110-044. te nd o
ainda, as seg
filiais:
I — A~~ erÚda Ayrton Senna, número 3000, sala 311 e 312, Bairro Barra da Tijuca, Rio
de Ja.nelr'o,.PJ, CEP: 22.775-904;
iG. A presente
II — Rua Itunitaba, ri. 4.2 1, Prado, CEP: -30.410-660, Belo Horizonte, ,m
filia ~ tem como finalidade única e exclusiva servir de Depósito Fechado.

Par-ágrafo único: É facultado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua
admiffistração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território
jo
nacional, airibuindo-lhes capital autônomo, se necessário, observada a legislação v'.erite
,obr--- a matér'a".
1

"CLÁUSI ILA TER(~ EIRA — OBJETO SOCIAL

N

único - A filial mencionada no inciso 11 d,~i Çláusula Segunda tem como ob-IeLk-)
eÚÀ-~- ~íN~ô"á guarda de bens de sua propriedade, servindo-lhe corno Depósito Fechado."
asiderando o consenso dos sócios para se alterar o valor de cada quota soci'a] e para
4~
pj1- o e É ao aumento do capital social, modificam cada quota social que passará a valer
em m oeda corrente
(mil reais) e subscrevem e
ài~.i na esta data e lias mesmas proporções anteriores, R52.100-000,00 (dois milhões e cem
e cem mil reais) a
passando o capital social de R$1.100.000.00 (um mi
rÉ-nI .~
(três
mil e duzentas)
~R&~-~?M
--)kflOO - 00 (três milhões e duzentos mil reais), dividido em 3.200
4ti~i*Là~~ àWrn distribuídas entre os sócios:
%
Valor
N.' de Quotas
~ otisias
R$ 1.600.000 700 0., 5 0 0,0%'
1.600
dré Júnior
,
50,0ó `
R$1.600-000,00
1.600
Joei Avres da Motta Filho
100,0%
RS3.200.000,00
3.200
TOTAL
~

Z

111 - Periiiai3eceiii inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato original e posteriores
alterações desde que não colidam com a ora estipulada,
na-f~-a-cen_ ,,~ ad 4abaixo:
1
—
G - Te: 3-,
Fe-Tz

0 SOCIAIL CONSO,
AU

CLÁUSULA PRIMEIRA — DENO

<AÇÃO ~ - SOCIÁL

Ú~

-—

-r

f-

A Sociedade Eiripresária Ltda girará'sob o nome empresarial - ~ 'Jaiii-Eng
sendo regida de conformidade com a Lei número 10.406/2002 e supletivamente pela 1..ei
núniero 6.404/76.

CLÁUSULA SEGUNDA

-

SEDE E ]FILIAL

A sociedade tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais_ 11.-1
avenida do Contorno, número 6777, 30. Andar, Bairro Lourdes, CEP: 30110-044, tendo.
ainda, as seouinies filiais:

1 - Avenida Avrton Seri-na, número 3000, sala 3 11- e 12. Bairro Barra da T ~juca, RIO
de Janeiro, RY, CEP: '~?-9 .775-904 -,
11 - 1~ aa ltuIutaba, ri. 422 1, Prado, CEP: 33 0.410-660 . Belo Horizonte/MG. A preseni ,~
filial tem ci"o.finalidade única e exclusiva servir de Depósito Fechado.

ParáQrafo único ,. É facultado à sociedade -a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de ~- uÍ-i
administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território
nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se necessário, observada a legislação vi!2 ~ ente
sobre a matéria-

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL
0 objeto Social da Sociedade constitui na elaboração de projeto, na mstalação e 11,4
manutenção de sistemas de ar condicionado, centrais de esterelização, em obras civis e em
instalações prediais (elétrica e Hidráulica), na inspeção de equipamentos e no controle de
qualidade e na locação de equipamentos, além da comercialização de equipamentos de ar
condicionado e Térmicos.

Pai-2-1arafo ú 'co - A filial mencionada no inciso 11 da Cláusula SegUnda tem como objew
e.--~ elüsIvo a Guarda de bens de sua propriedade, servindo~lhe como Depósito Fechado.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAÇÃO
0 prazo de duração da sociedade

é indeterminado, extinguindo-se por vonta&:
iulâilime dós sócios e nos casos previstos eni lei.

CLÁUSULA QUINTA — CAPITAL SOCUL
0 c?ipital social, totalmente subscrito

e integralizado em moeda corrente nacional é
RS3.200.000,00, (três milhões e duzentos mil reais) dividido em 3200 quotas de R$ 1.000,.0,
(hum mil reaÈ is) cada uma. 0 capital social fica assim subscrito na seguinte proporção ,

Sócios Quotistas

N.' de Quotas

Valor

.~ ,rnénÍco

André Júnior
J oel A,. r-e,, da _N/1otta Filho
, FOTA 1,

1.600
1.600
'_260

R$ 1600-000,00
R51.600.000,00
P.53.2.00.000,00

50,00%
50,00%
100.00 1!/0

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE
I. A re%ponsabilidade dos sócios é restrita ao valor do Capital Social, conforme
preceit -,ia o artigo 1.0522 do CÕdia-o Civil 1 Lei número 10-406/2002.
11. Os sócios não responderão subsidiariam ente pelas obi-

estabel--ce o artigo 1054 c/c o artigo 997, VIR> do Codigo Civil, Lei
wc

CLÁUSULA SÉTINLk - -AD-N'.

TRACA0 E A
r,~ -~

A administração da sociedade caberão a todos os sõcios,
nome empresarial, dispensando-os de caução e linvestídos dos mais am
s—
podendo representa-Ia em juizo ou fora dele, nas relações com terceiros
p ~ bIicas e autarquias, assinando isoladamente ou em conjunto, todos
necessários à gestão dos neclóclos-

do
poderes.
.nas repartições
os documento ,,

CLÁUSULA OITAVA - IMPEDMENTO DE USO DA DENOIMINA.ÇÃO
SOML
todos os poderes necessanos para a pratica dos
atos de 1-,estão, ficando vedado os avais, fianças ou outras I_Dgarantias de favor, bem como, o uso
ou emprego da denonui nação social em negócios ou transações estranhas aos obijetivos sociais.
Os administradores são investidos de

CLÁUSULA NONA - REUNIõES E DELIBERAÇõES SOCIAIS
As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de so- cios, presidida e secretariada
pelos sócios presentes, que lavrarão uma ata de reunião levada posteriormente a reQistro em
órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e Iavratura de livro de ata.
Parágrafo Primeiro - A convocação para a reunião de sócios se dará por escr-ito. com

obtenção individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anuncioconforme parágrafo sexto, do artiao 1.072, da Lei numero 10-406/02
Parágrafo Segundo - A reufili ão dos sócios i- nstala-se com a presença, em primeira
convocação, de titulares de no Min1 mo 3 4' doc apita1 social e- em seguida, qualquer numero
Parágrafo Terceiro - Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidireni
por escrito sobre as matérias ob « eto de deliberação, nos termos do parágrafo terce ro, do ar -t,
1-072 da Lei número 10-406/2002Parágrafo Quarto - A reunião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em Le),
ordiriar- lamente, aos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo corri
o artigo 1.078 da Lei 10.406/ 0021 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais
eXICIlrem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos estiverem presente e decidirem por
-Iscráo acerca da mate'n- a em pauta/~

~

Parágrafo Quinto - '.\as reuniões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou
procurador devidamente constituído para este fim espeCifico.
Parágrafo Sexto - Os sócios defiberarão em reuniões sobre as seguintes inaierias,
ressalvando o disposto no parágrafo terceiro do presente artiW a aprova~ão das contas da adnu- ru- stração,li.
a designação dos adniínistradorés, quando feita em separado,
111.
a destituição dos administradores-,
IV.
a modificação do contrato social -,

>

>
o

,.

V-

a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de
liquidação -,
VI
a nomeação e desIitMÍ ,~ ã,) dos líquidantes e o lulgamento
das suas contas,
ZI
o pedido de concordata.
Parágrafo Sétimo — As deliberações dos sócios serão tomadas, observando os
quorur.-s nunimos a seguir 1.
pelos -..-otos correspondentes, no MMimo, a três quartos do capital social, nos
casos previstos nos incísos V e -v-1 do art 1-071 do código civil
lI
pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos
previstos nos incisos 11, IR IV E VM do art 1.071 do código civil,
111.pela maioria de votos presentes, nos demais casos previstos neste contrato ou
na lei.

ULA DÉCI.W
, -X - RETMADAS PRóPelo Exercício da admii nistração, os administradores terão
mensal a título de pró-1abore, observadas as, dis~posiçoes regulamentai

L

A PRIMEIRA — RESULT
DISTRIBUIÇÃO

SUA ,

0 exercício social coincidira com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao
Lérmino de cada exercicio, os a~stradores prestarão contas justificadas de sua
administração, elabor ando as demonstrações financeiras e--,,,igidas legalmente.
Parágrafo Primeiro
'
— A sociedade deliberará em reuinião dos sócios, devidamente
convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de
partici -,)ação do quadro societárío, segundo autoriza o artigo 1-007 da lei 10.406/2002.
Parágrafo Segundo — Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros
do exe ~.- cíci_o, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de
lucrosquando a distn'bui ~ ão afi~tar o capital social, conforme estabelece o artigo 1,059 da Lei
~
numero 10.406/ 2 00*2.

C LÁU] SULA DÉCUNIL-X SEG UNDA - CESSÃO DE QUOTAS
As quotas da Sociedade são indivisiveis e não podem ser cedidas ou tra-risféridas. sem o
expresso consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de
preferência para os sócios que queiram adquin'-IasParágrafo Único — 0 sócio que desejar retL-ra-se da Sociedade deverá comunicar aos
demais, com antecedência de 90 dias, a sua intenção de não mais continuar na Sociedade.

CLÁUS_LITA DÉCINNU TERCEMA FALECIMENTO DE SóCIO
0 falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constituirá causa pai -a
—

dissolução da sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes,
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o falecimento ou i- mpedimento legal de qualquer uni
dos sócios, caberá aos socios remanescentes, juntamente com uni dos herdeiros, 011
representante legal, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, fixativo dos
haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais.
Parágrafo Segundo - 0 Balanço Patrimomial será levantado com a data do ultimo dia - ' --,do mês anten'or ao evento-

CI-'ÁI-- SULA DECI_NL-X OU-ARTA— DISSOLUCAO E LIOUIDACA OD _A~

SOCIEDADE

ia

A sociedade será dissolVida apenas por deliberação dos sócios-quotistas, para este fial
convocados, respeitando o quorurn deliberativo pievisto no paráçgrafo sétimo, da çlaásula
nona.

CLÁUSULA DÉCIMA _Q~1NNT.X— CASOS 0N1ISSOS
De con-forn1.lidade corn o que dispõe o arti10o 1.053, parãgrafo Linico, do Cód10o Civil
Lei número 10.406/2002
observar-se-ão na omissão do diploma legal
1 nominado e deste
aplicável
Ariônimas
contrato, as disposições contidas na Lei das Sociedades
supletivamente à Sociedade Empresária Limitada- bem como pela Legislação advinda
posteriormente e aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCUNIA SEXTA — DESIMPEDINIENTO
Os sócios

e Admiffistradores declaram, sob as penas da lei expressamente que não se
~

acha-m impedidos de exercer a admíaistração da sociedade, por lei especial, ou em virt -ude de
condenação criminal, nos termos do art 1-011, parágrafo primeiro, da Lei numero
10.406,12002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei
i u mero 89'4/94.

CLÁUSUILA DÉCI-NtX SÉTINLA — FORO
Para eventual propositara de qualquer ação ou procedíniento entre os sócios ou deles
contra a sociedade, fundada em, sua existência, - administração ou neste instrumento, fica eleito
o foro da Cidade de Belo Horizonte, com renuncia expressa de qualquer outro foro, por maiís
especial ou pilvilegiado que sqla, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer
dos quotistas.
E, por es:tarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato
Social, em três vias de i- gual teor e, foi-ma na presenç a das testemunhas adiante nomeadas.
~

Belo Hbrizonte, 20 de abr

-

1

OAB/.MG 87.179
TESTE_NVL_1'- _HAS:
~

n

'cz _
Nome
~

,

~

CPF:

CPF:

FERIRAZ

7.~~

CIO DE N_ T^_'5
~

F~

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
4147246

CERTIFICO 0 REGISTRO SOB 0 NRO:
PROTOCOLO: 091402.836.2
~

DATA;

1910612009

tJAM ENGENHAMA LTDA#
-

A,

AUTIlEINITIC ,1 ,ÇAO'

BBK 36!

2

L-.

!

CODWIG

C-p1.h. d, D--h—W E.MMk. d. Mi— C~ w,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGÃO, PRESENCIAL NO 25109 - Processo nO: 273109
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

-~" ~).a1 rL11

1«

CNPJ:
RESPONSÁVELTÉCNI CO:

NO CREA: ú

221

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

PAUL ~ SÉ9GIO DIAS IJUARTE
CREA/MG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOSKEN
Pregoeira

Rua Aimorés,

Lourdos - Belo Horizonle - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig,com,br
1,69 ~ -

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL
CONSE1,110 REGIONAL DE ENGFNHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
PS 1 AI)O [)L-SÃO PAULO
CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA 3URIDICA

Certidao NR.: 07038/09

valida ate: 31/12/2009

Processo: F 01346/89

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica abaixo citada se encontra registrada
neste conselho, para atividades tecnicas limitadas a competencia legal de
seus responsaveis tecnicos, nos termos da Lei n. 5194, de 24 de dezembro
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis tecnícos nao se encontram em debito COM 0 CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que esta
certidao nao concede a empresa o direito de executar quaisquer servicos
tecnicos sem a participacao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis
tecnicos abaixo citados e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer
modificacao nos dados cadastrais nela contidos, apos a data da expedicao.

Razao social: PRO-DAC AR CONDICIONADO LTDA
C.G.C.:

057.166.456/0001-43

Endereco:

RUA BELFORD DUARTE

716

V. STA. CATARINA
04375 - 000 - SAO PAULO

- SP

Registro no CREA-SP: 0354807
Data do registro:

30/06/1989

capital social: R$ ************2.100.000,00 Reais
Atualizado em : 31/10/2007

Observacao:
REGISTRADA PARA: Exercer atividades tecnicas exclusivamente no
ramo de Engenharia
OBJETIVO SOCIAL: Servicos auxiliares a construcao civil e instala

cao de sistemas de ar condicionado, ventilacao e refrigeracao, as
sim como assistencia tecnica dos
RESPONSAVEIS TECNICOS
LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MIRANDA
Nome:
TitUIO(S) e atribuicoes :
ENGENHEIRO MECANICO
conferido por

~

- CONTINUA -

SERVlÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
FS -FADO DL SÀO PALiLO

Continuacao da certidao 07038/09

Folha: 2

do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Numero de registro no CREA-SP: 0601283639
RegistrO Nacional do Profissional: 2605029271
carteira(s):128363/D
expedida por CREA-SP
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 30/06/1989

conferido por:

Sao Paulo, 25 de

marco

de 2009.

GULLINO
advocacia e contabilidade

s p ~'p'0T0r-0'-0
—4
8545 47103

132 ALERACAO DE CONTRATO SOCIAL
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA
NIRC — 35 — 2 — 0733084 — 0
C.G.C. N.O 57.166.45610001-43
Entre os signatários do presente instrumento e na melhor forma de
direito, os a seguir identificados e qualificados, a saber:OSMAR DOS SANTOS FRAGATA, brasile -tro, casado, maior,
comerciante, portador da Cédiiia de Identidade R.G. 6.964.545-SSP-SP, inscrito no C.P-F.
sob o n.' 943.876.218-34, residente e do-.nicJiado nesta Capital à R. Itapuru, 465 apto 93,
bairro Saúde, CEP 04143-0 10,
LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MIRANDA, brasileiro, casado,
maior, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. 7-560.942-SSP-SP,
ibscrito no C.P.F. sob o n.' 046.000.998-26 e CREA — São Paulo n.' 128.363-1), residente e
dom] ciliado nesta Capital à Rua Campevas, 404, apto 34, bairro Perdizes, CEP 050 16-010.
UNICOS sócios da sociedade empresária do tipo limitada "PRODAC AR CONDICIONADO LTDA", desta praça, com seu contrato social arquivado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o ri.' 35207330840, em sessão de 20 de
fevereiro de 1987, sendo a última alteração arquivada sob o n.' 247.854/01 --'), em sessão de
12 de dezembro de 2001, resolvem de comum acordo consolidarem o seu contrato social
pela forma seguinte:CLAUSULA - I - DA DENOMNAÇÃO SOCIAL
A sociedade gira sob a seguinte denominação social:- "PRO DAC AR
CONDICIONADO LTDA
CLAUSULA - II - DA SEDE E FORO JURíDICO
A sede e foro da sociedade está situada nesta Capital na Rua Belford Duarte,
716, bairro Vila Santa Catarina, CEP 04375-000.
CLAUSULA - 111 - DO PRAZO DE DURAÇÂO
A didração da sociedade é por tempo indeterminado.
Segue..

Rua Topázío, 730 - Cj. 03 - Aclímação - cep 04105-063 - FÓne1Fàx. (11) 3208-5181
Rua Rugendas, 77 - Jd. Aeroporto - cep 04356-110 - FonelFax.- (11) 5031-2957 - São Paulo
~

guilinocon @superig. com . br
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CLAUSULA - IV - DO OBJETO SOCIAL
A aludida sociedade tem como escopo principal de seu objeto social o
seguinte:- serviços auxiliares à construção civil com a instalação, conserto e manutenção
de equipamentos para ar.

CLAUSULA - V - DO CAPITAL SOCIAL
0 Capital Social é de R$ 1.050.000,00 (hum milhão e cinqüenta mil reais),
di-~ idido em 1.050.000 (hum milhão e cinqüenta mil) quotas no valor de " 1,00 (hum real)
cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional e dividido entre os
sócios da seguinte forma:-

sócios
OSMAR DOS SANTOS FRAGATA
LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA M1I~^A

TOTAL

N QUOTAS
525.000
525.000
~

1.050.000_

V.UNIT
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00 1

TOTALR$

525.000,00
525.000,00
1.050.000,00

Parágrafo Único:- Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n.'
10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.
CLAUSULA — Vi— DA ADMINISTRAÇÃO
A Sociedade será administrada e representada em todos os seus atos
pela assinatura em conjunto, distribuindo entre si os diversos encargos e funções para
assegurar o regular funcionarnento da sociedade. A denominação social será usada em
conjunto no giro comercial e bancário e em todos os demais atos e operações que envolvam
a responsabilidade da sociedade ficando porém, vedado o seu emprego de favor e estranhos
aos fins sociais, tais como avais, fianças, endossos e análogos;
Parágrafo Primeiro:- os sócios poderão nomear ou constitWr
procuradores em nome da sociedade especificando nos respectivos instrumentos os atos e
operações que o indicado poderá pravicar;
O#Se
gu~
Rua Topázio, 730 - Cj. 03 - Aclimação - cep 04105-063 - FonelFax.- (11) 3208-5181
Rua Rugendas, 77 - Jd. Aeroporto - cep 04356-1 10 - FonelFax: (11) 5031-2957 - São Paulo
guilinocon @superíg. com . br
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Parágrafo Segundo:- Na representação junto às repartições Públicas
Federal, Estadual, Municipal e suas Autarquias, assim como em licitações públicas e
privadas, a sociedade poderá ser representada por um dos sócios.

CLAUSULA - VII - DO PRO LABORE
Os sócios deV'Ida--nente qualificados, tem direito a uma retirada a tírulo de
Pró-Labore pelos serviços prestados à sociedade, sendo que esta retirada será levada à conta
de despesas gerais da aludida sociedade, sendo também esta retirada fixada de acordo
prévio entre os sócios, respeitando a Legislação do Imposto de Renda e Previdência Social.

CLAUSULA — VIII - DOS LUCROS OU PREJUíZOS
Os lucros ou prejuízos apurados em balanços anuais encerrados
obrigatoriamente em 31 de dezembro de cada exercício, sefão di-,~~ didos ou suportados entre
os sócios na proporção de seu capital.

CLAUSULA - IX - DA PREFERENCIA
Os sócios não poderão ceder a terceiros, no todo ou em parte suas quotas de
capital, sem antes oferecê-las ao outro sócio, que em igualdade de condições terá sempre o
direito de preferência.

CLAUSUILA - X - DO FALECUvIENTO DO SOCK)
0 falecimento de qualquer um dos sócios não Implicará na extinção da
sociedade.
Aos herdeiros ou sucessores é facultado o direito de continuar na sociedade,
octipando a vaga do sócio falecido.
Restringe-se apenas com a imposição de que na hipótese dos herdeiros serem
em número superior a dois, seja escolhido um dentre eles, que os represente na sociedade.

CLAUSULA - XI - DA ELEIÇÃO DO FORO
Fica eleito o Foro da comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para
transcurso de qualquer ação que tenha como origem as cláusulas deste contrato, por mais
privilegiado que o outro se apresente, e os casos omÀssos serao regidos pelas disposições
das Leis Vigentes.
Segue
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CLAUSULA - XII - DO DESIMPEDUvIENTO
Os sócios, OSMAR DOS SANTOS FRAGATA e LUIZ AUGUSTO DE
ARRUDA NIERANDA, já devidamente qualificados, declaram que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de Lei especial, nem em virtude
de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § l', do Código Civil (Lei
10.406/2002).
CLAUSULA - XIII - DAS DISPOSIÇõES FINAIS
Os sócios já qualificados no preambulo do presente instrumento, declaram
que em todas as alterações societárias far-se-ão alterações contratuais que serão registradas
na Junta Comercial do Estado de São Paulo, deixando assim de emitir o Livro de Atas, e
fica ainda estabelecido que a so-ciedade não terá Conselho i- iscal.
Os casos omissos neste Contrato Social, serão resolvidos com observância
dos preceitos do Código Civil (Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002) e de outros
dispositivos legais aplicáveis.
E, por estarem de pleno acordo, os contratantes se obrigam a cumprir
fielmente este contrato, que assinam juntamente corr- 2 (duas) testemunhas a tudo presente
em 3 (três) vias de igual teor, a primeira para ser arquivada Junta Comercial do Estado de
São Paulo, e as demais anotadas na referida Junta é que produzirão os efeitos legais.
São Paulo, 19 de novembro de 2003.

Luiz

.Miranda

Testemunhas
R.G. 2.064.210-SSP/SP
.. 1 ~~
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ISINGULAR .
143 ALERACAO DE CONTRATO SOCIAL
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA
NIRC — 35 — 2 — 0733084 — 0
C.G.C. N.` 57.166.456/0001-43

Entre os si griatários do presente instrumento e na melhor forma
de direito, os a seguir identificados e qualifícados, a saber:-

OSMAR DOS SANTOS FRAGATA, brasileiro, casado, maior,
comerciante, portador da Cédula de Identidade R.G. 6.964.545-SSP-SP, inscrito no
C.P.F. sob o n.' 943.876.218-34, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Itapuru,
465 apto 93, bairro Vila da Saúde, CEP 04143-010;

LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA -MIRANDA, brasileiro,
casado, maior, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. 7.560.942SSP-SP, inscrito no C.P.F. sob o n.o 046.000.998-26 e CREA — São Paulo n.' 128.363D, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Cafelândia, 101 bairro Sumaré, CEP
01255-030
UNICOS sócios da sociedade empresária do tipo limitada l'PRO
DAC AR CONDICIONADO LTDA", situada nesta Capital na Rua Belford Duarte,
716, bairro Vila Sta Catarina, CEP 04375-000, com seu contrato social arquivado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.' 352073-30840, em sessão de 20 de
fevereiro de 1987, sendo a última alteração arquivada sob o ri.' 14.753/04-2, em sessão
de 08 de janeiro de 2004, resolvem de comum acordo alterarem o seu contrato social
pela forma seguinte:-

que passará a ser: serviços auxilliares à
construção civil e instalação de sistemas de ar condicionado, ventilação e refrigeração,
assim como assistência técnica dos mesmos.
a) Alterar seu objeto social

Segue

...
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b) Respeitada a modificação feita pelo presente instrumento, continuam
em inteiro vigor as demais cláusulas e condições do contrato acima referído, e que fica
neste ato retlficado e do qual a presente alteração fica fazendo parte integrante.

E, por estarem de pleno acordo, os contratantes se obrigam
a cumprir
:Z>
fielmente este contrato, que assinam juntamente com 2 (duas) testemunhas a tudo
presente em 3 (três) vias de igual teor, a printieira para ser arquivada í unta Comercial do
Estado de São Paulo, e as demais anotadas na refenida Junta é que produzirão os efeitos
legais.

São Paulo, 12 dejaneiro de 2006.

Osmard

S

s Fragg ata
Luiz

Miranda

Testemunhas
E ~~e

~
1i no

R.G. 2.064.2 1 0-SSPíSP

~

26e u lino Frazão
R.G. 24.^369.5 115-9-SSP/SP
DA c, ~ r:

SÃC P-AULO

SOP 0 'N ~FMERó CRIST

15.648/06-0

!A -ffi 1
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153 ALERACAO DE CONTRATO SOCIAL
PRO

DAC AR CONDICIONADO LTDA
NIRC — 35 — 2 — 0733084 — 0
C.G.C. N.O 57.166.456/0001-43

Entre os signatários
do presente instrumento
Z:>
de direito, os a seguir identificados e qualificados, a saber:-

e

na melhor forma

OSMAR DOS SANTOS FRAGATA, brasilei--o, divorciado.
iliaior, comerciante, portador da Cédula de Identidade R.G. 6.964.545-SSP-SP, inscrito
no C.P.F. sob o ri.' 943.876.218-34, residente e domiciliado riesta Capital na Rua
Princesa Isabel, 17, apto. 12 3), bloco A, bairro Campo Belo. CEP 04601-000;
brasileiro,
LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA
casado, maior, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. 7.560.942SSP-SP, inscrito no C.P.F. sob o ri.' 046.000.998-26 e CREA — São Paulo ri.' 128.363D, residente e domiciliado nesta Capital ris Rua Cafelândia ~ 101 bairro Sumaré, CEP
0 129 5 5 - o 3 o

UNICOS sócios da sociedade empresária do tipo limitada "PRO
DAC AR CONDICIONADO LTDA", situada nesta Capital na Rua Belford Duarte.
716. bairro Vila Sta Catarina, CEP 04375-000, com seu contrato social arquivado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o ri.' 35207330840, em sessão de 20 de
fevereiro de 1987, sendo a última alteração arquivada sob o n.' 15.648/06-0, em sessão
de 20 de japeiro de 2M6, resolvem de comum acordo altera-rem o seu contrato social
pela forma seguinte - -

0 sócio OSMAR DOS SANTOS FRAGATA. acima qualificado,
subscreve e realiza neste ato, em.moeda corrente nacional, 525.000 (quinhentas e vinte e
cinco mil) novas quotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo o total de
R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).
0 sócio LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MIRANDAjá deviamente
qualificado, subscreve e realiza neste ato, em moeda corrente nacional, 525.000
(quinhentas e vinte e cinco mil) novas quotas, no valor de R$ 1 00 (hum real) cada
uma, perfazendo o total de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).

Segue....
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Desta forma, o capital social, que era de R$ 1.050.000,00 (hum milhão
e cinqüenta mil reais), passa a ser R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), já
totalmente integralizado em moeda corrente nacional, fica dividido entre os sócios da
seguinte forma:

sócios

V. UNIT,
No
QUOTAS -

TOTAL

OSMAR

RS 1.050-000,00

Total

1.050.000,001
R$ 2. 100.000,00 1

DOS SANTOS IFRAGATA
:1.050.000 : R$ 1,00
LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MIRANDA, 1.050.000 R$ 1,00
2. 100.000 ~ R$

1,00

R$

Parágrafo único:- Nos ten-rios do art. 1.052 do CódigoZD Civil (Lei ri.'
10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.

Respeitada a modificação feita pelo presente instrumento, continuam
em inteiro vigor as demais cláusulas e condições do contrato acirra refenido, e que fica
neste ato reti'f icado e do qual a presente alteração fica fazendo parte integrante.

E, por estarem de pleno acordo, os contratantes se obrigam a cumprir
fielmente este contrato, que assinam juntamente com 2 (duas) testemunhas a tudo
presente em 3 (três) vias de igual teor, a primeira para ser arquivada Junta Comercial do
P-stado de São Paulo, e as demais anotadas na referida Junta é que produzirão os efeitos
legais.-

São Paulo, -3 1 de outubro iJe 2007.

Osmar dos a s Fragata
Luiz Augusto

a Miranda

Testemunhas

u 1110
R.G. 2.064.210-SSP/SP
I~áb
ioJ/o~s
éGuI
ino ZFrazão

R.G. 24.369.515

/SP
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CODEMIG
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGAO PRESENCIAL N' 25109 - Processo n0 : 273109

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

,~
- 4?í/ 1 u c- ~ ~/< - 1 í o . e .~~v,
/-C ~ j
1~?-7 3&9.
7691~1~
<5~~V
1-

CNPJ:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ~k~11
N 11 CREA:

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

PAUQb SERGIO DIAS DUARTE
CREA/MG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOS1KEN

Pregoeira

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

-

Service)One
São Paulo, 03 de Agosto de 2.009.

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DF, MINAS GERAIS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL 25/09.
VISTORIA TÉCNICA

Prezados Senhores,

Service One Engenharia e Serviços Ltda, CNIPJ/MF n1 07.909.76810001-21, por intermédio do seu
representante legal assinado, apresenta como seu responsável o Sr. Wilson Jose de Sousa — RG.
10.931.747 SSP o qual fará a visita dos locais onde serão executados os serviços e tomará conhecimento
de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.
Data da Vistoria: 0310812009
Horário: 10:00hs

Atenciosamente,

Service One Engenharia e Serviços Ltda. 107.909.76810001-21
FIRMA LICITANTE 1 CNPJ

0 HENRIQUEVILAS-BOAS
Representante legal

Rod. Hélio Smidt, s/nO - Cumbica - CEP 07190-972 - Caixa Postal 3181 - Guarulhos — SP
Tel: 55 112445-4074 — Fax: 55 112445-2602 — Internet: www.serviceone.eng.br

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

Oz

s

c

CERTIDA0 DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
.

Certidao NR.: 03784/09

Valida ate: 31/12/2009

Processo: F-2193/06

CERTIFICAMOS que a pessoa Juridica abaixo citada se encontra regietrada

rie8te Conselho, para atividadea tecnicao limitadas a competenci& leg8.1 de
seus responsaveis teenicos, nô-o termos da Lei n. 5194, de- 24 de dezembro
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa Juridica mencionada,bem como seus responsaveis tecnicos nao se encontram em debito com o CREA-SP, CERTIFICAMOS, mais, que esta
r;ertidao nao concede a empresa o direito de exe.cutar quaísquer , oervicos
teonícoB sem a participacao real, efetíva e insofismavel dos responsw,7eis
teonioos abaixo citados e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer
modifiQaç,ao nos dados cadactrais nela contidos, apos a data da expedicao.
Razao social: SERVICE ONE ENGE~IA E SERVICOS LTDA
C.N.P.J.: 007.909.768 é1.1 0001-21

Endereco:

RUA OCTAVIO FORGHIERI

72

JD GUMERCINDO
07090 - 070 - GUARULHOS

- SP

Registro no CREA-SP: 0783232
Data do registro: 21/07/2006

Capital. social: R$

Reai8

Atualízado em : 08/05/2006
Observacao:
Sem reatrícoes.
OBJETIVO SOCIAL: Engenharia, gerenciamento, adminístracao, manu
tencao e assistencia tecnica, instalaQao em regime de empreitada
global, parcial, ou por administracao de equipamentos e sistemas
de: ar condicionado, ventilacao, refrigeracao, eletrica, mecanica
hidraulica, hídrosanítaria,
te de inoendio, controle de
dados e telecomimicacoes na,aeroportos, hospitalar, ínte
Conferido por
~4

9~ .

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL
A D O-~

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO

Continuacao da certidao 03784.109

p

CRE -Sp

Fo lha.- 2

portacao, compra e venda de materiais do
RESPONSAVEIS TECNICOS
Nome: WILSON JOSE DE SOUSA
Titulo(s) e atríbuicoes :
TECNICO EU ELETRONICA
dos artigos 03 e 04, da Resolucao 278, de 27 maio de 1983, do CONFEA,
circunscritas ao ambito da respectiva modalidade.
ENGENHEIRO INDUSTRIAL ELETRICISTA
dos artigos 08 e. 09 da Resolucao 218, de 29 de Junho de 1973, do
CONFEA.

Numero de registro no CREA-SP: 04401230413
Regí8tro Nacional do Profissional: 2603059980
Carteira(s):012304/AP
expedida por CREA-MG
visada sob n. 012304
rio CREA-SP
012304/TD
expedida por CREA-MG
visada sob n. 141872
no CREA-SP
0440123046/D
expedída por CREA-SP
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 21/07/2006
Nome: ARACEUIR VIEIRA
Titulo(s) e atribuicoec
ENGENHEIRO DE SEGURâNCA DO TRABALHO
do artigo 04, da Recolucao 359, de 31 de Julho de 1991, do CONFEA.
ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 07, exceto Aeroportos. da ReBolucao 218, de 29 de Junho de
1973, do CONFEA.
Numero d.e. regi8tro, no CREA-SP: 0600951557
Registro Nacional do Profissional: 2605734897
Carteira(s):095155/D
expedída por CREA-SP
Data de inicio de. Responsabilídade Tecnicas.- 21/07/2006
Nome: LUIZ GUSTAVO CARDOSO
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO MECANICO
do artigo 12, da Resolucao 218, de 2.9 de Junho d
Numero de registro no CREA-SP: 0601788169
Registro Nací al do Profissional: 26Q30I32799.:'

1973, do CONFEA.

~

Conferido por:
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 00 E

Continuacao da certidao 03784/09 Folha:
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Carteira(s):176816/D
expt~, dída por CREA-SP
Data de inicio de. Responsabílidade Tecnica , 27/033/2007
~

Conferido por-

Sao Paulo, 16 de fevereiro de 2009.

Agente Administra
Guaruth05
CR
F~ F-A_~ p. UGI

é..!

: — 41
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BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agenci&Código do Cedente 3336-7/00070824-0
Nosso Número 49221085583-2
o
SSAkCADO:
SERVICE ONIE ENGENHAMA E SERVICOS LTDA
~Data
r de Emissão: 0510112009 Centro de Custo:70304050201

n

m uidades/Taxas

CREASP:000078
Data de Vencimento: 31101

de

203-ANUID.P.J.EXERC.: 2009
TOTAL-

-Depósitos ou transteréncias entre contas não serão reconhecidos por nossos sistemas.
A quitação do título ocorrerá somente após a informação do crédito bancáfio,
Em o de dúvida, favor contatar GESTÁO INSPET. DE GUARULHOS - UGI
o,.ADO FILHO, 2486— VILA RIO DE JANEIRO, GUARULHOS, CEP:071 15000, Fone: 6456-4023, Fax: 6545-4023
i?

1 ~ ~w 1%%%
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ALTERAÇÃO C— .Ci3NS~QLIE>AÇ4Q-ÇONTRATUAL No. 06 DA
Og FORMA LIMITADA
SOCIEDAD ~. .
o

*

* *-h

SERVICE ONE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
CN13J (MF): 07.909.76810001-21

JULIO HENRIQUE VILAS BOAS, brasileiro, Itajubá — MG, divorciado, Engenheiro
Eletrônico, inscrito no CPF (MF) sob o N.o 192.755.366 — 00, Carteira de Identidade RG
N.o M-528.093 — SSP 1 MG, residente e domiciliado nci Rua Diogo Jacome, N.o 518 ~ Ap
252 — Bl- Wonder — Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, no Estado de São
Paulo, CEP 04512 - 001, e WILSON JOSÉ DE SOUSA, brasileiro, Mogi das Cruzes — SP,
casado, comunhão parcial de bens, Engenheiro Eletricista, inscrito no CPF (MF) sob o N.o
004.156.388 — 36, Carteira de Identidade RG N.o 10.931.747 — SSP 1 SP, residente e
domiciliado na Avenida Salim E. Bacachi, N.o 161 — Vila Oliveira, na Cidade de Mogi das
Cruzes, no Estado de São Paulo, CEP 08790 - 180, únicos sócios da SERVICE ONE
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Octávio Forghieri, No. 72,
conjunto 42, Jardim Gumercindo, na Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, Cep:
07090-070, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE
35.220.514.771, em sessão de 2110212006, e posterior alteração, sendo a ultima sob o
No. 18.440109-5, em sessão de 1910112009 e inscrita no

CNPJ sob o No.

07.909.76810001-21, resolvem assim alterar o Contrato Social, conforme cláusulas e

condições seguintes

1. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

J

Os sócios de pleno e comum acordo e nos termos da legislação vigente, decidem
aumentar o capital social de R$ 12.350.000,00 (Doze milhões e trezentos e cinqüenta mil
,
me
utilização da conta Resultados Xcumuiados, 'no valor de R$ 150.000,00
cin
ü enta mil reais) apresentado no Balanço encerrado em 3111 .212008, não
~ 1~ R,,,;
,»~"
~ pd, este alor sujeito a quaisquer ônus fiscais. Com o presente aumento, o Capital
1
'1 fÍca ass distribuído aos sócios:
~

Li

JULIO HENRIQUE VILAS SOAS
1 1.875.000 quotas no valor de R$ 11.875.000,00
WILSON JOSÉ DE SOUSK
625.000 quotas no valor de R$

625-000,00

Face às alterações ocorridas os sócios resolvem consolidar seu Contrato Social que
passa a vigorar com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIAL DE FORMA LIMITADA DE:
~

SERVICE ONE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
A sociedade girará sob o nome empresarial SERVICE ONE ENGENHARIA E
SERVIÇOS LTDA, e terá sede e domicílio, na Rua Octávio Forghieri, No. 72,
conjunto 42, Jardim Gumercindo, Guarulhos, Estado de São Paulo, Cep: 07090070.

0 Capital social é de R$ 12.500.000,00 (Doze Milhões,e Quinhentos Mil Reais)
dividido em 12.500.000 (Doze Milhões e Quinhentas Mil) quotas no valor de R$
1,00 (Um Real) cada uma integralizadas em moeda corrente do País assim
subscritas:

JULIO HENRIQUE VILAS BOAS
11.875.000 quotas no valor de R$ 11.875.000,00
WILSON JOSÉ DE SOUSA
625.000 quotas no valor de R$ 625.000,00

<'§,
Í~~

_Z5

UT
D
FA. 1 11 : 1

3. 0 objetivo social é Engenharia, Gerenciamento, Administração, Manutenção e
Assistência Técnica, Instalação em Regime de Empreitada Global, Parcial, ou por
Administração de equipamentos e sistemas de; Ar condicionado, Ventilação,
ngeração; Elétrica, Mecânica, Hidráulica, Hidrosanitaría, Predial, Automação,
---,,,-,Dete ão e Combate de Incêndio, Controle de Acesso, Circuito fechado de TV,
,
—T
ados e Telecomunicações nas Áreas Prediais, Industriais, Portos,
7%
— ropo os, Hospitalar, Integração de Sistemas, compra e venda de materiais,
1 c:.
.á r'essõ
,
ri s e equipamentos para manutenção, instalação e automação de ar
~~gndicio ado.
~

.1

A sociedade iníciará*sua ~ ati ~ idddês ft 15 de fevereiro de 2006 e seu prazo de
duração é índeterminado.

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transféridas a terceiros
sem consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas â venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual do Capital Social.

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

7. A administração da sociedade será exercida pelos sócios JULIO HENRIQUE
VILAS BOAS e WILSON JOSÉ DE SOUSÁ, os quais farão uso do nome
empresarial, vedado, no entanto. em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçâo do outro

sócio.
PARAGRAFO 1.o — 0 sócio JULIO HENRIQUE VILAS BOAS, já qualificado no
preâmbulo deste, assinará em isoladamente, e terá todos os poderes necessários
à direç;ão dos negócios sociais, inclusive de representar a - sociedade judicialmente,
de constituir procuradores em nome da sociedade e de praticar todos e quaisquer
atos necessários de consecução dos objetivos ou à defesa da sociedade, bem
como adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis, inclusive para fins
bancário.
X. ,

Ao término de exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará
contas justificadas da sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas . apurados.

Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão
sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título
LABORE", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

de "PRO

ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades
rdeiros, sucessores e o incapaz. Não -sendo possível ou inexistindo
estes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
~ m balanço especialmente levantado.
,

WILSON tSÉ.,pÉ SOUSA
Testemunhas:

A A DE LIMA UBEDA
SSP
R. 110.746.27S
A
A
—SSPISP

D

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercer a administ[açãg 48,sptied 17dp pgr lei especial, ou em virtude de
condenação crlmir:a ~ W por*40 EWzontateft $ob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda temporaríar ~ eNtè,-6 a ~é%sbb cMor. ~ úblicos, ou pro crime falímentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

1,

Fica eleito o foro da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações, resultantes deste. contrato.

E 'por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03
(três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (Duas)
testemunhas.
o de 2009.

aala*nço Patrimonial
~~a 0037-SERVICE ONE £>;GP-NI~XA E

End.:

~VIÇOS LTDA

C~CPF: 07.909.76810001-21

F.1h— 00002

RUA OCTAVIO rORGHIERI 72-SAIA 42-JARDIM G~CINDO

~cípio:

GUARULHOS

ur: SP

Per£odo: Janeiro a Dez~ro de 2008

Data do encarra~to: 31112/2008

Emitido ~ O ~ /06/2009
NiRE:

35.220.514.771

Dt.~atro:

2110212006

Grupo: A T 1 V 0

ATIVO CIRCULANTE
NUMERARIOS

CAIXA GERAL

874,is

8-14,15

CLTEUTES DIVERSOS
DUPLICATAS A RECEBER

328.360,27

(-)PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSOS

(7.680,00)

320.680,27

360.000,00

360.000,00

5STOQUES
MATERI-ALS DIVERSOS
OUTROS

CREDITOS

ADTOS.-FORNECEDORES

70.000,00

I.R.P.J.-COMPENSAR
MEDICOES A FATUPAR

100.1348,12
3.413.232,24

lNSS-RETENCO£S COMPEMSAR
ADTOS—TERCPIROS
C-1 .s.L-COMPENSAR

P. 1. S. -COMPENSAR

104.882,67
106.013,41
63.850,60
682,90

COFINS-COMPENSAR

899,79

3.890.417,73

1.933.816,86

1.933.816,ú

175,39

175,39

CONTAS CORRENTES
CTAS.CORRFNTES-TERCEIROS
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

REALI7AVEL A LONGO PRAZO
VALORES A RECEBER
DEBTOS—DIRETORES/QUOTISTAS
TITULO$ DE CAPITALIZACAO
BANCO DO BRASIL SIA.
BANCO REAL SIA

138.757,56
7.000,00

TOTAL DO REALI7AVEL A LONGO PRAZO

145.757,56

145.932,95

ATIVO PERMANENTE
INVESTIMENTOS
ACOFS OUTRAS CIAS.

. 77.150,00

77.150,00

IMOBILIZADO
MAQUINAS E EQULPAKFNTOS
VOVEIS E UTENSILIOS
VEICULOS
EDIFICIOS/BENFEITORIAS

1,11ARDWARE.
QUOTAS CONSORCIO VEICULOS
IMOBILIZACOES EM AND~NTO
QUOTAS CONSORCIO IMOVEIS

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE

T 0 T A L

U , í , 1: N., -F: C-- f,
0FlCy'a. LDAS P~ Ss ~)l-'-.-z.
oro...,

Do

T xvo

940,00
19.032,00
314.000,00
250.000,00
50.880,00
50.403,00
859,47
211.000,00

897.114,17

974.264,47

7.625.986,43

Baláriço Patrizonial
Knd..

i,*ih.;

~/CPF.07.909.768/0001~21

~a 0037~SBRVICE ONE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

00003

RUA OCTAVIO FORGHIERI 72-SALA 42-,TARDIM GUMERCINDO

MuAicípio;

Rmitida, em- 0210612009

ur.- SP

GUARULHOS

P-1.odo: janeiro a Dezembro de 2008

Data do encerr ama nto: 31/1212098

NIM:

35.220.514.7 ~ l

Dt.Re ~fiatro:

2110212006

Grupo: PASS IVO

PASSIVO CXRCULMTE
FORNFCEDORES
FORNECEDORES DIVERSOS
1.957.31

FORNECEDORES-MAT-NACIONAIS

OBRIGACOES TRABALHISTAS
SALARLOS A PAGAR

1.957,31

148.987,91

INS5 A RECOLHER
I-R.U.F SIFL.PAGTO—REC.
CONTR.SINDICAL - RrC.

90.280,78

FGTS A RECOLHER

34-272,24

24.138,52
9.170,38

FERIAS A PAGAR
PROV.PIFERIAS+EUC.SOCIAIS

3.596,19
6-661,42

PROV.P/13o.SALARIO+ENC.SOC.
TNDENIZACOES A PAGAR
PMSOES ~ A PAGAR

50.586,00
1-616,95
70,89

369.3 ~~ 1,28

OBRIGACOES TRIBUTARIASIFISCAIS
PIS A RECOLHER

1.097,95

COFINS A RECOLHER

4.434,77

I.R.R.F.-303.-RWOLHER

204,82

EMPREST.1FINANCIAMENTOS
BANCO DO BRASIL SIA

1.324.258,20

BCO. SANTANDER

5.737,54

84-136,17

BANCO REAL SIA

040.684,20

BANCO SAFRA SIA

88.138,42

TOTAL Do PASSIVO CIRCULANTE

2.337.216,99

2-714.293~. 12

RESULTADO EXERCICIO FUTURO

RECEITAS EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS-EXERCICIOS FUTUROS

3.443.232,24

TOTAL DO RESULTADO EXERCICIO FUTURO

3.443.232,24

3.443.232,24

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL

CAPITAI, SOCIAT,

1.000.000,00

1.000.000,00

4r.8.461,07

468.461,07

LUCROS/(PR£JUIZOS)ACUMULADOS
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS

k

TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO

T 0 T A L

Do

PA

ss

1.468.461,07

1 V 0

7.625.986,43
...........
..........

...........

pE.SSOAS NATU ,RAIS 00
CA
.ci . . MIGUCL
,
._-74,304

.......

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

........

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

3 84

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

'N~

.......

Baianço Patrimonial
E.prema 0037-SERVICE ONE ENGENI1ARIA E SERVIÇOS LTDA

~ilcpr. 07.909.76e10001-21

Folha:

00004

39nd.: RUA OCTAVIO FORGHIERI 72-~ 42-JARDIM GUMERCINDO
~oípio: GUARULHOS

xonitido em- 0210612009

UP: SP

Vez£~; Janeiro a Dezembico de 2008

Data do encarramento; 31112120013

NIRE: 35.220.514.771

Dt.Registro-. 21/0212006

Reconhecemos a exatidào do prusante BalanÇO Patrimanial, CUJO Ativo e Passivo e3taO uniformes na mesma
imporUncia de R$
7.625.986,43.
( SETE MILHOES SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E OITENTA U SEIS REAIS EQUARENTA E TRES CENTAVOS
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técníco desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidâo e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela reforida gerência o sob sua total o exclusiva responsabilidàde.
GUARULHOS

—

2008

"

£Â,)

SERVICE
JULIO HENRIQUE VILAS BOAS
SOCIO
CPF:192.755.366-00

C, F , C ,^1_ r
()

l~ .. DEM"ONSTRACAO

DO RESULTADO DO RXERCICIO

knd..

vollita:

cNw/cpr: 07.909.768/0001-21

E~~ 0037-SERVICE ONE ENGC~TA E SERVIÇOS LTDA

00005

RUA OCTAVIO FORGUIERI 72-SALA 42-JARDIM GUMERCINDO

Município -

GUARUL11OS

ur.

Poriodo; Janeiro a Dezembro de 2000

xitido, em:

SP

um: 35.220.514.771

Data do encerc~nto.- 31112/2008

Dt.Registro -

0210612009
21/0212006

VENDA BRUTA OPERACIONAL
VENDAS DE SERVICOS

6.515.807,27

T 0 T A L

6.515.807,27

D5DUCOES DE VENDAS
PIS SIFA-XURAUENTO

(39.791,061

I.S.S.

(173.127,43 ~

COFINS

(183.564,95)

(396.483,44)

T 0 T A 1, - ----RECEITA LIQUIDA OPERACIORAL
RECEITA LIQUIDA SERVICOS
T o T A L

6.119.323,83

6.119.323, 83

CUSTOS DAS ~DAS
DOS SERVICOS VENDIDOS

(3.122.575,33)

T 0 T A L

(3.122.575,33)

LUCRO BRUTO OPERACIONAL
LUCRO BRUTO DE SERVICOS

2.996.748,50

T 0 T A L

2.996.748,50

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

~ 692.230,30)

DESPESAS TRIBUTARIAS

(602,21)

DESPE,SAS CISERVICOS PRESTADOS

(1.779.636,39)

DESPESAS FINANCEIRAS

(234.526,64)
>

T 0 T A L

(2.706-995,54)

PROVISOES DE BALANCO
PROVTSOES

(19.680,00)

T 0 T A L

(19.6130,00)

0 P E R AC 1 0NA L

270.072,96

DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS
RECEITAS NAO OPERACIONAIS

82.185,31

T 0 T A L

82.185,31

ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL

352.258,27

ANTES DO IMPOSTO DE RENDA

352.258,27

L I QG I D0

DE REG':
<~%"J,IAL
PC ~:S0A5 NA

~

352-258,27

CNIL
D0 L'
...
...........

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

...

..

.

.....

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

.......

......

.......

t

1Ik DE1, ~NSTRACAO
4
DO RESULTADO DO EXERCICIO
~cosa 0037-SZRVICE ONE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
End.:

P.1hs,- 00006

C2!MJ1= 07.909.76910001-21

RUA OCTAVIO FORGHIERI 72-~ 42-JARDIM GUMERCINDO

~c£pio:

rinitido em: 02/06/2009

up - SP

GUARULHOS

Yecíodo: Janeiro a Dez4--bro de 2008

Data cio ancerxamanto: 3111212008

35.720.514.771

Dt.i~ eçristro:

2110212G06

Raconhecemos a exatidào da presente De~stração do Resultado do Exercício.

GUARU

DEZEMBRO DE

2008

SERVICE ONE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

jULIO HENRIQUE VTIAS BOAS
SOCIO
CPF 192.755.366-00

fl~

. 1
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CODEMIG
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGAO PRESENCIAL NO 25109 - Processo nO: 273109

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
CNPJ: égj,

f1'1:
~

' 14-

nic

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NO CREA:

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

P A U L ~S"~'Et'~ UIO DIAS DUARTE
CREA/MG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOSKEN

Pregoeira

Rua Aimorés. 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900

Fax: (31) 3273-3060 - www.codei^nig.com ,br

TERMOESTE

--C o n s i r u c õ e s e 1 n s i a 1 a c o e s

CODEMIG
PREGÃO PRESENCIAL N'25109

CARTA DE CREDENCIAMENTO

Vimos por meio de esta credenciar o engenheiro mecânico Oranor Borges de
Castro, portador da carteira do CREA 946/D-GO a realizar vistoria ao local das
instalações de acordo com o edital do Pregão Presencial n 025109.

TERDÃ(~~S~TÉ SIA CONSTRUÇõES E INSTALAÇõES
Oranor Borges de Castro
Diretor Superintendente

Brasília - DF

Goiânia - GO

São Paulo - SP

Curitiba - PIR

61 2102-5300

62 4005-5100

11 2102-5300

41 3352-3110

www.termoeste.com.br 1 te rmoeste@termoeste, com. br

Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Estado de Goiás

CFRTIDÃO DEIREGISTRO E QUITAÇÃO H.. 17889/2009-INT

Válida até:

Razão social..:
Sede... . ......
Cidade ........
Capital ... . ...
Registro nr ...
Ramo atuação..:

13/09/2009

TERMOESTE S/A CONSTRUCOES E INSTALACOES
AV. T-2, N. 2227, SETOR BUENO
UF: GO
GOIANIA
R$ 10.000.000,00
Data do registro .... : 08/06/1978
776/RF
ENG.CIVIL, ELETRICA, NECANICA E DE SEG.DO TRABALHO

OBJETIVOS SOCIAIS:
TUDOS,PROJETOS,PLPNEJAMENTOS,CONSULTORIA,FISCALIZACAO,ADMINISTRACAO,EXECUk0,MANUTENCAO DE OBRAS CIVIS,MECANICAS,ELETRO-MECANICPS,ELETRICAS E ELETRONICAS E SEUS SERVICOS COMPLEMENTARES E/OU AUXILIARES,ASSIM ESPECIFICADAS:
OBRAS CIVIS,MECANICAS E ELETRO-MECANICAS;
1.1)EDIFICACOES,ESTRADAS,PISTAS DE ROLAMENTOS E AEROPORTOS,SISTEMAS DE TRANSPORTE,ABASTECIMENTO DE AGUA, E SANEAMENTO;PORTOS,RIOS,CANAIS,BARRAGENS E DIQUES,PONTES,GRANDES ESTRUTURAS E SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS;
1.2) SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO,SIST.HIDRAULICO,SIST.MECANICO,SIST.DE
PRODUCA0,TRANSMISSAO UTILIZACAO DE CALOR ELETRO-MECANICOS; E SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.
OBRAS ELETRICAS E ELETRONICAS:
2.1)GERACAO,TRANSMISSAO,DISTRIBUICAO E UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA,EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MAQUINAS ELETRICAS E ELETRONICAS,SIST.DE MEDICAO E CONTROLE
ELETRICO E ELETRONICO, E SEUS SERVICOS AFINS E CORRELATOS.
2.2) INSTALPCAO.GERENCIAMENTO,PDMINISTRACAO E EXPLORACAO INCLUINDO OU NAO DESENVOLVIMENTO DE SOFWARE E/OU HARDWARE P/ SIST.DIGITALIZADOS DE:AUTOMACAO,
PREDIAL,INDUSTRIAL,PEDAGIO RODOVIARIO,ESTACIONAMENT0 ROTATIVO,SIST.DE PESAGEM
DE VEICULOS EM RODOVIAS E/OU ESTACIONARIOS,SIST.DE SEGURANCA COMPOSTO OU NAO,
DE CAMARAS DE VIDEO,INSTALACAO E MANUTENCAO DE AMBIENTE FISICO E LOGICO DE
REDES ELETRICAS E DIGITAL,SIST.DE COMUNICACOES E TELECOMUNICACOES E SEUS SER'COS AFINS E CORRELATOS;
INCORPORACAO E LOCACAO DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS.
COMERCIALIZACAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA REPAROS EM SISTEMAS;
COMERCIALIZACAO,M0NTAGEM E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IRRIGACAO EM GERAL;
ATIVIDADES DE AGRICULTURA, PECUARIA E PISCICULTURA, INDUSTRIALIZACAO E
COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS DERIVADOS DE SUAS ATIVIDADES E DE PRODUTOS DE
TERCEIROS, INCLUSIVE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, BEBIDAS ALCOOLICAS E
NAO ALCOOLICAS.
ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS NA GESTAO DE NEGOCIOS COMERCIAIS,
ADMINISTRACAO COMERCIAL E OUTRAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
---------------------------------------------------------------------------T É C N I C 0 S
R E S P 0 N S A V E I S
----------------------------------- ~ ---------------------------------Nome ............ CARLOS BORGES GUIMARAES
Título .......... ENGENHEIRO CIVIL
28/06/1974
Data da Expedição
Carteira ........ 715/D-GO
Data da admissão: 15/10/1992
Atribuições ..... : ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
---------------------------------------------------------------- Continua ...
1

..)D

Serviço Público Federal

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Estado de Goiás

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.:

PAG: 02

17889/2009-INT

Nome ............
Título ..........
Carteira ........
Data da admissão:
Atribuições ..... :

CARLOS GUSTAVO MACHADO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Data da Expedição
10630/D-GO

Nome. ............
Título ...... . ... :
Carteira ........ :
Data da admissão:
Atribuições.....:

EDUARDO CARLOS DE 0. E S. JUNIOR
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Data da Expedição
07/04/2000
8971/D-GO
04/08/2004
ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

03/04/2003

26/09/2005
ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

Nome ............
Título .........
Carteira... .....
Data da admissão:
Atribuicões ..... :

.:

HERON DOMINGOS DO AMARAL
ENGENHEIRO ELETRICISTA
128465/D-SP
Visada no CREA-GO em: 20/03/1986
29/04/1991
ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA

-----------------------------------------------------------------------

Nome ............ :
Título ............
Carteira ........ :
Data da admissão:
Atribuições.. ... :

HORNEI SOARES BARROS
FNGENHEIRO ELETRICISTA-OP.ELETROTECNICA
Visada no CREA-GO em:
1326/D-DF

01/12/1977
09/10/2002
ARTIGO 8. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.
----------------------------------------------------------------------

Nome ............
LUCIANO RODRIGUES 0. E SILVA CUNHA
Título ..........
ENGENHEIRO DE PRODUCAO MECANICA
729012/D-SP
Visada no CREA-GO em: 08/01/1998
Carteira ........
Data da admissão: 08/03/2004
Atribuições ..... : ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFF-L, E ARTIGO 4
DA RESOLUCAO 359/91 DO CONFEA.
----------------------------------------------------------------------

Nome.. ........ ..: ORANOR BORGES DE CASTRO
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CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N.: 17889/2009-INT

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68
e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus
responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o CREA-GO.
CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer servicos técnicos sem a participação real,
efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro
de suas respectivas atribuições.
OBS.: a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica
e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra
qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e desde que
não represente a situação correta ou atualização do registro.
Certidão expedida gratuitamente , via Internet , com base na Portaria
número 003/2003-CREA-GO, de 15 de janeiro de 2003.
Emitida às 15:25:03 hs do dia 15/07/2009
Código de controle da certidão:

(hora e data de Brasília)_

USR/TS5503

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do CREA-GO na Internet, no endereço http://www.crea-go.org.br , item
Serviços -> Certidões -> Confirmação da Autenticidade da Certidão.
------------------------------- F 1 M --------------------------------

TERMOESTE SIA CONSTRUÇOES E INSTALAÇOES . CNPJ 02.216.52110001-06
NIRE JUCEG 52300008131 DE 2811211998

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1811112008
PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.
No dia dezoito do mês de novembro de 2008, às 10 h, em sua sede social, na Av.T-2, ri' 2.227 — Setor Sueno GoiãniaIG 0, Cep: 74.21 5-010, reuniu-se à totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social, sanando
assim a falta de publicação dos editais de convocação, nos termos do art. 124, § 40 da lei 6.404176. Foi eleito para
presidir a sessão o Sr. Edione Menezes de Castro, que escolheu a mim, Maria Luiza Machado para secretariá-lo. A
presente assembléia geral extraordinária tem como pauta a discussão e aprovação dos seguintes termos:
Consolidação da Alteração ocorrida no Capital Social na AGE de 14 de fevereiro de 20OB Registrada na
Junta Comercial do Estado de Goiás no dia 15102JO8 sob o ri'. 52080245650, no Estatuto Social.
Alteração do Art. 28 do Estatuto Social que rege sobre poderes dos Díretores para aval, fiança ou caução
de favor.
Outros assuntos de interesse da sociedade.
Após discussão e aprovação por unanimidade, os acionistas deliberaram o que os Artigos 51 e 280 passam a ter a
seguinte redação:
Art. 50 - 0 capital Social Autorizado da Companhia é de 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) dividido em
10.000.000 de ações ordinárias nominativas com valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado.
Art. 280 - Os Diretores Presidente e Superintendente, desde que acionistas, sempra com assinatura
conjunta, podem dar aval, endosso, fiança ou caução de favor, seja em beneficio dos próprios acionistas ou
de terceiros.
Parágrafo único - É vedado aos demais Diretores o disposto acima, ficando o Dirator que usar
indevidamente os negócios sociais, responsável pela infração e sujeito às cominações legais, inclusive
perdas e danos.
Ficando o Estatuto da Sociedade com a seguinte redação consolidada:

ESTATUTO SOCIAL
1 . DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E.PRAZO DE DURAÇÃO.
Art. 1 0 - Constituída a sociedade anónima com a denominação de TERMOESTE SIA - CONSTRUÇõES E
INSTALAÇõES, de direito privado e Capital Fechado, que se regerá pelas disposições deste Estatuto e, nos
omissos, pelas normas que lhe forem aplicáveis.
Art. 20 - A sociedade tem por objetivo:
a) Estudos, Projetos, Planejamento, Consultoria, Fiscalização, Administração, Execução e Manutenção de obras
civis, mecânicas, eletro-mecânicas, elétricas e eletrónicas e seus serviços complementares elou auxiliares, assim
especificados:

1 - Obras civis, mecânicas e eletro-mecânicas:
1.1

Edificações, estradas; pistas de rolamentos e aeroportos; sistemas de transporte, abastecimento de
água e saneamento; por-tos; rios; canais;, bai:r ~ àeps~ p diques; drenagem; pontes; grandes estruturas;
e seus serviços afins e correlatos.
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1.2 Sistema central de ar condicionado; sistema hidráulico; sistema mecânico, sistema de produção,
transmissão, utilização de calor eletro-mecânicos; e seus serviços afins e correlatos.
2 - Obras Elétricas e Eletrónicas:
2.1 Geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica; equipamentos, materiais e
máquinas elétricas e eletrônicas; sistemas de medição e controle elétrico, e eletrônico; e seus
serviços afins e correlatos.

2.2 Instalação, gerenciamento, administração e exploração, incluindo ou não desenvolvimento de software
elou hardware para sistemas digitalizados de: automação predial, industrial, pedágio rodoviário,
estacionamento rotativo, sistemas de pesagem de veículos em rodovias elou estacionários, sistemas
de segurança composto ou não de câmaras de vídeo; instalação e manutenção de ambientes fisiGo e
lógico de redes elétrica e digital; sistemas de comunicações e telecomunicações e seus serviços afins
e correlatos.
Incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais,
Comercialização de peças e acessórios para reparos em sistemas,
Comercialização, montagem e manutenção de sistemas de irrigação em geral.
Atividades de agricultura, pecuária e piscicultura, industrialização e comercializagão de produtos derivados de
suas atividades e de produtos de terceiros, inclusive produtos alimentícios em geral, bebidas alcoólicas e não
alcoólicas.
Atividades de prestação de serviços'na gestão de negócios comerciais, administração comercial e outras
atividades administrativas.
Art. 3' - A Sociedade tem sede e domicilio na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida T-2, ri'. 2227, Setor
Bueno - CEP 74.21 5-010, e filial ril. 03. na Avenida T-6, n0. 494, Setor Bueno - CEP 74.21 D-300, Goiânia/GO, sob
nire n 0 . 5290024551.7; filial ril. 04, na SAAN, Quadra 02, n 0. 220, Plano Piloto - CEP 70,310-500, Brasília/DF, sob
nire ri'>. 53900094421; filial n 11. OS, na Rua Inês Pereira, ri'. 61, Brooklim - CEP 04.4557-080, São Paulo/SP, sob
nire ril. 3590150414.8; e filial n 0. 07, localizada no Canteiro da Obra a Avenida Candido de Abreu, rir. 344 - Centro
Cívico - CEP 80.530-000, Curitiba/PR, sob nire ri'. 41 90082887.4; podendo abrir filial, sucursal, agência e depósito
em qualquer outra localidade do teriritório nacional e também do exterior observado os parâmetros legais vigentes.
Art, 40- 0 prazo de duração da companhia é indeterminado, tendo iniciado suas atividades na data de 25.08.76.

11 - DO CAPITAL SOCIAL
Art. 50 - 0 capital Social Autorizado da Companhia é de 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) dividido em
10,000.000 de ações ordinárias nominativas com valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado.
Art. 6' - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações de Assembléia Geral, admitida a
representação por procuradores legalmente habilitados, nos termos do artigo 126. § 1 1, da Lei 6.40417 6.
Arl. 7' - As ações serão representadas por certificados, títulos ou cautelas, com a emissão na lorma e corri os
requisitos exigidos pela Lei 6.404/76, sendo assinadas pelos Diretores Presidente e Superintendente.
Parágrafo único - As despesas com conversão. substituição, remembramento ou reernissão de cautelas ou títulos,
somente serão efetuadas a pedido formal dos interessados, com. as despesas correndo por conta do solicitante.
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Art. 8' - As agões nominativas são endossáveis por livre e espontânea vontade de seus titulares.

111 - ASSEMBLIÉIA GERAL
Art, 91 - A Assembléia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto Social, os enunciados
nos Estatutos Sociais, na Lei ril. 6.404[76 e legislação complementar.
Art. 100 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 04 (quatro) primeiros meses subseqüentes ao
encerramento do exercício social e, extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem, convocados
de acordo com a Lei n 0. 6.404176.
Art. 11 1 - Os acionistas poderão ser representados nas Assembléias Gerais por procuradores que também sejam
acionistas.
Art. 12' - As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração, por qualquer Diretor acionista,
pelo Conselho Fiscal, quando em funcionamento, ou por qualquer acionlsta ou grupo de acionistas.
Art. 130 - As reuniões de Assembléia Geral serão presididas por um Diretor- acionista ou, na sua falta ou
impedimento, por quem o plenário designar.

IV - óRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO.
Art. W - A Sociedade é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, com a
constituição e poderes aqui fixados.
Art. 150 - 0 Conselho de Administração, eleito pela Assembléia Geral, será composto de 05 (cinco) membros com
mandatos de 03 (três) anos, obedecidas às normas de legislação em vigor e as fixadas neste Estatuto Social,
podendo ser reeleitos.
Parágrafo Primeiro - 0 Conselho de Administração elegerá entre os seus membros o Presidente.
Parágrafo Segundo - No caso de vacância de cargo de Conselheiro ou vacância de todos os cargos de
Conselheiro, o substituto ou substitutos serão eleitos na forma prevista na legislação em vigor,
Parágrafo Terceiro - 0 (s) membro (s) do Conselho de Administração que for (em) nomeado (s) para preencher
cargo vago de conselheiro completará o prazo de gestão do substituído ou substituídos.
Art. 160 - 0 Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário para tratar de interesses da sociedade,
convocado pelo Presidente, seu substituto ou pela maioria dos Conselheiros.
Parágrafo Primeiro - 0 quorum para reunião será da maioria de seus membros.
Parágrafo Segundo - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente e, na sua
ausência, pelo seu substituto, sendo suas deliberações tomadas por maioria de votos.
Art. 170 - Os honorários dos membros do Conselho de Administração serão fixados pela Assembléia Geral.
Art. 181 - A Diretoria será composta de membros, eleitos pelo Conselho de Administração, com as atribuições
previstas em Lei e neste Estatuto, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos, sendo 01 (um) Diretor
Presidente e 01 (um) Diretor Superintendente, e os demais, titulados apenas como Diretores, que assinam na gestão
da sociedade em conjunto de dois ou Isoladamente, ou ainda com procuradores legalmente estabelecidos.
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Parágrafo Primeiro - 0 Conselho de Administração decide nos casos de vaga, licença ou impedimento de qualquer
membro da Diretoria, bem como nos casos de divergências entre as Diretorias nas questões de gestão e património
da sociedade,
Parágrafo Segundo - Na gestão da sociedade, os Diretores Presidente e Superintendente assinam em conjunto ou
isoladamente. Os demais Diretores, quando acionistas, nas atividades inerentes a sua diretoria, assinam
isoladamente, e quando não acionistas, assinam conforme instrumento de mandato, outorgado pelos Diretores
Presidente elou Superintendente.
Art, 190 - A Diretoria tem poderes, deveres e responsabilidades que a lei e os estatutos lhe conferem para praticar
todos os atos de gestão e administração a fim de lhe garanfir o funcionamento normal e visando os fins e objetivos
sociais.
Art. 2011 - Cada Diretor em seus impedimentos temporários será substituído pelo outro Diretor. Nessas casos, a
assinatura será conjunta, via de procurador para tal fim estabelecido.
Art. 21 Compete a Diretoria por seus Diretores Acionistas:
Deliberar sobre orientação geral dos negócios sociais, obtenções e aplica ~5qs de recursos, podendo, se houver
.
conveniência, fixar normas e limitas orçamentários a serem observados
Representar a sociedade em todas as suas relações com terceiros, em juizo ou fora dele;
Deliberar sobre a estruturação e modificação do quadro do pessoal, fixando padrões de vencimento e outras
vantagens;
Mandar elaborar balancetes mensais, se necessário;
Aprovar a contratação e dispensa do pessoal necessário ao serviço da Sociedade;
1) Apresentar ao Conselho de Administração, na forma da lei, anualmente, o relatório sobre a situação da
sociedade e providenciar as demonstrações financeiras de cada exercício social, submetendo-se ao parecer do
Conselho Fiscal, quando este estiver em funcionamento;
Aprovar o regimento interno da sociedade;
Solucionar as questões surgídas com terceiros e quaisquer casos extraordinários;
Autorizar compras, vendas e alienações de quaisquer ativos estruturais ou de comercialização e produção.
i) Contratar auditores independentes;
k) Deliberar sobre regulamentos e planos gerais da administração;
i) Convocar a Assembléia Geral de acionistas;
Supervisionar, dirigir e orientar as atividades de contabilidade, finanças e administração da sociedade;
Aos Diretores Presidente e Superintendente, em conjunto ou isoladamente, nomear ou destituir procuradores 'ad
negocia' elou "ad judicia';
Cumprir e fazer cumprir, em todos os seus termos, o presente Estatuto, as deliberações da Assembléia Geral
do Conselho de Administração e as disposições legais a que estiver sujeito a Sociedade;
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p) Executar outras afividades correlatas ao seu cargo e função.

Art. W - Compete a Diretoria por seus Diretores Não Acionistas:
Representar a Sociedade em suas relações com terceiros;
Aprovar a contratação e dispensa do pessoal necessário ao serviço;
Apresentar ao Conselho de Administração, na forma da lei, anualmente, o relatório sobre a situação da
sociedade e providenciar as demonstrações financeiras de cada exercicio social, submetendo-se ao parecer do
Conselho Fiscal, quando este esliver em funcionamento;
Solucionar as questões surgidas com terceiros e quaisquer casos extraordinários;
Supervisionar, dirigir e orientar as afividades de contabilidade, finanças e administração da Sociedade;
Mandar elaborar balancetes mensais, se necessário;
9) Autorizar compras, vendas e alienação de quaisquer ativos de comercializq--o-e produção.

Cumprir e fazer cumprir, em todos os seus termos, o presente Estatuto, as deliberações da Assembléia Geral e
do Conselho de Administração e as disposições legais a que estiver sujeito a Sociedade;
Executar outras atividades correlatas ao seu cargo e função.

Art. 230 - Os membros da Diretoria distribuirão entre si as atribuições previstas no artigo anterior.
Art. 241 - Para a aquisição, alienação ou gravame, ônus e obrigações sobre os bens imóveis, bem como renunciar
direitos e transigir, e ainda contrair empréstimos e avais a qualquer título, será necessária a assinatura conjunta do
Diretor Presidente e do Diretor Superintendente.
Art. 250 - As atividades relativas à abertura e encerramento de conta bancárias, assinaturas de cheques, requisição
de saldos bancários e talões de cheques, receber e dar quitação, assinatura de contratos e distratos, será exercido
isoladamente pelos Diretores Presidente e Superintendente elou por procuradores legalmente constituídos.
Art. 261 - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que os interesses sociais o exigirem, podendo a reunião ser
convocada por um ou mais Diretores.
Parágrafo único - As deliberações da Diretoria constarão de Atas lavradas no livro próprio e serão tomadas por
maioria de votos.
Art. 270 - A titulo de remuneração pelos serviços respectivos, os Diretores perceberão honorários que lhes serão
fixados pela Assembléia Geral, a razão de uma quantia mensal ou anual e, a critério da Assembléia Geral.
Art. 281 - Os Diretores Presidente e Superintendente, desde que acionistas, sempre com assinatura conjunta,
podem dar aval, endosso, fiança ou caução de favor, seja em beneficio dos próprios acionistas ou de terceiros.
Parágrafo único - É vedado aos demais Diretores o disposto acima, ficando o Diretor que usar indevidamente os
negócios sociais, responsável pela infração e sujeito às cominações legais, inclusive perdas e danos.
Art. 290 - Na vacância de Diretor, o substituto será eleito pelo Conselho de Administração e completará o prazo de
gestão do substituído.
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- CONSELHO FISCAL

301 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal, composto de 03(três) membros efètivos e igual número de
suplentes, residentes no país, eleitos pela Assembléia Geral com funcionamento não permanente, a ser instalado
pela Assembléia Geral, de conformidade ao que prevê o artigo 151 da lei no, 6.404[76 e as modificações da Lei no.
9.457 de 05105197.

Art.

Parágrafo único - 0 Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá as funções, poderes, competència e
responsabilidades previstas na lei no. 6.404176, e sua remuneração será fixada pela Assembléia Geral que os
elege, obedecendo ao previsto no § 30 do arligo 162 da Lei ri'. 6.404176 e as modificações da Lei no. 9.457 de

05105197.
Vi - EXERCíCIO SOCIAL, LUCRO E DISTRIBUIÇÃO,
Art. 31 1 - 0 exercício social coincide com o ano civil, findo o qual se processará o levantamento das demonstrações
financeiras, prevista no arfigo 176 da Lei n0. 6.404176 e as modificações da Lei no. 9.457 de 05105197, na forma e
prazo previsto na citada lei.
Art. 3211 - 0 lucro porventura apurado terá a seguinte distribuição:

5% (cinco por cento) para contribuição do fundo de Reserva Legal até o limite previsto em Lei;
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido levantado a título de dividendos obrigatórios aos acionistas, nos
termos do § 20 do artigo 202 da Lei no. 6.404176 e as modificações da Lei ri". 9.457 de 05105197.
Gratificação aos membros da Diretoria, conforme previsto no artigo 152 da Lei ri'. 6.404f76 e as modificações
da Lei no. 9.457 de 05105197, quando deliberado pela Assembléia Geral.

0 saldo estará colocado à disposição da Assembléia Geral.
Art. 330 -

0 dividendo

deverá ser pago no prazo previsto no

§ 30 do artigo 205 da Lei no. 6.040176.

Parágrafo único - Os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos, contados da data em que tenham
sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em beneficio da sociedade.

Vil - DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO.
Art. W - A sociedade entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em Lei, por deliberação da
Assembléia Geral.
Parágrafo Único - Compete a Assembléia Geral determinar o modo de dissolução, liquidação e extinção, eleger o
liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período, fixando-lhe as respectivas remunerações.
VIII - FORO
Art. 351 - Fica estabelecido o foro da cidade de Goiânia, Estado de Goiás, renunciando aos demais, por mais
privilegiados que sejam para dirimir os impasses oriundos deste estatuto social.
IX . DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 361 - Todos os casos não previstos neste Estatuto serão resolvidos de acordo com a Legislação em vigor.
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ArL 37* - No caso de algum acionista desejar alienar todas, ou parte de suas Ações Ordinárias Nominativas, os
0~ acionistas terão preferência, na proporção das ações que no momento possuírem, para adquirí-las no todo
ou em parte, em igualdade de condições.

Parágrafo Primeiro - Para efeito de preferência, deverá o acionista alienante manifestar por escrito à Diretoria à
intenção de alienar suas ações e mencionar o preço e forma de pagamento pretendida, a fim de que sejam
avisados os demais acionistas, os quais terão prazo de 30(trinta) dias para utilizar os direitos de preferência a eles
assegurados.
Parãgrafo Segundo - Se nenhum acionista manifestar, dentro dó prazo, a vontade de adquirir o todo ou parte das
aÇões, fica o acionista alienante, livre para transféri-las a quem aprouver. Colocado em votação o novo Estatuto
Social, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos, passando a ser o instrumento básico de orientação da
Sociedade. Declarou então o Presidente, que, aprovadas as alterações do Estatuto Social, tendo a sociedade
Capital Autorizado e Integralizado, apresentando a posição global, a saber

1

AÇõES ORDINÁRIAS

1 AUTORIZADO

10.000.000
10.000.000-

INTEGRALIZADO

CAPITAL A INTEGRALIZAR

0 Presidente declarou cumpridas todas as formalidades de aprovação das alterações no Estatuto da Sociedade, e
abriu a palavra aos presentes, e como dela ninguém quisesse fazer uso, mandou lavrar a presente ATA, que lida e
aprovada por todos os presentes. Esta Ata é cóp!aa l.da transcrita em ilvi- o próprio registrado nos termos da Lei.

~

Goiânia, 18 de novembro de 2008
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TERMOESTE SIA CONSTRUÇóES E INSTALAÇõES
CNI›JIMF 02.216.52110001-06
NIRE JUCEG 5230008131 DE 2811211998
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM P-6 DE DE EMPROUE 2001.
No dia vinte e seis do mês de dezembro de 2007, as 08 h em sua sede social, na :k"rUÁrT -2, `nt.- ~ .;2'7'-!Se*t&'Bueno —
Goiània-Go, reuniu-se a totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social, sanando assim a falta de
publicação dos editais de convocaÇao, nos termos do art.124 , § 4* da lei 6.404n6. Foi eleito para presidir a sessão o Sr.
EDIONE MENEZES DE CASTRO, que escolheu a mim FLAVIA FREITAS DE CASTRO para secretariá-lo.
A presente assembléia geral extraordinária tem como pauta discussão e aprovação dos seguintes ter-mos: a) Eleição do
Conselho de Administração; b) Eleição do Diretor Presidente; c) Eleição do Diretor Superintendente; d) Eleição do
Diretor Administrativo Financeiro; e) Eleição do Diretor Comercial; f) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Abrindo a sessão, foi colocada em pauta a votação, e por unanimidade deliberou-se o seguinte:
Eleitos os membros do Conselho de Administração, que passa a ter a seguinte constituição: Presidente do Conselho
Administração: Sr. ORANOR BORGES DE CASTRO, brasileiro, viúvo, Engenheiro Mecânico, portador de CPF/MF nr.
040.151.851-53 e Carteira de Identidade rir. 339.233 SSP1D17, residente e domiciliado na cidade de Goiânia-GO na Praça
T-25, ru- 233 - Apto 201 - Setor Bueno, CEP 74223-210; Vice-Presidente do Conselho de Administração: Sr. EDIONE
MENEZES DE CASTRO, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, poriador do CPI`1MF rir. 095.218.521 -00 e
Carteira de Identidade rir. 163.129 - 2' via - SSP/GO, residente e dorniciliado na cidade de Goiânia/GO, na Rua 18, nr94 - Apto 1100, Setor Oeste - CEP 74120-080; Membros do Conselho de Adn-iinistração: Sra. FLÁVIA FREITAS DE
CASTRO, brasileira, casada, Administradora de Empresas, portadora da Carieira de Identidade rir. 321518-2716720
SSP/GO e do CPF/MF rir. 798.213.831-49, residente e domiciliada na cidade de Goíânia/GO, na Rua 19 iir- 269 - Apto
1.001, Centro — CEP 74230-090; Sra. RENATA FREITAS DE CASTRO, brasileira, solteira, Adirúnistradora de
Empresas, portadora da Carteira de Identidade nr. 3768787- 2* via - SSP/GO e CPF/MF rir. 850.336.341-00, residente e
domiciliada na Praça T-25 nr. 233 - Apto 201, Setor Bueno, CEP 74223-210; Sra. ROSÀNGELA NUNES ALMEIDA
DE CASTRO, brasileira, casada, Engenheira EIetricista, portadora da Carteira de Identidade rir. 645128.1417037 - 2' via
—SSP/GO e do CI`FIMF rir. 235.030.841-34, residente e domiciliada na cidade de Goiânia/GO, na Rua 18, rir. 94, Apto
1100 - Setor Oeste, CEP 74120-080;
Aprovados honorários mensais para os membros do Conselho de Administração a título de pró-1abore no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais);
Eleito Diretor Presidente Sr. EDIONE MENEZES DE CASTRO, já qualificado;
Eleito Diretor superintendente Sr. ORANOR BORGES DE CASTRO, já qualificado;
Eleito Diretor Administrativo Financeiro Sr. EDIONE MENEZES DE CASTRO, já qualificado, com honorários
mensais a titulo de pró-1abore no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
Eleito Diretor Comercial Sr.ORANOR BORGES DE CASTRO, já qualificado, com honorários mensais a titulo de
pró-1abore no valor de 15.000,00 (quinze mil reais);
Os membros do Conselho de Administração e Diretores eleitos tomam posse em seus cargos com mandato de três
o
ntados a partir do dia 29 de dezembro de 2007, declarando-se individualmente e sob sua integral responsabilidade
~e~q co
. ;es~ encontram desimpedidos civis e criminalmente para o exercicio das suas funções.
eit
o senhor Presidente abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém quis acrescentar nada foi a
ire '. essão erv/errada- A presente ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.
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CODEMIG
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo nl: 273109

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NO CREA:

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

PAUL/~ S E~ RGIO DIAS DUARTE
CREA/MG 4487/D

EDINEA ARdAN ~ O HOSKEN

Pregoeira

Rua Aimorés.

1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MiS

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
(31) 3273-3060 - w~codemig.con-i.br

Fax.

TUMA:

-

-

-

Soluções
Aquecimento Solar Ar condicionado Automação Co -Geração
Energia de Ondas Filtragem Eletrostàtica Gestão Enerqética Manutenção Materiais Hidráulicos
e Metais Sanitários Refrigeração Termoacumulação Ventilação Exaustão
Empresas
Belo Horizonte Belém Cubatão Fortaleza Governador Valadares
Rio de Janeiro
São Paulo Vitória Volta Redonda
Manaus Recife

-

-

TUMA:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

H

1rUMA

CREDENCIAMENTO VISITA TÉCNICA

CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
Belo Horizonte - MG

Re£: Precão Presencial — Y 25109
Credencíamos o engenheiro mecânico Tulio Marcus Carneiro de Vasconcellos, portador
da carteira 6795/D CREA-MG e Carteira de Identidade MG 1756787 a efetivar a visita
técnica obrigatória nas dependências das obras da Cidade Admistrativa do Estado de Minas
Gerais, com o objetivo de conhecimento das áreas e das condições do local das instalações
e grau de dificuldade para realização do fornecimento e dos serviços inerentes ao edital da
concorrência supracitada.
Informamos ainda que o referido engenheiro faz parte do quadro permanente da empresa e
é responsável técnico da empresa perante o CREA.

Belo Horizonte, 30 de Julho de 2009.

'4' ~~-

~

Mar/éo Tulotarling de Vasconcellos
Diíetor Comercial

WCREA-MG
C ... <, Ih,

R ~ qi  1

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

d. Mi— G.~.

CZRTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO:

013042109

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009
CERTIFICAMOS

REGISTRADA NESSE CONSELHO,

CERTIFICAMOS, AINDA,

DE 1966,

A PESSOA JURIDICA,

JURIDICA

PARTICIPACAO REAL, EFETIVA
CITADO(S) OBSERVADA
QUALQUER

EXPEDICAO.

* * * *

FACE AO DISPOSTO,

INSOFISMAVEL

DO(S)

RESPONSAVEL(EIS)

QUE

TECNICO(S) NAO

QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A

OBRAS

DE EXECUTAR QUAISQUER
E

A COMPETENCIA

DE 24 DE DEZEMBRO

NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI,

COM 0 CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS,

DIREITO

0

LIMITADA(S)

NOS TERMOS DA LEI N. 5194,

OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM COMO SEU(S)

SE ENCONTRAM EM DEBITO

OCORRER

RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE

CUJA

PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S)

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

LEGAL DE SEU(S)

PESSOA

JURIDICA

QUE A PESSOA

E/OU SERVICOS TECNICOS SEM A

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

A SEGUIR

A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE
MODIFICACAO
~

NOS DADOS

CADASTRAIS

NELA CONTIDOS, APOS A DATA DE SUA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + * * * * * * * * *

ESTA CERTIDA0 E PARA FINS DE: DIREITO
RAZAO SOCIAL:

TUMA INSTALACOES TERMICAS LTDA

ENDERECO: AV.

RAJA GABAGLIA—

BELO HORIZONTE - MG CEP:

1686 ANDAR 11 GUTIERREZ

30350540

CNPJ: 70.996.533/0001-50 PROCESSO: 06166098
REGISTRO NO CREA-MG:

023576 EXPEDIDO EM: 22/10/1998

CAPITAL SOCIAL: R$800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS

--------------------------

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S):

-----------------------------

NOME: TULIO MARCUS CARNEIRO DE VASCONCELLOS
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 22/10/1998
CARTEIRA:

6795/D EXPEDIDA EM 05/02/1970 PELO CREA-MG

RNP: 1402883943

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012
RESOLUCAO: 139 *
****
OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA
OU EMPRESA(S):

E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S)

FIRMA(S)

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

TUMA ENGENHARIA TERMICA LTDA

NOME:

FRANCISCO SIMAO SPAGNUOLO PARRA

TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 01/09/2003
CARTEIRA:

35601/D EXPEDIDA EM 20/09/1974 PELO CREA-SP

RNP: 2605702430
VISTO 03199 EM 04/05/1977

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO:
RESOLUCAO: 218 ARTIGO:

008

009 *

RESOLUCAO: 359 ARTIGO: 004 *
-------------------------------------------------------------- ~ --------------
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO:

013042109

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009

ESPECIALIZACAO:
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST.ENSINO:FACULDADE DE ENGENHARIA SANTA CECILIA
DT.CONCL.CURSO:30/12/1975

****

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

QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S)
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + * * * *
TUMA INDUSTRIAL LTDA
EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA

NOME: MARCO TULIO STARLING DE VASCONCELLOS
TITULOS: ENGENHEIRO CIVIL
ARQUITETO E URBANISTA
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 10/09/2004
CARTEIRA: 65140/D EXPEDIDA EM 13102/1997 PELO CREA-MG
RNP: 1402225040

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
****
OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA
OU EMPRESA(S):

E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S)

FIRMA(S)

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

EMAC - ENGENHARIA DE MANUTENCAO LTDA

NOME: VIVIANE STARLING DE VASCONCELLOS ROSSI
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 18/05/2007
CARTEIRA:
RNP:

57836/D EXPEDIDA EM 19/01/1994 PELO CREA-MG

1401892752

REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE:

01/01/2004 ATE 01/03/2007

ATRIBUICOES:ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFE.A.

NOME: AMAURICIO GOMES LUCIO
TITULO:

ENGENHEIRO MECANICO

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 18/12/2008
CARTEIRA: 29279/D EXPEDIDA EM 25/05/1982 PELO CREA-MG
RNP:

1406836079

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012 *
****
OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA
OU EMPRESA(S):

E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S)

FIRMA(S)

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

-------------------------------------------- ~ -------------- ~ -----------------

PAGINA 2 DE 4

- k

continua

~

...

C REA-MG
d.

Aq.~—
d. MI— G—i.

Av. Alvares Cabral, 1600 - St'Agostinho - Belo Horizonte/MG
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 013042/09
VALIDA ATE 31 DE DEZE ~0 DE 2009

TUMA INDUSTRIAL LTDA
NOME: CARLOS ALBERTO MELO VITORIANO
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 04/05/2009
CARTEIRA: 51318/D EXPEDIDA EM 10/07/1990 PELO CREA-MG
RNP: 1405556226
ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 *
------------------------------------------------------------ ~~ ----------------- ~ ----------

NOME: HERNANI NEGRAO PEREIRA
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 04/05/2009
CARTEIRA: 3757/D EXPEDIDA EM 24/09/1985 PELO CREA-GO
RNP: 1002783623
VISTO 28823 EM 06/04/2009
ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012 *
NOME: JOSE GUILHERME MOURA DE VASCONCELLOS
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 04/05/2009
CARTEIRA: 83103012/D EXPEDIDA EM 22/01/1985 PELO CREA-RJ
RNP: 2003497781
VISTO 16689 EM 30/04/1999
ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012 *
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE 0 PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S)
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * + * * * * * * * * * * * * * *
R.J. ENGENHARIA LTDA
---------------------- ~ -------- OBJETIVO SOCIAL: --- ~ ------------------------------------A SOCIEDADE TEM COMO OBJETIVO SOCIAL: A) SERVICOS AUXILIARES E COMPLEMENTA- RES DA
CONSTRUCAO CIVIL DE SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, VENTILACAO, RE- FRIGERACAO E
MANUTENCAO, INCLUINDO INSTALACAO NAS EDIFICACOES DE REDE DE AGUA, AR, AR COMPRIMIDO E
ELETRICIDADE. B) PRATICA DE COMERCIO DE AR CONDI- CIONADO, VENTILACAO, REFRIGERACAO,
AQUECIMENTO, GERACAO DE VAPOR, EQUIPAMEN TOS PARA GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA E
OUTROS CORRELATOS AO RAMO. C) PRATICA DA INDUSTRIA DE AR CONDICIONADO, VENTILACAO,
REFRIGERACAO, AQUECIMEN TO, GERACAO DE VAPOR, EQUIPAMENTOS PARA GERACAO E TRANSMISSAO DE
ENERGIA E OUTROS CORRELATOS AO RAMO. D) LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS, DE GERACAO DE ENERGIA E OUTROS. - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * + *
----------------------------- ~ ------------------------------------------------------------

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS
----------------------------------------------------------------------------- continua
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Av. Álvares Cabral, 1600 . St'Agostinho - Belo Horizonte/MiG
30 170-001 - www.crea-mg.org.br - Tel.: 31.3299-8700
0800 28 30 273 (Ouvidoría) -0800 031 2732 (Atendimento)

CERTIDAO DE REGISTRO E QU`ITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 013042109
VALIDA ATE 31 DE DEZK ~0 DE 2009
INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA—MG.ORG.BR — SERVICOS PUBLTCOS — VALIDACAO DE CERTIDOES —
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM 0 NUMERO 013042109 EMITIDA EM: 22 DE
MAIO DE 2009 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
---------------- ~ -----------------

------------------------------------------------

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N o 167 DE 27/07/2003. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI—SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO 0 AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
----------------- ~ -------- ~ ----------- FIM -----------------------------------------------
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TUMA ~AS INST~ÇÕES TIÉRMICAS LTDA.
70.996.53310001-50

ENDEREÇO...—.-..- AV. RAJA GABAGLLk, 1686 - 110 PAVTO.
GUTIERREZ - BELO HORIZONTE — MG
Os abaixo assinados, TULIO MARCUS CAR»IRO DE VASCONCELLOS,. brasileiro,
engenheiro, casado, regime de comunhão de bens, portador da Carteira de Identidade n ~ M —
1-756-787 — 5SP/MO, CPF: 007.104-746-87, residente e domicilíado à Rua Professor Baron ~
15 11601 — Gutierre7, Belo Horizonte — MG; F~CISCO SMÃO SPAGNU0LO FARRA,
brasileiro, engenheiro, casado, ~e de conum ão de bens~ portador da Carteira de Identidade
É0 M — 3-779.957 — S5P[MG, CPF: 731.374.308-44, residente e domicíliado i Rua Abadessa
Gertrudes Prado, 1551402 — Vila Paris, Belo Horizonte - MG; MAWA AUMIJADOIRA
GOMES DE R ~E~, brasileira, solteira, economista, nascida aos 0911111958, portadora da
Carteira de Identidade n ~ M — 784-533 — SSPfflG, CPF: 269-393.476-15, residente e domiciliada
à Rua Daniel de Carvalho, 15651802 — Gutierrez, Belo Horizonte - MG-, P~CILA LETICIA.
DE VASCONCELOS IPARRA, brasileira, pedagoga, casada, regime de conu~ de bens,
portador da Carteira de Identidade li? M — 9.657-845 — SSPISP, CPF: 104-282.326-04,'residente e
domiciliada à Rua Abade~ Gertrudes Prado, 1551402 — V-11a. Paris, Belo Horizonte - MQ,
TIERESA ~TDU DE VASCONCTJLOS MOURA, bnsileira, profi,~ssora, casada, regime
de com~o parcial de bens, portador da Carteira de Identidade jP M — 3-776.100 — SSPWG,
CPF: 174.500.806-30, residente e domicifiado, à Rua A~6, 83/201 — Santo António, Belo
Horizonte -MG-, NIARMS, CARNEIRO DE VASCONCELLOS, brasileiro, estudante,
casado, regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira. de Iden~e n? M —
3.779.921 — SSP/MG, CPF: 838-331-026-91, residente e domicifiado à. Av. Prudente de Morais,
433/301 — Cidade J~ Belo Ilórizonte - MG,- úmeos componentes da sociedade limitada
empresaria que gira, sob a denominação social de TVMA MMAS INSTALAÇõES
»fiCAS LTDA-, conforme contr;ato social registrado na Junta Com~ do Estado de
Afinas Gerais sob o if 3120410462-4 de 20.04-93 e alte~es contratuais registradas sob os d's
126SA31 de 18103194, 1380093 de 28106195, 1699024 de 23111198, 2597795 de 23104101,
2642387 de 20108101, 2803762 de 29107102, 2989126 de 11109103, 3197750 de 20107104 e
3894989 de 04103108 resolvem de comum e pleno acordo alterar seu contrato social sob as
cláusulas e condições a segui4 transcrevendo a presente aft~o todas as cláusulas do contrato
iniciaL
7
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CLÁUSULA SFGUNDA — TRANSFE~CIA E VF.NDA DE QUOTAS — RETU~A
DA SOCTEDADE
PARAG~O PWN~O

TULIO MARCUS CAKNEIRO DE VASCONCELLOS se retira da sociedade e vende 320
(Trezentas e vinte) quotas, de valor unitário de R$0-50 (Cinqüenta Centavos) no valor total de
R$160,00 (Cento e sessenta ~) à JULIO CESAR STARLING DE VASCONCELLOS,
brasileiro, '[mini~or, casado, regime de separação de ~ portador da Carteira de
Identidade jf M — 3-779-960 — SSP/MO, CPF: 909.998.866-49, resid~ e domíciliado, à Rua
Cachoeira de 1~ 11411002 — Gutierre:2: ~ Belo H~nte — MO, vende 320 (Treze~ e vinte)
quotas, de valor unitário de RSO-50 (Cínqüenta. Centavos) no valor total de R$ 160,00 (Cento e
sessenta reais) à MARCO TULIO STARLING DE VASCONCELLOS, brasileiro, engenheiro,
casado, regime de comunhão parciaí de ~ portador da Car~ de Identidade ii?-- M —
3.779.958 — SSP/MO, CPF- 899.691.976-49, residente e domiciliado à Rua Perdi~ Malheiros
271 — Cidade Jardim~ Belo Horizonte — MG, e transfere suas 1.432-160 (Hum milhão,
quatrocentas e trinta e duas mil e cento e ses~) quotas, de valor unitário de RSO.50
(Chiqúenta Centavos) no valor total de RS716.080,00 (Setece~ e dezesseis mil, e oft~ reais)
à BET CONSTRUÇõES E PARTICIPAÇõES LTDA, com seu ato de constítuição arquivado na
J^ Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n? NIRE 3.120.817.792-8 por despacho de
23106108, inscrita no CNPJ sob o n~ 10.l95.2581000l-44 ~ com sede à Av. R;~ja Gabaglia, 1686 —
sala 2 — 100 andar — ~wez, Belo Hofi~ — MQ neste ato represe~ pelos seu ~o
dw~ premdente TULIO MARCUS CAM~O DE VASCONCELLOS, acima ~ficado e
sua sócia diretora vice presidente MARIA AtT3CffL&WRA GO~ DE REZENDF, acima
dando neste ato total quitação dos valores a~ ftansfezindo, todos seus, direitos e obrigações.
FRANCISCO SIMÃO SPAGNU0LO PARRA se reüm da sociedade e transfem suas 59.680
(Cínqú~ e nove mil e seiscentas e oft~) quotas, de valor unitário, de R$0,50 (Cínqúenta
Centavos) no -valor total de R329~00 (Vite e nove mil, oitocentos e quarenta r") à BET
CONSTRUÇOES E PARTICIPAÇõES LTDA, a~ qualificada;- dando neste ato total qu~
dos valores a~ tr~rindo todos seus dir~ e obriga~.
MARIA Alj,=~RA GOMES DE RE2ENDE Uansfere 56.800 (Cínqüenta e seis mil,
oúoce~) qu~ de valor unitário de RSO-50 (Cinqúenta Centavos) no valor total de
R$28.400,00 (Vinte e oito mil e quatro~os reais) à BET CONSTRUÇõES E
PARTICIPAÇOES LTDA, acima qualificada; dando neste ato total quitação dos valores acima,
uan~do todos seus direitos e obrigações.

ONCELOS PARRA se r~ da sociedade e U-~ere suas
MARCIA =CIA
qu~ de valor unitário e RSO-50 (Cínq~ Centavos)
16-800,00(Deze~
scís e
is) à BET CONSTRUÇõES E
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ato total quit~ dos valores acima,
acim qualificada; dando
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e obrigações.
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XSA CRISTINA DE VÃSCONCELLOS MOURA se retira da sociedade e transfere suas
16.800,00(Dezesseis mil e oitoc~) quotas, de valor unitário de R$0.50 (Cínqüenta, Centavos)
no valor total de X$8.4WOO (Oito mil o quatrocentos reais) à BET CONSTRUÇõES E
1

PARTICIPAÇÕES UIDA, a~ quahfi~ dando neste ato total quitação dos valores
transferindo todos seus direitos e obrigações.

MARTIUS CARNEIRO DE VASCONCELLOS se ~ da sociedade e transfere suas
16.800,00(Dezesseis mil e oitocentas) quotas, de valor unitário de R$0-50 (Cínqüenta Centavos)
(Oito mil e quatrocentos reais) à ]HET CONSTRUÇÕES E
'
no valor total de R58.400,00
PARTICIPAÇÕES LTDA, acima qualificada; dando neste ato total qui~ dos valores acima,
transférindo todos seus direitos e obrigações.
~ÁGRAFO SEGUNDO

0 Capital de R$800.000,00

ficará assim distribuído:

]HET CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇõES LTDA1-599.040 (Hum ma~ quinhentos e noventa e nove mil, e quarenta) quotas, de valor unitário de
R$0.50 (Cinqüenta. Centavos) no valor total de R$799.520,00 (Setecentos e noventa e nove mil,
e quinhentos e vinte reais).
=O CESAR STARLING DE VASCONCELLOS:
320 (Trezentas e vinte) quota.-%, de valor uffitário de R$0,50 (Cínqúenta, centavos) no valor total
de R$1.60,00 (Cento e sessenta reais).
MARCO TULIO STARLING DE VASCONCELLOS.
320 (Trezentas e vinte) quotas ~ de valor unitário de R50,50 (Cinqüenta centavos) no valor total
de R$160,00 (Cento e sessenta reais).
MARIA ALT3X11.JADORA GO~ DE REZENDE:
320 (Trezentas e ~) quotas, de vWor im~o de R$0,50 (Cínqúenta centavos) no valor total
de R5160,00 (Cento e sessenta reais).

CLÁUSULA TERCEMA — DA DENOMMAÇÃO, FORO, ~19 E DURAÇAOA Sociedade g~ por pmw indeterminado sob a denominação social de TUMA
INSTALAÇÓES 1 , ffiCAS LTDA., com sede ~ estabelecim~ e foro nesta capital de Belo
Horizonte — Estado de 1~ Gerais na Av. R~úa Ciaba~ 1686 — 11' andar — Bairro Gutierrez
— Belo HorízontejMC-r, mantendo as dependências de seu depósito fechado, tudo conforme segue
abaixo:
de Bobadela,

Depósito fechado na Rua
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— Bã"

Francisco

— Belo

MG.
.:(i

CAWORIO go 0 ~1CJ0 DE NM DE B. NORM4T£
U RíA MARA GRACIANO h~" RABE
fiLrO SáO Pau10. n o 1115 Fone: 324

17

D

r

M

T

STA

1~ 1

D

--o57

Horizonte

—

m
01
(i)

CLAUSULA QUARTA — DA REUNIÃO ~AL
Confbrme determina a Lei 10406102 em seus artigos 1031 e 1077, os sócios realizarão,
anualmente, reunião da sociedade com lavratura de ata, com objetivo de:
ores e deliberar sobre o balanço anual.
Toma as contas dos
Designar os admÍinístradores ~ quando for o caso.
Tratar de outros, assuntos constantes da ordem do dia.

CLÁUSULA QUENrIA — DO OBJETO SOCIAL
A Sociedade tem como objetivo social:
Serviços ~ares e complementares da construção civil de sistema de condicionamento de
ar, ventilação, refrigeração e manutenção, incluindo instalação nas edificações de rede de
1
ar, ar comprimido e eletricídade.
Prátíca de comércio de ar condicionado, ventilação, refirigeração, aquecimento, geração
vapor, equipamentos para geração e transmissão de energia e outros correlatos ao ramo.

de.

Prática da indústria de ar condicionado, ventilação, ~geração., aquedmento, geração
vapor, equipamentos para gerd~ e trmis~o de energia e outros correlatos, ao ramo.

de

Locação e manutenção

de equipamentos eletromecânicos, de g~o de energia e outros.

CLÁUSULA SEXTA — DA PtESPONSAB~ADE, DOS SOCIOS
A responsabilídade de cada sócio é ~ta ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital inicíal-

CLÁUSULA SÉTIMA — DO CAMAL SOCIAL
0 Capital social fica fixado em R$800-000,00 (Oitocentos mil reais) assim distribuídos:
]HET CONSTRUÇõES E PARMIPAÇõES LTDA1-599.040 (Hum milhão quinhentos e noventa e nove mil, e quarenta) quotas, de valor unitário de
R$0.50 (Cinqüenta Centavos) no valor total de R$799.520,00 (Setecentos, e nove= e nove mí~
e quinhentos e vinte reais).
.1/
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MARCO TULIO STARLING DE VASCONCELLOS:
320 (Trezentas e vinte) quotas~., de valor unitário de RSO,50 (Cinqúenta centavos) no valor total
de R$160,00 (Centô e sessenta reais),
mARiA Aux[LiADORA GOWS DE RE2=E:
32o (Treze~ e vinte) quotas, de -valor unitário de R$0,50 (Cinqúenta centavos) no, valor total
de R$160,00 (Cento e sessenta reais).
TOTAL 1 - 600.000 (Hum milhão~ seiscentos mil) ~

de valor un~o de R$0,50 (cínqüenta,

centavos) no valor total de R$800.000,00 (Oitocentos mil reais).
CLÁ~LA OITAVA — DA ADM~TRAÇÃO
A sociedade será administrada pelos sócios administradores JULIO CESAR STARLING DE
VASCONCELLOS, MARCO TULIO STARLING DE VASCO -NCELLOS e MARIA
ALUXU1ADORA GOMES DE REZENDF, cabendo aos mesmos ~ assinando sempre em conjunto
dois a dois ~ o uso da denomiu~ em qualquer documento de interesse da sociedade,
esclarecendo-se, todavia que em lúpótese alguma a denominação social poderá ser empregada
em negócios de favor, se ~ a no beneficio de terceiros ou dos próprios componentes da empresa-

171 Y;Y =_; RO,
A responsabilidade técnica caberá aos engenheiros legalmente registrados no CREA-MG ]PARÁGRAFO SE, GUNDO
Os sócios, administradores terão a seguinte denominação funcional:

- Júlio Cesar Star~ de Vasconcellos - Diretor
- Marco Tulio St~g de VasconceDos - Direto~~Comm
- Maria Auxíliadora Gomes de Rezende - Diretora

n

CLÁ~LA NONA — DAS DEI JB~ÇOM
Obedecendo aos critérios para composição de ~ria, ~stos para questões especiais na

legislação vige~, as delibera~ sobre todas as questões de interesse da sociedade ~ serão
tomadas levando em conta a maioria do capital socialC.LAúS~ DÉCIMA — DAS RETRIUDAS:
Os sócios administradores poderão receber mens
retirada pró-1abore a ser determinada, respeitada g

~ de despesa operacionalL uma
do Imposto de Renda-
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CLÁUSULA DÉCIMA È1M03RA
RESULTADOS

DOS BALANÇOS E DISTRIBUIÇOES DOS

0 ano comercial coincidirá com o ano civil. Aos trinta e um dias de cada mês de dezembro, será
levantado um balanço geral onde apurar-se-ão os lucros ou prejuízos, que serão divididos entre
os sócios na proporção de suas quotas de capital, podendo ainda tais lucros ser transfpridos para
a conta"Lucro em Suspenso" com -vistas a futuro ai monto de capital social-

CLÁUSULA DÊ~A SEGUNDA — DO FALE~ENTO
Ocorrendo o falecimento de qualquer cotista, continuará, a sociedade com os herdeiros do "'de
cujos. Se os herdeiros do falecido não puderem ou não quiserem confinuar na sociedade, esta, não
se dissolverá, sendo os haveres do "de cujos~' apurados em balanço que se dará imediatamente.
17U7M MUNIU.74131

0 pagamento do saldo apurado dar-se-á em doze parcelas mensais iguais e consecutivas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCK[RA — DA DISSOLUÇÃO
A sociedade se dissolvo em casos previstos em Lei.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos neste con~ são resolvidos pelo que dispuser a legislação que regula a

espécie.
CLAúSULA DÈCWA QUINTA — DA TRANSPERENCIA DE QUOTAS
As quotas de capital são intran~veis a terceiros sem o consentimento expresso de todos os
cobstas, o que dará em doeumento, ~aí para rúodifi~o deste Instrumento e a atimissão, de
novo ou novos cotístas, ficando entretanto, desde já, ressalvado o direito de preferência, em
igualdade de condições; aos p~vos componentes da sociedade para aquisição de qualquer
quota-

riftWAI.:I

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

ito, podendo abrir

0 estabelecimento possui um
do território nacional.
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CLAúSULA DÉCMA SÉT'-~ — DO REGISTRO NO CO~CIO
os sócios administradores declaram, sob as penas da Le ~ que não estão condenados por nenhum
crime, cuja pena vede o exercício da adminis~ de sociedade empresária- E que não estão
impedidos, por qualquer prescrição legal -vigente, do exercício das fim~ de administrador em
sociedade empresária, ficando eleito o foro desta comarca para qualquer ação relacionada, com
este contrato.
E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as Partes 0 Presente cOnft`ato, em três vias, de
i~ teor e forma, após lida e achada conforme vai assinada também pelas testemunhas abaixoBelo Horizonte, 10 de Outubro de 2009-

TULIO MARCUS CARMMO DÉ VASCONCELLOS
CM. 007.104.74"7
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo nO: 273109
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

L

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

GC~-~ c).
CN PJ:

~ ZZo

),4 CL'- ~

Z ~ jL

4 1 ~, / o ~i c, Z Z

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
No CREA: Z ~

0,5 -Í

~

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

L
PAULÓS É' RGIO DIA ~ DUARTE
CREA/MG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOSKEN
Pregoeira

Rua Aimorés, 1.697 - Louides - Belo Horizonle - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900

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

C RE A M G ~

Av. Álvares Cabral, 1600 - St'Agostinho . Belo HorizonteNG
30 170-001 - www.crea-mg.org.br . Tel.: 31.3299-8700
0800 28 30 273 (Ouvidoria) -0800 031 2732 (Atendimento)
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA =IDICA
NUMERO: 017095109

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009

CERTIFICAMOS

QUE A PESSOA

LEGAL DE SEU(S) RESPONSAVEL(EIS)

RAZAO

SOCIAL ESTA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE

NOS TERMOS DA LEI N.

TECNICO(S)

5194,

A COMPETENCIA

DE 24 DE DEZEMBRO

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

DE 1966,

OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM COMO SEU(S)

A PESSOA JURIDICA,

SE ENCONTRAM EM DEBITO
PESSOA

CUJA

JURIDICA

PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S)

REGISTRADA NESSE CONSELHO,

0

JURIDICA

COM 0 CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS,

DIREITO

PARTICIPACAO REAL, EFETIVA

MODIFICACAO

QUALQUER

EXPEDICAO.

DO(S)

E/OU SERVICOS TECNICOS SEM A

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

A SEGUIR

A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE

CITADO(S) OBSERVADA
OCORRER

INSOFISMAVEL

QUE
NAO

QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A

OBRAS

DE EXECUTAR QUAISQUER
E

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S)

NOS DADOS

CADASTRAIS

NELA CONTIDOS, APOS A DATA DE SUA

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ESTA CERTIDA0 E PARA FINS DE:

DIREITO

RAZA0 SOCIAL: TRANE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA CONDI CIONAMENTO DE AR
LTDA
EUDERECO:

AV.

RAJA GABAGLIA— 4055 SALA 311 SANTA LUCIA

BELO HORIZONTE - MG CEP: 30360670
CNPJ: 62.208.418/0007-31 PROCESSO:

13466504

033683 EXPEDIDO EM: 29/10/2004

REGISTRO NO CREA-MG:

CAPITAL SOCIAL: R$9.817.219,00 (NOVE MILHOES, OITOCENTOS E DEZESSETE MIL E DUZENTOS E
DEZENOVE REAIS )

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S):

— ------------------------

------ ~~ --------------------------

NOME: MANOEL LUIZ SIMOES GAMEIRO
TITULO:

ENGENHEIRO MECANICO

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 29/10/2004
CARTEIRA:
RNP:

159847/D EXPEDIDA EM 11/04/1988

PELO CREA-SP

2605448908

VISTO 21821 EM 22/10/2004

0000 DECRETO:

ATRIBUICOES: LEI:

-------------------------------

AR,

CONDICIONAMENTO DE

B)

A

218 ARTIGO: 12 *

OBJETIVO SOCIAL:

— --------- ~--~ -------------------------

0 COMERCIO E A DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA

OBJETO: A) A INDUSTRIA,

A SOCIEDADE TEM POR

CONGENFRES;

00000 RESOLUCAO:

AQUECIMENTO E

INDUSTRIA

E

REFRIGERACAO,

COMERCIO

DE

CONTROLES, VALVULAS, CONEXOS E ITENS CORRELATOS
E ACESSAORIOS E PERTENCES

SERVICOS

DE ASSISTEN

MENCIONADOS

ACI MA;

PRODUTOS IMPORTADOS; F)

EM

RESPECTI

VAS

MANUTENCAO E

EXPORTACAO

E

PARTES,

; C) INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS,

CONE XEA0 COM OS ITENS MENCIONADOS ACIMA;

CIA TECNICA,
E) A

E

PECAS E

PRODUTOS QUIMI COS PARA FINS INDUSTRIAIS,

INSTALACAO

PARTES

D) A PRESTACAO DE

COM REALACAO AOS ITENS

IMPORTACAO DE PRODUTOS, BEM COMO A REVENDA DE

A PRESTACAO DE SERVICOS E A ASSESSORIA EM PROPAGANDA,

PROMO CAO DE

VENDAS E MALA DIRETA A EMPRESAS E G) A PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDA DES. * * * * * * * *
-------------------------------- —

EMPRESA REGISTRADA NESTE CONSELHO

RESTRICOES:

---------------------------------- ~ --------

PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONS TANTES EM SEU

--~~ ------------ — ---- ~ ----------- ---------- ~ ------------ ~ ----------- —

PAGINA 1 DE 2

continua

...

-

ICREA-MG'
... G-M.

Av. Alvares Cabral, 1600 . StAgostinho . Belo Horizonte/MG
30170-001 . www.crea-mg.org.br . Tel._- 31.3299-8700
0800 28 30 273 (Ouvidoria) . 0800 031 2732 (Atendimento)

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 017095109
VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009
OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NA AREA DA ENGENHARIA MECANI CA, EM CONFORMIDADE COM AS
ATRIBUICOES DO PROFISSIONAL CONSTANTE DE SEU QUA DRO TECNICO. — EMPRESA REGISTRADA NESTE
CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONS TANTES EM SEU OBJETIVO SOCIAL ACIMA
CITADO, COM EXCLUSA0 DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS. -- * * * * * * * *
— ----- ~ -------------------------- ~ --------------------------------- ~ --------------

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS
INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACAO DE CERTIDOES CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM 0 NUMERO 017095/09 EMITIDA EM: 31 DE
JULHO DE 2009 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
---------- ~ -------------------------------- ~ ----------------------------

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N - 167 DE 27/07/2003. A
FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO,
SUJEITANDO 0 AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
— ----------------------------------- FIM ---------------------------- ~ ------------------
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CREA - MIG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273
ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO : 004.118/04
---------------------

FOLHA: 0001/0002
----------------------------------------- ~ --------- ~ ------- ~ ----

CERTIFICAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE 0 ENGENHEIRO MECANICO
IDENTIDADE PROFISSIONAL N'
SIMOES
GAMEIRO" CARTEIRA DE
" MANOEL
LUIZ
21.821, EXPEDIDO EM
N'
DE
VISTO
NO
CREA-MG
15984'7/D-CREA-SP, COM
A
RESPONSABILIDADE TECNICA,
SUA
CREA-MG, SOB
22/10/2004, EFETIVOU
NO
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART A SEGUIR RELACIONADA.:::::::::::::

AS FOLHAS DESTA

CERTIDAO

SO TEM VALIDADE

FAZ PARTE INTEGRANTE

DA PRESENTE

RUBRICAS,

COM AS

CHANCELA DO CREA-MG.;:::::::::::::::::., *:::::::::

CERTIDAO

~

..- ::

-

~

ASSINATURAS E

::::::::::::::::::::

EMITIDO

0 ATESTADO

PELA

PELA
" MERCEDES-BENS DO
BRASIL S.A " , A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE
EXATIDAO E
VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE
NUMERADAS DE 01 A 12 (HUM A DOZE), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG-::

CERTIFICAMOS, MAIS, QUE 0 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG, NÃO EXPEDE MAIS CERTIDAO DE ACERVO
TECNICO EM NOME DE EMPRESA POR DECISAO DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA
ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFRA, TENDO EM VISTA 0 QUE ESTABELECE .0 ARTIGO
QUARTO DA RESOLUCAO N - 317, DE 31/10/1986: " 0 ACERVO TECNICO DE UMA PESSOA
JURIDICA E REPRESENTADO PELOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS DO SEU
QUADRO TECNICO E DE SEUS CONSULTORES TECNICOS DEVIDAMENTE CONTPATI,,DOS" .:::
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE DA PRESENTE CERTIDAO CONSTA A SEGUINTE RESSALVA::::

- CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO A RAZAC SOCIAL " IDEAL STANDARD WABCO
TRANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA" SUCESSORA DE " TRANE DO BRASIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA"
--------------------------------- ~ -----------------------ESTA CERTIDAO CONTEM 0002 FOLHAS.

CóD. 10C120

.
Acervo Te;w_-co
('REA. &Ki

(01

CREA - MG
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - IVIG
OUVIDORIA: 0800 2dWW13DAO: 004.118/04 (CONTINUACAO) FOLHA:ATff~ ~ NTP: 0800 312732
--------------------

PROFISSIONAL:
NOME

MANOEL LUIZ SIMOES GAMEIRO
TITULO
ENGENHEIRO MECANICO
REGISTRO
0600000159847
VISADA SOB 0 NUMERO
EM 22/10/2004
21821
ATRIBUICOES:
LEI: 0000 DECRETO: 00000
RESOL.! 218 ART.: 12
CONTRATADA :

C/EXCL.:

ALINEAS:

IDEAL STANDARD WABCO TRANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

REGISTRO: 0-~ 3683
NRO DA ART: 1-0345744400 DATA ANOTACAO : 29/10/2004 DATA BAIXA
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

31/08/1999

CONTRATANTE
MERCEDES BENZ DO BRASIL SA
LOCAL DA OBRA/SERVICO RODOVIA BR 040 KM 769
PROPRIETARIO
0 MESMO
CIDADE
JUIZ DE FORA - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):
4360 PROJETO
MECANICA
2660 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO MECANICA
FINALIDADE
QUANTIFICACAO
VALOR OBRA / SERVICO
CONTRATO/HONORARIOS
TIPO DE CONTRATO
DESCRICAO COMPLEMENTAR:

BELO HORIZONTE

9

1

34111 PAPA OUTROS FINS
0,00

R$
R$

0,00
0,00

PROJETO EXECUTIVO - FORNECIMENTO
CAO - AR CONDICIONADO/VENTILACAO

e/ DE

- EXECU

D~

'

Siril&dd
~

orii Ace o T4 ~ , ,íi;;r,
CREA - M
poiiAre n` 02(3 de 2810415.L<W,

coo(d
n

GOD

100120
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Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
do Brasil S.A.

A TESTADO
Atestamos para os devidos fins que os engenheiros Carlos Eduardo Prado e Manoel

S. Gameiro, Crea/SP-25314/D e Crea/SP-159.847/1) respectivamente, através da
empresa TRANE DO BRASIL INDúSTRIA E COMÉRCIO LTDA., sita a Rua Elvira
Ferraz 265, São Paulo — SP, inscrita no CNPJ sob o n'62.208.418/0001-46, elaborou o
Luiz

projeto executivo, forneceu equipamentos, materiais e executou os serviços abaixo, cujas
instalações encontram-se em perfeitas condições

de funcionamento, até a presente data:

Obra

Unidade Fabril da Mercedes-Benz do Brasil em Juiz

Endereço

Rodovia BR 040 km

Tipo

de Sistema

Ventilação

de Fora MG

773 - Barreira do Triunfo - Juiz de Fora MG

e Ar Condicionado por meio de expansão indireta,

Aquecimento (Água Quente) e Ar Comprimido
Tipo de Aplicação

Confo rto Ambiental; Resffiamento, Aquecimento (Água Quente)

Ar Comprimido para Processo Fabril
Capacidade

8.000 TR. (Toneladas de Reffigeração)

Edificações

Prédio-4 (Pintura)

Atendidas

Prédio-6 (Laboratório de Emissões)
Prédio-8 (Ambulatório)
Prédio-101 (Fornecedores)

Período de Execução

Agosto 1997 a Agosto 1999

COM 0 o
FQUIPAMENTOS PRINCIPAIS
Unidades Resfriadores de Água

Fabricante

: Trane

Modelo

: CVGE 080

Capacidade

: 1.000 TR por unidade

Fábrie3 de Juiz de Fora:
Rodovia B R 040 - K_M 769 - Caixa Postal 15 010 - CEP: ~-970 - Dias Tavares - Juiz de Fora - MG
Fax: (032) 249-1395
Tel.(032) 249-1392 / 249-1393
E-mail: mbbif_pf@riticeeneuconi.bi

o

c
NOM

1c

e

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.
Características

Unidades com compressores centrífugos, utilizando refrigerante
ecológico, R-134, e com painéis elétricos de média tensão (4.160 V)

Quantidade

08

4› Caldeira a Gás para Geração de Água Super-Aquecida

Fabricante

Viessmann

Modelo

Turbornat — RN

Capacidade

2.900 kW

Quantidade

02

Compressores de Ar
Fabricante

Atlas Copco

Modelo

ZR-110

Capacidade

18,7 Nm'/min a 8,6 bar

Quantidade

03

-.**

COm 0 0

o

Secadores de Ar

U

Fabricante

Atlas Copco

Modelo

FD-300

Capacidade

18,7

Quantidade

03

-.*-

çu ,, NOME

W

Nm'/min

Torres de Resfriamento
f -- X F-

Fábrica de Juiz de Fora:
Rodovia BR 040 - Km 769 - Caixa Postal
Fax:
Tel.(032) 249-1392 1 249-1393
E-mail: mbbjf_pfezl;nutecnei.com.br

15 010 - CEP: 36091-970 (032) 249-1395

Dias Tavares

- Juiz de Fora - MG

A ~'.E

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.
Fabricante

Alpina

Modelo

2-310/5—A19—I-E

Capacidade

1.000 TR por unidade

Quantidade

08
1

-

Bombas de Agua de Condensação
Fabricante

KS13

Modelo

Meganorni 150-250

Quantidade

09

-*.- Bombas de Água Gelada Primárias

Fabricante

KSB

Modelo

Meganorm 125-200

Quantidade

09
c o M O~~
O\

Bombas de Água Gelada Secundárias — Prédio-6
M "I,

Fabricante

KS13

Modelo

ETA 250-40

Quantidade

03

DATA

Bombas de Água Gelada Secundárias — Prédio- 101

Fabricante

KS13

Modelo

Meganorni 40-200

Quantidade

02

Fábrica de Jiúz de Fora:
Rodovia BR 040 - KNI 769 - Caixa Postal 1 5 010 - CEP: 36091-970 - Dias Tavares - Juiz de Fora - MG
Fax: (032) 249-1395
Tel.(032) 249-1392 1 249-1393
c~ nuteenet.corn.br
E-mail: nibbjf pfC

N0

EX,1

~L ~:.~

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.

-*.-

Bombas

Fabricante

de

Água de Resfriamento dos Compressores

:

—

Prédio-6

UB

Modelo

Meganonn

Quantidade

02

80~315

-> Bombas de Água de Resfriamento dos Compressores — Prédio-101

Fabricante

:

KSB

Modelo

Meganorin 40-200

Quantidade

02

*.*~k Bombas de Água Quente Primárias

Fabn'cante

KSB

Modelo

Megachem 80-160

Quantidade

02

»,-,~
C,(G o M 00
o

ATWC

E
-.*-

Bombas de Água Quente Secundárias
.~?H

Fabricante

KSB

Modelo

Megachem 50-125

Quantidade

02

1c

Filtro Automático para Sistema de Água de Condensação para Prédio-6

Fábrica de Juiz de Fora:
Rodovia 13R 040 - KM 769 - C3ixa Postal 15 010 - CEP: 36091-970
Fax: (032) 249-1395
Tel.(032) 249-1392 1 249-1393
E-mail: mbbifjf@nuteenet.com.br

DiasTavares -Juizde Fora - NIG

y C.

~~
,<~y
/II,

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.
Fabricante

Warman Hero

Modelo

FPB-6000-LB-24

Quantidade

02

-*.- Filtro Automático para Sistema de Água Gelada para Prédio-6

Fabricante

Warman. Hero

Modelo

FPB-6000-LB-24

Quantidade

01

Filtro Automático para Sistema de Água de Condensação para Prédio-101
Fabricante

Warman Hero

Modelo

FPBC-1200-LB-12

Quantidade

02

Filtro Automático para Sistema de Água Gelada para Prédio-101

Fabricante

Warman. Hero

Modelo

FPB-4000-LB-16

Quantidade

o M o
f

o

01

DAT

1

Tanque de Expansão Pressurizado para Prédio-6

É~

H1 c

Fabricante

NBC Equipamentos Industriais Ltda

Dimensões

Diâmetro Int ~rno: 1.500 mm - Altura Total: 3.750 min

Espessura do tanque

9,25 mm
v:

Fábrica de Juiz de Fora:
Rodovia BR040- KM 769- Caixa Postal 15 010- CEP: 36091-970 - Dias Tavares- Juiz de Fora -MG
Fax: (032) 249-1395
Tel.(032) 249-1392 1 249-1393
E-mail: nibbjf_pf~1U)nuteeneLeom.br

0

li
Mercedes-Benz
)

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.

-*.- Tanque de Expansão Pressurizado para Prédio - 101

Fabricante

: NBC Equipamentos Industriais Ltda

Dimensões

: Diâmetro Interno: 1.000 min - Altura 2.000 mm

Espessura do tanque

: 9,25 ram

-*.- Tanque de Acumulação de Água Gelada para Prédio-101

Fabricante

: Campel Caldeiraria e Mecânica Pesada Ltda

Dimensões

: Diâmetro: 3.000 mm - Altura 8.000 mm

-.** Tanque de Acumulação de Água Quente para Prédio-101

Fabricante

: Campel Caldeiraria e Mecânica Pesada Ltda

Dimensões

: Diâmetro: 1.200 mm - Altura 2.500 mm

"~(C o M o

^. Condicionadores de Ar do tipo "Air Handling Units"

"I

Fabricante

: Trox do Brasil

Modelos

: TKM-93EaTKM-1100E

Vazões de Ar

: Variável entre 8.000 e 110.000 ml/h

Quantidade

LA

NOME
1
D 1

18 unidades
viN

Condicionadores de Ar do tipo IlFan&Coil"

No
É

Fábrica de Juiz de Fora:
Rodovia BR 040 - KM 769 - Caixa Postal 15 010 - CEP: 36091-970 - Dias Tavares - Juiz de Fora - NIG
Fax: (032) 249-1395
Tel.(032) 249-1392 1 249-1393
E-niail: mbbjf~pf@nutecnctcom.br

K

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
do Brasil S.A.

Fabricante

Trane do Brasil

Modelos

Wave 03 a Wave

Vazões de Ar

Variável entre 2.000 e

Quantidade

04 unidades

-.*-

31
23.500

Caixas de Ventilação

Fabricante

Trox do Brasil

Modelos

TKM-19EeTYM-145V

Vazões de Ar

2.000 e 15.000 M3 /h

Quantidade

02 unidades

***-

ml/h

Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração do tipo Sirocco

Fabricante

~

o

Otam Ventiladores

.
M

Modelos

RSS-180aRSS-450

Vazões de Ar

Variável entre 700 e 4.700 ml/h

Quantidade

06

w-

OM O

HIC

Ventilador Centrífugo de Simples Aspiração do tipo Limit-load
Otam Ventiladores

Modelos

RLS-630aRLS-1120

Vazões de Ar

Variável entre 14.000 e

-

DATA

unidades

Fabricante

~N~
OrI

U.

38.000

ml/h
EXi

Fábrica de Juiz de Fona:
Rodovia BR 040 - KM 769 - Caixa Postal 15 010 - CEP: 36091-970 - Dias Tavares - Juiz de Fora - MG
Fax: (032) 249-1395
Tel.(032) 249-1392 / 249-1393
E-mail: iiibbjf_pf@nutecnet,com-br

(2

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.
Quantidade

-*.-

: 07 unidades

Exaustor Centrífugo de Telhado com Carcaça e Rotor em Alumínio

Fabricante

Cook Fan

Modelos

ARCU-B / R-1-1P

Vazões de Ar

Variável entre

Quantidade

11

-.*-

1.000

e 8.600 ml/h

unidades

Exaustor Centrífugo de Telhado com Rotor em Aço Carbono
"~C OM

Fabricante

Otam Ventiladores

Modelos

TCF-71 0

Vazão de Ar

15.000 M3 /h

Quantidade

04 unidades

-.*-

o o

AT~RII

Exaustor Axial de Telhado com Rotor em Alumínio e Pás Reguláveis

Fabricante

Otam Ventiladores

Modelos

TAVR-400aTAVR-1000

Vazões de Ar

Variável entre 800 e 36.000 ml/h

Quantidade

33 unidades

Ventilador Radial, Simples Aspiração, construído em Polipropilen'"õ
V
Fabricante

.i!-

Hurner

Fábrica de Juiz de Fora:
Rodovia BR 040 - KM 769 - Caixa Postal 15 010 - CEP: 36091-970
Fax: (032) 249-1395
Tel.(032) 249-1392 1 249-1393
E-inail: mbbjf_pfea~nUteCneLcom.br
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Dias Tavares - Juiz de Fora - MG
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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.
Modelo

16 — RU250R

Vazão de Ar

2.400 M3 /h

Quantidade

02 unidades

-.*m Sistema Móvel de Exaustão de Gases de Escapamento de Veículos Auto-Motores

Fabricante

Plymovent

Modelo

Looped Rail

Vazão de Ar

2.400 M3 /h

Desumidificador Químico de Ar

Fabricante

Munters Brasil

Modelo

Cargocaire HCD-9000 EA

Vazão de Ar do Processo

15.300 M3 /h

Vazão de Ar de Reativação

5.425 M3 /h

Remoção e Umidade

94 kg / h

Quantidade

01 unidade

o

COM

o

Or, E
DA

CIR E A rVK_;
N.
E X P IL

Umidificador de Ar

Fabricante

An-nstrong

Modelo

E1IU-704—CM48-2D81E1IU-701-CM7-DI

Capacidade

De 5,9 Kgíh a 82,5 Kg/h

Fábrica de Juiz de Fora:
Rodo%ria BR 040 - KM 769 - Caixa Postal 15 010 - CEP: 36091-970 - Dias Tavares - Juiz de Fora - MG
Fax: (032) 249-1395
Te).(032) 149-1392 / 249-1393
E-mail: mbbjf_pf@nutecnctcom.br
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w

,

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.

Quantidade

04 unidades

-*.- Queimador à Gás

Fabricante

Weishaupst

Modelos

WG20 N/1-ZNA

G3/1 — E ZMD
WG 3011 — A ZMD

G 7/1 — D ZMD
Capacidade

Variável de 65 kW a 885 kW

Quantidade

09 unidades
com 0_0
1%.'

~'

-*.- Aquecedor à Gás

Fabricante

Robatherm

Modelos

RWE 1 00/B

z~
0

TM
>

:, . .
NOME
,

DA

RWE 150/B
RWE 400/B
RWE 550/B
RWE 900/B

Capacidade

Variável de 65 kW a 885 kW

Quantidade

09 unidades
1

~

.REA - MG

V 1 N c u;
Controles do tipo Eletrônico Digital, Microprocessado

Fábrica de Juiz de Fora:
Rodovia BR 040 - KM 769 - Caixa Postal 15 010 - CEP: 36091-970 - Dias Tavares - Juiz de Fora - NIG
Fax: (032) 249-1395
Tel.(032) 249-1392 / 249-1393
E-mail: mbbjf_pf(a,~ nutecne ~ .com.br

p,

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.
Fabricante

Siemens

Modelos

PLC 95 U e 115 U

Capacidade

1.200 pontos

-.*- Rede Hidráulica de Água Gelada

•

Central de água gelada Prédio-6.

•

Central de água gelada, distribuição e ligação final dos condicionadores de ar do
prédio- 10 1.

Material:

Tubo de aço carbono preto, Schedule 40, sem costura.

Isolamento:

Borracha elastomérica.

/~ 'G OM

o o

1c1 Li-,k~

Rede Hidráulica de Água de Condensação

0

1

DAT

E

Interlígação entre as torres de resfiríamento e os resfriadores de água.

Material:

Tubo de aço carbono preto, Schedule 40, sem costura.

Rede Elétrica
M

Interligação elétrica entre os painéis elétricos e os motores e controles.

Material:

Condutor de cobre eletrolítico nu, têmpera mole.

Isolamento:

Camada de composto de borracha etileno-propileno (EPR) 130 `C e
tensão de até 1 kv,

C R E P, -0,4 G

-> Serviços de Construção Civil Prédio-8 (Ambulatório)

V1N
NO
Fábrica de Juiz de Fora:
Rodovia 13R 040 - KNI 769 - Caixa PosLal 15 010 - CEP: 36091-970 - Dias Tavares - Juiz de Fora - NIG
Fax: (032) 249-1395
Te1(032) 249-1392 / 249-1393
<t>nuteciietcom.br
E-mail: mbbjf_pfC

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
do Brasil S.A.
Serviços de acabamento com fornecimento de caixilhos, vidros, pisos, forro,
luminárias, gabinetes, louças, metais, rede hidráulica predial, rede elétrica predial e
sistema de combate a incêndio com extintores e spririkIers.

Humbert ~ dekCarr~ os AIbi -Supervis

Hagen Meyer-Anders
Gerente APFM
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Fábrica de Juiz de Fora:
Rodovia BR 040 - KNI 769 - Caixa Postal 15 010 - CEP: 36091-970 - Dias Tavares - Juiz de Fora - MIG
Fax: (032) 249-1395
Tel.(032) 249-1392 1 249-1393
E-mail: nlbbjf_pf@nutecnet.com.br

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 22a
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DE TRANE DO BRASIL INDúSTRIA E
DE
COMÉRCIO
PRODUTOS PARA
CONDICIONAMENTO DE AR LTDA.

CNP3 n.O 62.208.41810001-46
NIRE 35.218.075.668

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito:
TRANE CANADA CO. (atual denominação de WA13C0 STANDARD TRANE CO.),
nr(i,3ni7;4riR P Pyiqtpntp rip Arnrrin rnm ar,
(ia Nova F ,;cócia.
Canadá, com sede em Mississauga, Ontário, Canadá, na 2480 Stanfield Road, inscrita
no inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
("CNPJ/MF") sob o n.O 05.544.759/0001-59, neste ato representada por seu
procurador, Valter Matta, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de
Identidade RG n.O 11.535.819 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do
Ministério da Fazenda ("CPF/1VIF") sob o n.O 063.726.418-52, residente e domiciliado
na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na cidade e Estado de São Paulo, na
Rua Borges Lagoa, 1328, 4 0 andar, CEP 04038-904;
cnripriArip rlpNíiriA i=nt- p

g

TRANE CANADA LP (atual denominação de WABCO CANADA LP), sociedade
devidamente organizada e existente de acordo com as leis de Ontário, Canadá, com
sede em Mississauga, Ontárío, Canadá, na 2480 Stanfield Road, inscrita no CNPJ/MF
sob o n.O 07.740.428/0001-10, neste ato representada por seu procurador Valter
Matta, acima qualificado,
na qualidade de sócias representando a totalidade do capital social de TRANE DO
BRASIL INDúSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE
AR LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua
Pinheirinho, 144, Térreo, Sala 1, labaquara, CEP 04321-170, inscrita no CNPJ/MF sob
o nO 62.208.418/0001-46, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo Ç'3UCESP") sob o NIRE 35.218.075.668, com a última Alteração de Contrato
Social registrada na JUCESP sob o n.O 328.495/07-4, em sessão de 1 0 de outubro de
2007 (a "Sociedade");
resolvem firmar o presente Instrumento Particula
~~
r~.1
Social da Sociedade, nos seguintes termos e cond i

d

V?2 a

Alteração do Contrato
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1.
Devido a uma reorganização societária ocorrida no exterior, as sócias
INFORMAM que tiveram seus nomes alterados de WABCO STANDARD TRANE
CO. e WABCO CANADA LP, ambas acima qualificadas, para TRANE CANADA
CO. e TRANE CANADA LP, respectivamente. Em razão dessa alteração, a
Cláusula 6a do Contrato Social da Sociedade passará a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA 6a - 0 capital social, totalmente integralizado, é de R$
9.817.219,00 (nove milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e dezenove
reais), dividido em 9.817,219 (nove milhões, oitocentas e dezessete mil,
duzentas e dezenove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, distribuídas da seguinte forma:

TRANE CANADA CO. possui 9.817.218 (nove milhões, oitocentas e
dezessete mil, duzentas e dezoito) quotas, no valor nominal total de R$
9.817.218,00 (nove milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e dezoito
reais).
TRANE CANADA LP possui 1 quota, no valor nominal total de R$ 1,00.
Parágrafo 1 0 - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.
Parágrafo 2 0 - As quotas são indívisíveis em relação à Sociedade e cada uma
delas dará direito a um voto nas deliberações sociais. '
2.
Ademais, também devido à reorganização societária ocorrida no exterior,
as sócias decidem AJUSTAR a redação do parágrafo único da Cláusula la do
Contrato Social da Sociedade, que deverá possuir a seguinte redação:

"Parágrafo único - A expressão "TRANE" é um valioso aÉivo de propriedade de
TRANE INTERNATIONAL, INC., e marca regístrada em vários países,
incluindo o Brasil, Os sócios concordam que a expressão "TRANE" somente
poderá ser usada pela Sociedade enquanto a TRANE INTERNATIONAL, INC.
detiver participação direta ou índíreta na Sociedade, ou até a sua falência,
dissolução ou liquidação. Caso a TRANE INTERNATIONAL, INC. aliene suas
quotas ou de outra forma retire-se da Sociedade, ou caso algum dos eventos
acima mencionados esteja na iminência de ocorrer, a Sociedade deverá alterar
sua denominação a fim de excluíra
expressão
de 30 (trinta)
5
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3.
Ato subseqüente, as sócias decidem ABRIR duas novas filiais da
Sociedade, localizadas nos endereços que seguem:
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua
Desembargador Vitor Lima, 260, sala 311, 3 0 andar, Bairro Trindade, CEP
88040-400; e
na cidade de Brasília, Distrito Federal, SIG Quadra 04, Lote 25, Sala 214 2 0 pavimento, CEP 70610-440.

4.
Diante do deliberado no item 3 acima, a Cláusula 3a do Contrato Social da
Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA 3a - A Sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Pa uto na Rua Pinheirinho, 144, Térreo, Sala 1, Jabaquara, CEP 04321-170, A
`
Sociedade
poderá abrir filiais e outros esta belecimen tos em qualquer parte do território
nacional, atribuindo-se-lhes, para fins legais, capital em separado, destacado daquele
da matriz.

Parágrafo Único - A Sociedade possuí as seguintes filiais:
(i)

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza,
22, Bairro Botafogo, CEP 22.281-034, CNP-7 n. 0 62.208.41810004-99, NIRE
33.900.284.932;

(íi)

na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Marcelo
Gama 1168, Bairro Auxiliadora, CEP 90540-041, CNP-7 n.O 62.208.4181000570, NIRE 43.900.761.607;

(íií)

na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Raja Gabaglia,
4055, sala 311, Bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-670, CNP7 n, 0
62.208.41810007-31, NIRE 31.901.308.795;
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pinheirinho, 144,
labaquara,
CEP
04.321-170, WP] n. 0 62.208.41810002-27,
NIRE
35.901.777.578;

ffiai c-R -o a c; A,,
na cidade de Lauro de Freitas, Estado da Ba
Varandas Tropicais, Quadra 01, Lote 29, cÊP 1
7
62.208.41810012 -07, NIRE 29.900.862.801;.k
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na cidade de Araucáría, Estado do Paraná, na Avenida dos Pinheirais, 565,
Bairro Estação, CEP 83.705-570, CNPI n 0 62.208.41810011-18, NIRE
41.900.781.436;
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua
Desembargador Vitor Lima, 260, sala 311, 3 0 andar, Bairro Trindade, CEP
88040-400; e
na cidade de Brasífia, Distrito Federal, SIG Quadra 04, Lote 25, Sala 214 2 0 pavimento, CEP 70610-440. "
S.
Em razão das alterações acima deliberadas, as sócias resolvem
CONSOLIDAR o Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

"CONTRATO SOCIAL DE
TRANE DO BRASIL INDúSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
CONDICIONAMENTO DE AR LTDA.

CAPíTULO I
DENOMINAÇÃO, REGÊNCIA, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO
CLÁUSULA Ia - A sociedade limitada opera sob a denominação de TRANE DO
BRASIL INDúSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE
AR LTDA. (a "Sociedade").
Parágrafo único - A expressão "TRANE" é um valioso ativo de propriedade de TRANE
INTERNATIONAL, INC., e marca registrada em vários países, incluindo o Brasil. Os
sócios concordam que a expressão "TRANE" somente poderá ser usada pela Sociedade
enquanto a TRANE INTERNATIONAL, INC. detiver participação direta ou indireta na
Sociedade, ou até a sua falência, dissolução ou liquidação. Caso a TRANE
INTERNATIONAL, INC. aliene suas quotas ou de outra forma retire-se da Sociedade,
ou caso algum dos eventos acima mencionados esteja na iminência de ocorrer, a
Sociedade deverá alterar sua denominação a fim de excluir a expressão "TRANE" no
prazo de 30 (trinta) dias,
M0 ~ 'AS

CLÁUSULA 2a - A Sociedade será regida

&ii-Uoto Social e pelas
disposições inseridas no capítulo próprio das soci ?~~Itada§ 5'fl-6- ódigo Civil (Lei*,"
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10.406/2002), sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da sociedade
anônima.
CLÁUSULA 3a - A Sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Pinheirinho, 144, Térreo, Sala 1, labaquara, CEP 04.321-170. A Sociedade
poderá abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional,
atribuindo-se-lhes, para fins legais, capital em separado, destacado daquele da matriz.
Parágrafo único - A Sociedade possui as seguintes filiais:
(i) na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza,
22, Bairro Botafogo, CEP 22.281-034, CNP3 n.O 62.208.418/0004-99, NIRE
33.900.284.932;
(i i) na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Marcelo Gama
1168, Bairro Auxiliadora, CEP 90540-041, CNPJ n,O 62.208.418/0005-70, NIRE
43.900.761.607;
(iií)

na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Raja Gabaglia,
4055, sala
311,
Bairro Santa Lúcia,
CEP 30.360-670, CN PJ
n.O
62.208.418/0007-31, NIRE 31.901.308.795;
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pinheirinho, 144,
Jabaquara,
CEP
04.321-170,
CNPJ
n. 0
62.208.418/0002-27,
NIRE
35.901.777.578;
na cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, na Rua A, 512, Loteamento
Varandas Tropicais, Quadra 01, Lote 29, CEP 42.700-000, Cl\1P1 nO
62.208.418/0012-07, NIRE 29.900.862.801;

(v i)

na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Avenida dos Pinheirais, 565,
Bairro Estação, CEP 83705-570, CNP3 nO 62.208.418/0011-18,
NIRE
41.900.781.436;
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Desembargador
Vitor Lima, 260, sala 311, 3 0 andar, Bairro Trindade, CEP 88040-400; e
na cidade de Brasília, Distrito Federal,
2 0 pavimento, CEP 70610-440.

CLÁUSULA
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CAPíTULO II
OBJETO

CLÁUSULA Sa - A Sociedade tem por objeto:
a indústria, o comércio e a distribuição de produtos para condicionamento de ar,
aquecimento e refrigeração, e respectivas partes, peças e congêneres;
a indústria e comércio de produtos químicos para fins industriais, controles,
válvulas, conexos e itens correlatos;
a indústria e comércio de peças, partes e acessórios e pertences em conexao com
os itens mencionados acima;
a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção e instalação com
relação aos itens mencionados acima;
a exportação e importação de produtos, bem como a revenda de produtos
importados;
a prestação de serviços e a assessoria em propaganda, promoção de vendas e
mala direta à empresas; e
a participação em outras sociedades.

CAPíTULO III
CAPITAL SOCIAL
CLÁUSULA 6a - 0 capital social, totalmente integralizado, é de R$ 9.817.219,00

(nove milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e dezenove reais), dividido em
9.817.219 (nove milhões, oitocentas e dezessete mil, duzentas e dezenove) quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas da seguinte forma:

TRANE CANADA CO. possui 9.817.218 (nove milhões, oitocentas e dezessete
mil, duzentas e dezoito) quotas, no valor nominal total de R$ 9.817.218,00
(nove milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais).
TRANE CANADA LP possui 1 quota, no v jor#w ""

1,00.
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Parágrafo 1 0 - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital.
Parágrafo 2 0 - As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma delas
dará direito a um voto nas deliberações sociais.

CAPíTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA 7a - A administração da Sociedade será exercida por até 6 (seis) pessoas
naturais, podendo ser sócios ou não.
Parágrafo 1 0 - Os administradores terão mandato por prazo indeterminado e
permanecerão em seus cargos até que venham a ser substituídos por deliberação dos
sócios.
Parágrafo 2 0 - Os administradores estão dispensados de prestar caução em garantia
de sua gestão e farão jus a uma remuneração que será fixada mediante deliberação
dos sócios e será levada à conta de despesas gerais da Sociedade.
Parágrafo 3 11 - Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer
administrador, os administradores remanescentes escolherão, dentre eles, quem
deverá substituir o administrador ausente, se um substituto para tal administrador já
não houver sido anteriormente indicado pelos sócios. No caso de vaga definitiva, a
substituição se dará conforme deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 8a - Compete aos administradores:
representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, inclusive
perante qualquer repartição federal, estadual ou municipal e autarquias;
a administração, orientação e direção dos negócios sociais;
zelar pela fiel observância da lei, do Contrato Social e pelo cumprimento das
resoluções dos sócios; e
apresentar o relatório anual, o balanço
financeiras.

patrimon.i,~ffl e .-a,.s--d-~tmai ,~--dpmonstrações
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CLÁUSULA 9a - Ressalvadas as hipóteses do Parágrafo
Sociedade somente se obriga:

1 0 desta Cláusula, a

por ato ou assinatura conjunta de quaisquer 2 (dois) administradores; ou
por ato ou assinatura conjunta de qualquer um dos administradores e de um
procurador, agindo dentro dos limites estabelecidos no respectivo instrumento de
mandato; ou
por ato ou assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto e
dentro dos limites estabelecidos nos respectivos instrumentos de mandato.
PARÁGRAFO 1 0 - Para endossar cheques, exclusivamente para depósito em contas
bancárias da Sociedade; emitir e endossar duplicatas para desconto, caução ou
cobrança, assinando os respectivos contratos, propostas ou borderÔs; descontar e
emitir pedidos de licença de importação e exportação; receber e dar quitação referente
a pagamentos efetuados mediante créditos em conta corrente da Sociedade; requisitar
extratos bancários; assinar as correspondências de rotina e anotações em Carteiras de
Trabalho e Previdência Social; representar a Sociedade como preposto na 3ustiça do
Trabalho ou nomear esse preposto; retirar correspondências, registrados, "collis
posteax", encomendas, telegramas e mercadorias na Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, Estrada de Ferro e Empresa de Transportes Rodoviários; promover e
autorizar despachos nas alfândegas, assinando termos de responsabilidade ou o que
preciso for; praticar todos os atos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, exceto autorizar a movimentação de contas individualizadas ou vinculadas e
para representar a Sociedade na prática de atos de rotina perante todos e quaisquer
de seus órgãos, departamentos ou serviço sem exclusão de qualquer um deles, nos
níveis federais, estaduais e municipais, concessionárias de serviços públicos,
autarquias em geral e sociedades de economia mista, será suficiente a assinatura de
um administrador ou de um procurador, legalmente constituído, consoante as regras
do presente Contrato Social.
Parágrafo 2 0 - As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser sempre e
exclusivamente assinadas por 2 (dois) administradores, devendo ser expressamente
identificados os poderes outorgados e, com exceção daquelas com poderes "ad
judicia", terão prazo de validade determinado. Nenhuma procuração permitirá o
substabelecimento dos poderes por ela concedidos, sob pena de nulidade, com exceção
daquelas outorgadas a despachantes aduaneirosstou a advogados,
para representação
T
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CLÁUSULA 10 - Além das matérias indicadas em outras cláusulas do presente
Contrato Social, dependem de deliberação dos sócios, respeitado o quorum de
deliberação estabelecido na Cláusula 11 abaixo, as seguintes matérias:

a modificação do presente Contrato Social;
a incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Sociedade, ou a cessação do Estado
de liquidação;
a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
a destituição dos administradores;
o modo de remuneração dos administradores;
o pedido de recuperação judicial;
a aprovação das contas da administração;
a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
a abertura e encerramento de filiais;
a nomeação de procuradores com poderes para celebrar contratos e praticar os
atos relacionados nesta Cláusula;
a distribuição de lucros;

1)

a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros,
exceção feita aos negócios ou operações de suas subsidiárias ou coligadas;
a constituição de subsidiárias, sua dissolução e liquidação;
a aquisição, a alienação ou a oneração de qualquer participação societária;

a votação das participações societárias detidas pela Sociedad .e .;__,.__
a celebração de qualquer acordo referente 's p
sociedade;
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a aquisição, a alienação, o comodato ou a oneração de bens imóveis;
a celebração de qualquer contrato ou acordo envolvendo a transferência ou o
recebimento de tecnologia ou o licenciamento de direitos de propriedade
industrial; e
a venda de mobiliário obsoleto, veículos automotores, materiais de informática e
ferramentas manuais, cujo valor exceda o montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais).
Parágrafo único - Os valores previstos acima serão reajustados, mensalmente, a
partir desta data de acordo com o índice Geral de Preços para o Mercado (IGP-M),
divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

CLÁUSULA 11 - As deliberações serão tomadas mediante aprovação de sócios
representando: (i) no mínimo três quartos do capital social, para as matérias indicadas
nos itens (a) e (b) da Cláusula 10, (ii) dois terços do capital social, se integralizado, ou
a totalidade do capital social, caso ainda não integralizado, para a designação de
administradores não sócios, e (iii) mais da metade do capital social para as demais
matérias, salvo quando outro quorum for estipulado no presente Contrato Social.

CAPíTULO V
DELIBERAÇõES SOCIAIS
CLÁUSULA 12 - As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de
reunião. Toda e qualquer reunião ficará dispensada quando todos os sócios decídirem,
por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.
Parágrafo único - Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata no livro de atas de
reuniões, ata essa que deverá ser assinada pelos membros da mesa e por sócios
participantes quantos bastem à validade das deliberaçoes, mas sem prejuízo dos que
queiram assiná-la, Somente será levada ao registro público competente a cópia da ata
ou extrato das deliberações que devam produzir efeitos perante terceiros.

CLÁUSULA 13 - Será realizada reunião anual de sócios, nos quatro meses seguintes
ao término do exercício social, para tomar as contas dos administradores e deliberar
sobre as dem strações financeiras, bem como para desig . n-Qç.ão. de,.adWi ~ tradores,
0
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Parágrafo Primeiro - Cópias das demonstrações financeiras devem ser distribuídas
aos sócios com no mínimo trinta dias de antecedência da data da reunião anual.
Parágrafo Segundo - Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos previstos na
Cláusula 12.

CAPíTULO VI
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
CLÁUSULA 14 - As quotas representativas do capital social não poderão ser
transferidas, cedidas, oneradas ou de qualquer outra forma alienadas, sem o
consentimento prévio e por escrito de sócios representando a maioria do capital social.
Em qualquer hipótese, os sócios não poderão transferir ou ceder suas quotas a
terceiros estranhos à Sociedade, sem antes oferecê-las aos demais sócios, que terão o
direito de adquiri-Ias pelo seu valor contábil, determinado com base no mais recente
balanço anual da Sociedade.
CAPITULO VII
EXERCíCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

CLÁUSULA 15 - 0 exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano,
quando, então, serão levantados o balanço patrimoníal e as demais demonstrações
financeiras, as quais incluirão as deduções, depreciações e outras contas exigidas por
lei, assim como aquelas julgadas necessárias pelos sócios.
Parágrafo Primeiro - Os resultados apurados ao final de cada exercício social
deverão ter o destino que vier a ser determinado pelos sócios. A distribuição de lucros,
se houver, será feita aos sócios na proporção de sua participação no capital social,
salvo deliberação em contrário tomada pela unanimidade dos sócios.
Parágrafo Segundo - A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá distribuir
lucros à conta de lucros acumulados ou à conta de reserva de lucros existente no mais
recente balanço anual.
Parágrafo Terceiro - A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá levantar
trimestralmente balanços patrimoniais intercalares e distribuir lucros em períodos
menores.
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CAPíTULO VIII
RESOLUÇÃO E EXCLUSÃO DE SóCIO
CLÁUSULA 16 - No caso de morte ou incapacidade de sócio pessoa natural, ou
liquidação ou falência de sócio pessoa jurídica, a Sociedade não se dissolverá, mas
será resolvida com relação ao sócio em questão, cuja quota será liquidada.

CLÁUSULA 17 - Havendo justa causa, sócios representando mais da metade do
capital social poderão excluir um ou mais sócios da Sociedade mediante alteração do
presente Contrato Social.
Parágrafo único - A exclusão será determinada em reunião especialmente convocada
para este fim, dando-se ciência antecipada de dez dias úteis ao sócio que se pretende
excluir e permitindo-lhe o exercício do direito de defesa. 0 não comparecimento à
reunião será considerado renúncia ao direito de defesa.

CAPíTULO IX
CÁLCULO E PAGAMENTO DE HAVERES
CLÁUSULA 18 - Nas hipóteses de resolução da Sociedade com relação a um sócio,
exclusão de sócio ou exercício do direito de retirada, a quota a ser liquidada será
calculada com base no valor contábil à data do respectivo evento apurado em balanço
especialmente levantado. 0 valor apurado será pago em dinheiro ou bens em até vinte
e quatro meses, em parcelas ou não, conforme determinado pelos sócios
remanescentes.

CAPíTULO X
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CLÁUSULA 19 - A Sociedade será dissolvida por deliberação dos sócios, na forma do
disposto na Cláusula 10 e nas demais hipóteses previstas em lei.
CLÁUSULA

20 - Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida
conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil.,i',"
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CAPíTULO XI
TRANSFORMAÇÃO
CLÁUSULA 21 - A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por
deliberação dos sócios. Os sócios desde já renunciam expressamente ao direito de
retirada em caso de mudança do tipo societário.

CAPíTULO XII
FORO

CLÁUSULA 22 - Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social, seja nas
relações entre os sócios ou entre estes e a Sociedade.

CAPíTULO XIII
DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES
CLÁUSULA 23 - A Sociedade é administrada pelos seguintes administradores:
Edson Marques de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG n, 0 6.883.627-2 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n.O 683.672.878-00, residente e domiciliado na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Coronel Dulcídio, 1205, 12 0 andar,
apto. 122, Bairro Batel, CEP 80250-100;
Manoel Luiz Simões Gameiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG n.O 9.995.342-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.O
051.871.448-98, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na
Rua Ernesto de Oliveira, 430, apto. 33, Vila Mariana, CEP 04116-170;
P edro Laurentino Marcon, brasileiro, casado, economista, portador da
Cédula de Identidade RG n.O 8.469.836 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
n.O 816.692.598-20, residente e domiciliado na cidade de Santo André,
Estado de São Paulo na Rua Adolfo Bastos, 1124, apto. 131, Bairro 3ardim
Bela Vista, CEP 09041-000; e
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d) Rubens Vicente Lobasso, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG n.O 3.484.895 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.O
525.406.778-00, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, na Av. Silva Jardim, 2.754, apto. 51, CEP 80.240-020,
que assinaram as respectivas declarações de desimpedimento por meio da 18a
Alteração de Contrato Social da Sociedade, registrada na 3UCESP sob o n.o
232.827/07-2, em sessão de 10/07/2007.
As sócias assinam o presente Instrumento Particular de 22a Alteração do Contrato
Social de Trane do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Condicionamento de
Ar Ltda. em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
São Paulo, 31 de dezembro de 2008.

TRANE CANADA CO.

Valte Matta
p.p. k
TRANE CANADA LP

p p Valter Matta
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 22a
ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
DE TRANE DO BRASIL INDÚSTRIA E
DE
COMÉRCIO
PRODUTOS PARA
CONDICIONAMENTO DE AR LTDA.
CNPJ n.O 62.208.41810001-46
NIRE 35.218.075.668

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito:
TRANE CANADA CO. (atual denominação de WABCO STANDARD TRANE CO.),
so-ciedade devida-Mente organizada e existente de acordo com as leis da Nova Escóci,~5 ;
Canadá, com sede em Mississauga, Ontário, Canadá, na 2480 Stanfield Road, inscrita
no inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
("Cí\lPI/MF") sob o n.O 05.544.759/0001-59, neste ato representada por seu
procurador, Valter Matta, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de
Identidade RG n.O 11.535.819 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do
Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o n.O 063.726.418-52 ' residente e domiciliado
na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na cidade e Estado de São Paulo, na
Rua Borges Lagoa, 1328, 4 0 andar, CEP 04038-904;

TRANE CANADA LP (atual denominação de WABCO CANADA LP), sociedade
devidamente organizada e existente de acordo com as leis de Ontário, Canadá, com
sede em Mississauga, Ontário, Canadá, na 2480 Stanfield Road, inscrita no CNPI/MF
sob o n.O 07.740.428/0001-10, neste ato representada por seu procurador Valter
Matta, acima qualificado,
na qualidade de sócias representando a totalidade do capital social de TRANE DO
BRASIL INDúSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE
AR LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na Rua
Pinheirinho, 144, Térreo, Sala 1, 3abaquara, CEP 04321-170, inscrita no CNPJ/MF sob
o nO 62.208.418/0001-46, registrada perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35.218.075.668, com a última Alteração de Contrato
Social registrada na JUCESP sob o n.O 328.495/07-4, em sessão de 1 0 de outubro de
2007 (a "Sociedade");
ção do Contrato
resolvem firmar o presente Instrumento Pa*
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Devido a uma reorganização societária ocorrida no exterior, as sócias
1.
INFORMAM que tiveram seus nomes alterados de WABCO STANDARD TRANE
CO. e WABCO CANADA LP, ambas acima qualificadas, para TRANE CANADA
CO. e TRANE CANADA LP, respectivamente. Em razão dessa alteração, a
Cláusula 6a do Contrato Social da Sociedade passará a ter a seguinte redação:
"CLÁUSULA 6a - 0 capital social, totalmente integralizado, é de R$
9.817.219,00 (nove milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e dezenove
reais), dividido em 9.817.219 (nove milhões, oitocentas e dezessete mil,
duzentas e dezenove) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, distribuídas da seguinte forma:
TRANE CANADA CO. possui 9.817.218 (nove milhões, oitocentas e
dezessete mil, duzentas e dezoito) quotas, no valor nominal total de R$
9.817,218,00 (nove milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e dezoito
reais).
TRANE CANADA LP possui 1 quota, no valor nominal total de R$ 1,00.
Parágrafo 1 0 - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.
Parágrafo 2 0 - As quotas são indivísIveis em relação à Sociedade e cada uma
delas dará direito a um voto nas deliberações sociais. "
Ademais, também devido à reorganização societária ocorrida no exterior,
2.
as sócias decidem AJUSTAR a redação do parágrafo único da Cláusula la do
Contrato Social da Sociedade, que deverá possuir a seguinte redação:
"Parágrafo único - A expressão "TRANE" é um valioso ativo de propriedade de
TRANE INTERNATIONAL, INIC., e marca regístrada em vários países,
incluindo o Brasil. Os sócios concordam que a expressão "TRANE" somente
poderá ser usada pela Sociedade enquanto a TRANE INTERNATIONAL, INC.
detiver participação díreta ou indireta na Sociedade, ou até a sua falência,
dissolução ou liquidação. Caso a TRANE INTERNATIONAL, INC. aliene suas
quotas ou de outra forma retire-se da Sociedade, ou caso algum dos eventos
acima mencionados esteja na íminência de ocorrer, a Sociedade deverá alterar
sua denominação a fim de excluir a expre
E no oraz de 3 0 (trín ta)
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Ato subseqüente, as sócias decidem ABRIR duas novas filiais da
Sociedade, localizadas nos endereços que seguem:
(i)

na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua
Desembargador Vitor Lima, 260, sala 311, 3 0 andar, Bairro Trindade, CEP
88040-400; e

(i i)

na cidade de Brasília, Distrito Federal, SIG Quadra 04, Lote 25, Sala 214 2 0 pavimento, CEP 70610-440.

Diante do deliberado no item 3 acima, a Cláusula 3a do Contrato Social da
Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA 3a - A Sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Pinheirinho, 144, Térreo, Sala 1, Jabaquara, CEP 04321-170. A
Sociedade poderá abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do território
nacional, atribuindo-se-lhes, para fins legais, capital em separado, destacado daquele
da matriz.

Parágrafo Único - A Sociedade possui as seguintes filiais:
(i)

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza,
22, Bairro Botafogo, CEP 22.281-034, CNP] n. 0 62.208.41810004-99, NIRE
33.900.284.932;

(ií)

na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Marcelo
Gama 1168, Bairro Auxilíadora, CEP 90540-041, CNPI n. 0 62.208.4181000570, NIRE 43.900.761.607;

(íii)

na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Raja Gabaglia,
4055, sala 311, Bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-670, CNP] n.O
62.208.41810007-31, NIRE 31.901.308.795;
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pinheirinho, 144,
Jabaquara, CEP 04.321-170, CNPI n. 0 62.208.41810002-27, NIRE
35.901.777.578;
TABELIO ATO DE -NOTAS
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na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Avenida dos Pinheirais, 565,
Bairro Estação, CEP 83.705-570, MPI n 0 62.208.41810011-18, NIRE
41.900.781.436;

na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua
Desembargador Vitor Lima, 260, sala 311, 3 0 andar, Bairro Trindade, CEP
88040-400; e
na cidade de Brasílía, Distrito Federal, SIG Quadra 04, Lote 25, Sala 214 2 0 pavimento, CEP 70610-440. "
S.
Em razão das alterações acima deliberadas, as sócias resolvem
CONSOLIDAR o Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a
seguinte redação:
"CONTRATO SOCIAL DE
TRANE DO BRASIL INDúSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PAPA
CONDICIONAMENTO DE AR LTDA.

CAPíTULO I
DENOMINAÇÃO, REGÊNCIA, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO
CLÁUSULA Ia - A sociedade limitada opera sob a denominação de TRANE DO
BRASIL INDúSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA CONDICIONAMENTO DE
AR LTDA. (a "Sociedade").
Parágrafo único - A expressão "TRANE" é um valioso ativo de propriedade de TRANE
INTERNATIONAL, INC., e marca registrada em vários países, incluindo o Brasil. Os
sócios concordam que a expressão "TRANE" somente poderá ser usada pela Sociedade
enquanto a TRANE INTERNATIONAL, INC. detiver participação direta ou indireta na
Sociedade, ou até a sua falência, dissolução ou liquidação. Caso a TRANE
INTERNATIONAL, INC. aliene suas quotas ou de outra forma retire-se da Sociedade,
ou caso algum dos eventos acima mencionados esteja na iminência de ocorrer, a
Sociedade deverá alterar sua denominação a fim de excluir a expressão "TRANE" no
prazo de 30 (trinta) dias,

CLÁUSULA 2a - A Sociedade será regidas
disposições inseridas no capítulo próprio da S

Social e pelas
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10.406/2002), sendo ainda regida de forma supletiva pelas normas da sociedade
anânima,
CLAUSULA 3a - A Sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Pinheirinho, 144, Térreo, Sala 1, 3abaquara, CEP 04.321-170, A Sociedade
poderá abrir filiais e outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional,
atribuindo-se-lhes, para fins legais, capital em separado, destacado daquele da matriz.
Parágrafo único - A Sociedade possui as seguintes filiais:
(i)

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Real Grandeza,
22, Bairro Botafogo, CEP 22.281-034, CNPJ n.O 62.208.418/0004-99, NIRE

33.900.284.932;
(li)

na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Marcelo Gama
1168, Bairro Auxiliadora, CEP 90540-041, Cl\1P1 n.O 62.208.418/0005-70, NIRE
43.900.761.607;
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais na Av. Raia Gabaglia,
311,
4055, sala
Bairro Santa Lúcia,
CEP 30.360-670,
'
CNPJ
n.O
62.208.418/0007-31, NIRE 31.901.308.795;
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pinheirinho, 144,
3abaquara,
CEP
04.321-170,
CNP3
n. 0
62.208.418/0002-27,
NIRE
35.901.777.578;
na cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, na Rua A, 512, Loteamento
Varandas Tropicais, Quadra 01, Lote 29, CEP 42.700-000, CNPJ nO
62.208.418/0012-07, NIRE 29.900.862.801;
na cidade de Araucária, Estado do Paraná, na Avenida dos Pinheirais, 565,
Bairro Estação, CEP 83705-570, CNP1 nO 62.208.418/0011-18, NIRE
41.900.781.436;
na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Desembargador
Vitor Lima, 260, sala 311, 3 0 andar, Bairro Trindade, CEP 88040-400; e

(viií) na cidade de Brasília, Distrito Federal,
2 0 pavimento, CEP 70610-440.
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CAPíTULO II
OBJETO
CLÁUSULA Sa - A Sociedade tem por objeto:
a indústria, o comércio e a distribuição de produtos para condicionamento de ar,
aquecimento e refrigeração, e respectivas partes, peças e congêneres;
a indústria e comércio de produtos químicos para fins industriais, controles,
válvulas, conexos e itens correlatos;
a indústria e comércio de peças, partes e acessórios e pertences em conexão com
os itens mencionados acima;
a prestação de serviços de assistência técnica, manutenção e instalação com
relação aos itens mencionados acima;
a exportação e importação de produtos, bem como a revenda de produtos
importados;
a prestação de serviços e a assessoria em propaganda, promoção de vendas e
mala direta à empresas; e
a participação em outras sociedades.

CAPíTULO III
CAPITAL SOCIAL
CLÁUSULA 6a - 0 capital social, totalmente integralizado, é de R$ 9.817.219,00
(nove milhões, oitocentos e dezessete mil, duzentos e dezenove reais), dividido em
9.817.219 (nove milhões, oitocentas e dezessete mil, duzentas e dezenove) quotas,
com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas da seguinte forma:

TRANE CANADA CO. possui 9.817.218 (nove milhões, oitocentas e dezessete
mil, duzentas e dezoito) quotas, no valor nominal
$ 9.817.218,00
(nove milhões, oitocentos e dezessete milA Mí3eL10~Ç
p~
W+% is).
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Parágrafo 1 0 - A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital.
Parágrafo 2 0 - As quotas são indivisíveis em relação
dará direito a um voto nas deliberações sociais.

à

Sociedade e cada uma delas

CAPíTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
CLÁUSULA 7a - A administração da Sociedade será exercida por até 6 (seis) pessoas
naturais, podendo ser sócios ou não.
Parágrafo JO - os administradores terão mandato por prazo indeterminado e
permanecerão em seus cargos até que venham a ser substituídos por deliberação dos
sócios.
Parágrafo 2 0 - os administradores estão dispensados de prestar caução em garantia
de sua gestão e farão jus a uma remuneração que será fixada mediante deliberação
dos sócios e será levada à conta de despesas gerais da Sociedade.
Parágrafo 3 0 - Em caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer
administrador, os administradores remanescentes escolherão, dentre eles, quem
deverá substituir o administrador ausente, se um substituto para tal administrador já
não houver sido anteriormente indicado pelos sócios. No caso de vaga definitiva, a
substituição se dará conforme deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 8a - Compete aos administradores:
representar a Sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive
perante qualquer repartição federal, estadual ou municipal e autarquias;
a administração, orientação e direção dos negócios sociais;
zelar pela fiei observância da lei, do Contrato Social e pelo cumprimento das
resoluções dos sócios; e
apresentar o relatório anual, o balanço patrimonial e as demais demonstrações
NOTAfinanceiras.
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CLÁUSULA ga - Ressalvadas as hipóteses do Parágrafo 1 0 desta Cláusula, a
Sociedade somente se obriga:
por ato ou assinatura conjunta de quaisquer 2 (dois) administradores; ou
por ato ou assinatura conjunta de qualquer um dos administradores e de um
procurador, agindo dentro dos limites estabelecidos no respectivo instrumento de
mandato; ou
por ato ou assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto e
dentro dos limites estabelecidos nos respectivos instrumentos de mandato.
PARÁGRAFO 1 0 - Para endossar cheques, exclusivamente para depósito em contas
bancárias da Sociedade; emitir e endossar duplicatas para desconto, caução ou
cobrança, assinando os respectivos contratos, propostas ou borderâs; descontar e
emitir pedidos de licença de importação e exportação; receber e dar quitação referente
a pagamentos efetuados mediante créditos em conta corrente da Sociedade; requisitar
extratos bancários; assinar as correspondências de rotina e anotações em Carteiras de
Trabalho e Previdência Social; representar a Sociedade como preposto na Justiça do
Trabalho ou nomear esse preposto; retirar correspondências, registrados, "collis
posteax", encomendas, telegramas e mercadorias na Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, Estrada de Ferro e Empresa de Transportes Rodoviários; promover e
autorizar despachos nas alfândegas, assinando termos de responsabilidade ou o que
preciso for; praticar todos os atos relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, exceto autorizar a movimentação de contas individualizadas ou vinculadas e
para representar a Sociedade na prática de atos de rotina perante todos e quaisquer
de seus órgãos, departamentos ou serviço sem exclusão de qualquer um deles, nos
níveis federais, estaduais e municipais, concessionárias de serviços públicos,
autarquias em geral e sociedades de economia mista, será suficiente a assinatura de
um administrador ou de um procurador, legalmente constituído, consoante as regras
do presente Contrato Social.
Parágrafo 2 0 - As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser sempre e
exclusivamente assinadas por 2 (dois) administradores, devendo ser expressamente
identificados os poderes outorgados e, com exceção daquelas com poderes "ad
judicia", terão prazo de validade determinado, Nenhuma procuração permitirá o
substabelecimento dos poderes por ela concedidos, sob pena de nulidade, com exceção
daquelas outorgadas a despachantes aduaneiros ou a advogados, para representação
da Sociedade em processos judiciais e/ou adm ~ aL-,trzUvQ6 ~~
- nF- Í~UA—S--1
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CLÁUSULA 10 - Além das matérias indicadas em outras cláusulas do presente
Contrato Social, dependem de deliberação dos sócios, respeitado o quorum de
deliberação estabelecido na Cláusula 11 abaixo, as seguintes matérias:
a modificação do presente Contrato Social;
a incorporação, fusão, cisão ou dissolução da Sociedade, ou a cessação do Estado
de liquidação;
a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
a destituição dos administradores;
o modo de remuneração dos administradores;
o pedido de recuperação judicial;
a aprovação das contas da administração;
a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
a abertura e encerramento de filiais;
a nomeação de procuradores com poderes para celebrar contratos e praticar os
atos relacionados nesta Cláusula;
a distribuição de lucros;

1)

a outorga de fiança, aval ou garantia em negócios ou operações de terceiros,
exceção feita aos negócios ou operações de suas subsidiárias ou coligadas;
a constituição de subsidiárias, sua dissolução e liquidação;
a aquisição, a alienação ou a oneração de qualquer participação societária;
a votação das participações societárias detidas pela Sociedade;
a celebração de ualquer acordo referente.às c)articiDac - _~ pç~í
TABELIONATO DE NOTAS
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a aquisição, a alienação, o comodato ou a oneração de bens imóveis;
a celebração de qualquer contrato ou acordo envolvendo a transferência ou o
recebimento de tecnologia ou o licenciamento de direitos de propriedade
industrial; e
a venda de mobiliário obsoleto, veículos automotores, materiais de informática e
ferramentas manuais, cujo valor exceda o montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais).
Parágrafo único - Os valores previstos acima serão reajustados, mensalmente, a
partir desta data, de acordo com o índice Geral de Preços para o Mercado (IGP-M),
divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

CLÁUSULA 11 - As deliberações serão tomadas mediante aprovação de sócios
representando: (i) no mínimo três quartos do capital social, para as matérias indicadas
nos itens (a) e (b) da Cláusula 10, (ii) dois terços do capital social, se integralizado, ou
a totalidade do capital social, caso ainda não integralizado, para a designação de
administradores não sócios, e (iii) mais da metade do capital social para as demais
matérias, salvo quando outro quorum for estipulado no presente Contrato Social.

CAPíTULO V
DELIBERAÇõES SOCIAIS
CLÁUSULA 12 - As deliberações dos sócios serão sempre tomadas na forma de
reunião. Toda e qualquer reunião ficará dispensada quando todos os sócios decidirem,
por escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.
Parágrafo único - Dos trabalhos e deliberações será lavrada ata no livro de atas de
reuniões, ata essa que deverá ser assinada pelos membros da mesa e por sócios
participantes quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que
queiram assiná-la. Somente será levada ao registro público competente a cópia da ata
ou extrato das deliberações que devam produzir efeitos perante terceiros,

CLÁUSULA 13 - Será realizada reunião anual de sócios, nos quatro meses seguintes
ao término do exercício social, para tomar as contas dos administradores e deliberar
sobre as demoostrações financeiras, bem como para designação de administradores,
se for o caso../
fÃ-~ EL1ONATO DE NOTAS
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Parágrafo Primeiro Cópias das demonstrações financeiras devem ser distribuídas
aos sócios com no mínimo trinta dias de antecedência da data da reunião anual.
-

Parágrafo Segundo - Aplicam-se às reuniões anuais os procedimentos previstos na
Cláusula 12.

CAPíTULO VI
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
CLÁUSULA 14 - As quotas representativas do capital social não poderão ser
transferidas, cedidas, oneradas ou de qualquer outra forma alienadas, sem o
consentimento prévio e por escrito de sócios representando a maioria do capital social.
Em qualquer hipótese, os sócios não poderão transferir ou ceder suas quotas a
terceiros estranhos à Sociedade, sem antes oferecê-las aos demais sócios, que terão o
direito de adquiri-ias pelo seu valor contábil, determinado com base no mais recente
balanço anual da Sociedade.
CAPITULO VII
EXERCíCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS

CLÁUSULA 15 - 0 exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano,
quando, então, serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações
financeiras, as quais incluirão as deduções, depreciações e outras contas exigidas por
lei, assim como aquelas julgadas necessárias pelos sócios.
Parágrafo Primeiro - os resultados apurados ao final de cada exercício social
deverão ter o destino que vier a ser determinado pelos sócios. A distribuição de lucros,
se houver, será feita aos sócios na proporção de sua participação no capital social,
salvo deliberaç3o em contrário tomada pela unanimidade dos sócios.
Parágrafo Segundo - A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá distribuir
lucros à conta de lucros acumulados ou à conta de reserva de lucros existente no mais
recente balanço anual.
Parágrafo Terceiro - A Sociedade, por deliberação dos sócios, poderá levantar
trimestralmente balanços patrimoniais intercalares e distribuir lucros em períodos
menores.9
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CAPíTULO VIII
RESOLUÇAO E EXCLUSAO DE SOCIO
CLÁUSULA 16 - No caso de morte ou incapacidade de sócio pessoa natural, ou
liquidação ou falência de sócio pessoa jurídica, a Sociedade não se dissolverá, mas
será resolvida com relação ao sócio em questão, cuja quota será liquidada.

CLÁUSULA 17 - Havendo justa causa, sócios representando mais da metade do
capital social poderão excluir um ou mais sócios da Sociedade mediante alteração do
presente Contrato Social.
Parágrafo único - A exclusão será determinada em reunião especialmente convocada
para este fim, dando-se ciência antecipada de dez dias úteis ao sócio que se pretende
excluir e permitindo-lhe o exercício do direito de defesa. 0 não comparecimento à
reunião será considerado renúncia ao direito de defesa.

CAPíTULO IX
CÁLCULO E PAGAMENTO DE HAVERES
CLÁUSULA 18 - Nas hipóteses de resolução da Sociedade com relação a um sócio,
exclusão de sócio ou exercício do direito de retirada, a quota a ser liquidada será
calculada com base no valor contábil à data do respectivo evento apurado em balanço
especialmente levantado. 0 valor apurado será pago em dinheiro ou bens em até vinte
e quatro meses, em parcelas ou não, conforme determinado pelos sócios
remanescentes.

CAPíTULO X
DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE
CLÁUSULA 19 - A Sociedade será dissolvida por deliberação dos sócios, na forma do
disposto na Cláusula 10 e nas demais hipóteses previstas em lei.
CLÁUSULA 20 - Dissolvida a Sociedade, sua liquidação será procedida de
conformidade com o disposto nos artigos 1.102 a 1.112 do Código Civil.(,'
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CAPíTULO XI
TRANSFORMAÇÃO
CLÁUSULA 21 - A Sociedade poderá adotar qualquer outro tipo societário por
deliberação dos sócios. Os sócios desde já renunciam expressamente ao direito de
retirada em caso de mudança do tipo societário.
CAPíTULO XII
FORO

CLÁUSULA 22 - Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo,
para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente Contrato Social, seja nas
relações entre os sócios ou entre estes e a Sociedade.

CAPíTULO XIII
DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADORES
CLÁUSULA 23 - A Sociedade é administrada pelos seguintes administradores:
Edson Marques de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
portador da Cédula de Identidade RG n.O 6.883.627-2 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n.O 683.672.878-00, residente e domiciliado na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Coronel Duicídio, 1205, 12 0 andar,
apto. 122, Bairro Batel, CEP 80250-100;
Manoel Luiz Simões Gameiro, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG n.O 9.995.342-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.O
051.871.448-98, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na
Rua Ernesto de Oliveira, 430, apto. 33, Vila Mariana, CEP 04116-170;
P edro Laurentino Marcon, brasileiro, casado, economista, portador da
Cédula de Identidade RG n.O 8.469.836 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
n.O 816.692.598-20, residente e domiciliado na cidade de Santo André,
Estado de São Paulo, na Rua Adolfo Bas
Bairro Jardim
;>
TA%EÉà ~1B~aN
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d) Rubens Vicente Lobasso, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG n.O 3.484.895 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.o
525.406.778-00, residente e domiciliado na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, na Av. Silva Jardim, 2.754, apto. 51, CEP 80,240-020.
que assinaram as respectivas declarações de desimpedimento por meio da 18a
Alteração de Contrato Social da Sociedade, registrada na JUCESP sob o n.O
232.827/07-2, em sessão de 10/07/2007.
As sócias assinam o presente Instrumento Particular de 22a Alteração do Contrato
Social de Trane do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Condicionamento de
Ar Ltda. em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
São Paulo,
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CPEL

-

Comissão Permanente de Licitação

De:

-

CODEMIG

Ghanem, Georges CAR [Georges.Ghanem@carrier.utc.com ]

Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 09:22
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

CC:

Ghanem, Georges CAR; Cabral, Luiz CAR; Monte, Rogerio CAR

Assunto:

CODEMIG - Comissão de Licitação: Pregão Presencial n. 25109 - PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO

Prezados Integrantes da Comissão de Licitação,
Ref. Pregão Presencial n. 2512009
Encaminhamos como anexo petição requerendo o reexame da análise técnica de um dos pedidos de
esclarecimentos respondidos, em razão da grave lesão que poderá acarretar aos interesses desta renomada
Entidade.
Cordialmente,
Georges 1. Ghanem
Carrier BSS - Springer Carrier Ltda
Building Systems & Services - Reg. 11
Gerente Comercial — CWS & Service
Tel 1 Fax: (21) 3262-2727 13262-2728
georges.ghanem@carder.utc.com

www.carrierdobrasil.com.br

C,

n,

06108/2009

United
Techmiogies

`W
Tum to the Expert ~

À Comissão de Licitação da CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais

Licitação: Pregão Presencial n. 25109

Springer Carrier Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n. 10.948.651/0001-61, inscrição estadual n. 0240114736, com sede na Rua Berto Círio, n.
521, bairro São Luíz, Canoas — RS, CEP 92.420-030, vem, respeitosamente, apresentar
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO dos esclarecimentos prestados por esta renomada
entidade, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

1 — Síntese do caso
A requerente é empresa regularmente instituída no país, tendo por objeto social a
1 industrialização de equipamentos, dentre eles de refrigeração, atendendo a descrição dos
itens que foram relacionados no escopo do presente procedimento licitatório.
0 objeto da licitação é a contratação do fornecimento e instalação do sistema de
central de água gelada para a cidade adn -únistrativa, vultoso empreendimento construído
pelo Estado de Minas Gerais. Na especificação proposta, possível a utilização de diferentes
modelos de equipamentos, sendo certo que a empresa requerente atende perfeitamente aos
ditames editalícios.
No entanto, a empresa Trane do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para
Condicionamento de Ar Ltda., interessada em ofertar equipamentos para participar do
certame, apresentou pedido de esclarecimentos no tocante ao detalhamento dos
equipamentos que podem ser utilizados, de acordo com a especificação técnica constante
do edital.
Na resposta publicada na presente data, esta renomada entidade manifestou o
entendimento, consignado na página 9, quanto à aceitação de outro modelo de
equipamento, inicialmente entendido como não constante do edital, como se destaca da
passagem abaixo colacionada:
"Na presente oportunidade, em melhor análise da questão, alteramos a
resposta da referida para sim, ou seja, alternativamente será também
aceito o refrigerante 123, mantidas as demais especificações técnicas."
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Justamente com relação a este item que a requerente encaminha o presente pedido
de reconsideração, objetivando o reexame da matéria pelos ilustres integrantes desta
Comissão, uma vez que o sistema de refrigeração indicado não consta do Edital, já que
vem sendo abolido, como se demonstrará adiante, considerando que o gás utilizado é
extremamente tóxico. Os equipamentos que o utilizam já não mais são aplicados na
Europa, sendo que a partir de 2020 há proibição expressa de sua produção, inclusive no
Brasil.
Acrescente-se, ainda, que o gás indicado tem sua comercialização restringida no
país, desde 1989, com redução gradual, sendo que em 2020 se limitará a 5% do consumo
(repetindo a vedação de produção destes equipamentos a partir de 2020); ou seja, em
tempo relativamente curto, considerando a dimensão do empreendimento, haverá a
necessidade de reformulação de todo o sistema de refrigeração da Cidade Administrativa,
caso o referido sistema venha a ser instalado.
Estas circunstâncias agravam-se quando observado o risco da saúde de todos os
servidores que trabalharão no empreendimento e demais cidadãos que por lá transitarão.
Isto porque, qualquer vazamento poderá ser letal para as pessoas, tendo em vista que a
proibição do uso do refrigerante 123, decorre exatamente das toxinas emitidas, 20 vezes
maiores que os demais.
Feito este breve preâmbulo, imprescindível a indicação dos principais aspectos
técnicos que justificam a não utilização deste sistema de refrigeração na presente licitação,
como se constata da correta interpretação do Edital, sendo que o detalhamento destas
questões técnicas encontra-se nos diversos anexos que se encaminha juntamente com este
pedido.
H — Aspectos Técnicos que recomendam a não utilização do sistema de refrigeração
conhecido por R-123
0 ar condicionado, assim como a viagem à lua e o computador pessoal, está na lista
das 10 maiores invenções do século XX. Todavia, em meados dos anos 80 o mundo
reconheceu que os refrigerantes utilizados nos sistema de HVAC eram nocivos à ecologia
da Terra, retomando o debate de que o desenvolvimento deve ser sempre sustentável.
Logo, surgiu a inevitável necessidade de se modificar o sistema de refrigeração,
objetivando a diminuição ou a eliminação dos impactos negativos ao meio ambiente,
preservando o bem estar do futuro da humanidade.
As famílias de refrigerantes que mais eram utilizados nestes sistemas são os CFC
(R-11, R-12, etc) e os HCFC (R-22, R-123), onde se inclui o R-123. 0 cloro utilizado
nestes refrioerantes danifica a camada de ozônio, sendo que mais de 180 nações, dentre
elas o Brasil, assinaram o Protocolo de Montreal de 1987, acordo que busca justamente
preservar o meio ambiente mediante a substituição deste sistema de refrigeração.
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11 - 0 Protocolo de Montreal definiu um cronograma para extinguir o R-123 em
um período de 40 anos, contados a partir de 1995. Em resposta a esta decisão foi
desenvolvido uma família de refrigerantes sem cloro, identificados como HFC, que
inclui o R-134A, o 407C e o 410', que são "amigáveis" em relação à camada de ozônio
e não possuem prazo de extinção (phase out).
12Ouestão essencial para a tomada de decisão por esta renomada entidade,
quanto à utilização do HUC-123, é relacionado à sua toxidade. A ASHRAE,
(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Standard 34) classifica este refrigerante como B1 (Alta toxidade — não inflamável), ou
seja, é um gás TOXICO que, na prática, significa que pode ser letal, dependendo da
concentração em contato. A central de ar condicionado deverá ser equipada com
mecanismos de controle e exaustão, sob pena de causar problemas de saúde
irreversíveis aos seus operadores — ocorre, contudo, que estes itens não estão
contemplados no edital, justamente pelo fato de que a especificação técnica inicial é
incompatível com este sistema de refrilzeração.

Affit
Flainabilidade

A3
PI-op.al.e

A2
R-142b, 152à

Sem Promiaacão
£ IL-- ->
de chama

B3

B2
,-~IIóIú.L

Al

Bi

R-1 1, '12, 22, 114,500, 1,34a

R-123, S02

Baixa Toxicidade Alta Toxicidade
13- Segundo o material técnico do fabricante Dupont (material anexo — Du Pont
Technical Information HCFC-123 — arquivo h52157), os operadores deverão utilizar
proteção respiratória, proteção nos olhos e luvas de borracha e quando a concentração
passar de 50 ppria os sintomas são transtornos nervosos com efeito anestésico, dor de
cabeça, confusão, falta de coordenação motora e nervosa e perda da consciência. Apenas a
título de ilustração, os demais refrigerantes necessitam de cuidados especiais quando atinge
1000 ppm, ou seja, a toxidade é 20 vezes menor.

5
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14- Considerando os relatos aqui apresentados, todos pautados em bases científicas,
como se depreende dos anexos, surge a natural indagação: porgue utilizar o refrilZerante
R-123, tóxico e com phase-out derinido, se:
o

Protocolo de Montreal:

- Em 2020 proibido a fabricação de equipamentos com esse gás;
- Em 2010 sua produção será reduzida a 35% dos níveis de 1989;
- Em 2015 e 2020 sua produção será de 10% e 5% respectivamente em relação a 1989.

Obs. Na Europa diversos países (Reino Unido, França, Itália, p.ex) já anteciparam em 10
anos o "phase-out" deste refrigerante.

CRONOGRAMA DE REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO DE HIDROCIOROFLUORCARBONOS —HCFCs

1 limite para as Partes do Artigo 2 encaminharem a possibilidade ou necessidade de uso essencial de 5-"1 ~

p3r3

2 Limite para as Partes do Artigo 5 encaminharem a possibilidade ou necessidade de uso essencial;

3 Limite para as Partes do Artigo 5 revisarem a necessidade de 2,5% para serviços.

Seu custo hoje é R$35,00/ Kg, enquanto o R-134'A custa R$ 18,OOíKg, ou seja, em
função da baixa demanda e produção trata-se de um refrigerante caro e a tendência
é tomar-se proibitivo em termos de custo;
o

Somente 1% da produção mundial de equipamentos é destinado ao R-123;
Com exceção de apenas um fabricante, todos que produzem equipamentos
centrífugos utilizam o R-134a, como podemos considerá-lo um refrigerante
moderno ou do futuro?
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Manufacturer
Carrier
Haier
LG

11

HFC-134a

HCFC-123

(modeis)

(models)

30HX, l!9XR, 23XRV, 30XA
Haler Centrifugal
LG Centrifugal

McQuay

WSC, WDC, frictíoniess

Mítsubishi

NART, Dual Nart, MT

Multistack

Frictioniess, 134a

Smardt

Frictioniess, 134a

Tr-ane

CVGF, RTHD, RTAC

York

YR, YK, YD, CYK, OM, YST, YCAV

Total Modeis

CVHEIF

>18

Porque utilizarmos um refrigerante tóxico e que requer diversos mecanismos de
controle, sendo que temos diversas opções no mercado que nos "livra" dessa
preocupação?
Porque colocar em risco a imagem da entidade (CODEMIG) e do próprio
governo do Estado de Minas Gerais, que se pauta pela responsabilidade
ambiental, como se verificar dos próprios empréstimos externos que realiza,
permitindo a utilização de um refrigerante não ecológico, quando o Mundo
inteiro está engajado nas ações ecológicas, sendo que existem alternativas
corretas ecologicamente?
15Os anexos ora encaminhados referem-se a artigos e documentos que comprovam e
atestam as informações acima apresentadas, que são:

Going, Going Green — Nic Quay
Documento da Agencia de Proteção dos EUA.
Catalogo Técnico da Du Pont — RI 23 e seus cuidados.
Documento da York datado de 2005. Paralização na produção de equip com R- 123
Documento da Du Pond — Schedule Phase out — HCFCs
Carta EPA (Envoiromental Protection Agency) — 1999 e 2002

HI - Pedido
16- Conclui-se, dessa forma, que a oferta de equipamento que se utiliza do sistema de
refrigeração R-123 é manifestamente incompatível com o próprio projeto constante do
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Edital, justamente por não terem sido elencados os mecanismos e respectivos
equipamentos de controle de risco. Acrescente-se, ainda: a) que a não previsão decorre
exatamente da provisoriedade de sua aquisição, considerando que estes equipamentos não
mais serão produzidos em curto espaço de tempo, eventualmente tendo que ser substituído
no futuro, onerando os cofres públicos; b) a possível ausência destes gases no futuro, além
do preço exorbitante para sua aquisição, demonstra que o custo da manutenção da operação
onera em demasia todo o projeto, o que não foi considerado no edital; c) essencial a análise
do risco de dano à saúde dos servidores e demais cidadãos que se utilizem da Cidade
Administrativa, o que poderia levar até mesmo à paralisação de suas atividades na hipótese
de se constatar qualquer possível dano (legislação vigente); d) risco à imagem da
CODEMIG e do governo do Estado de Minas Gerais, por acatarem a utilização de
equipamento que reconhecidamente causa danos ao meio ambiente.
17- Diante de todo o exposto, a requerente pede aos ilustres integrantes da Comissão de
Licitação que reconsiderem a decisão, afastando a possibilidade de se ofertar equipamentos
de refrigeração que utilizem a modalidade de gás R- 123.
Termos em que,
Pede Deferimento.

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009
Springer Carrier Ltda.

Georges J. Ghanem
Gerente Comercial BSS Carrier
Springer Carrier Ltda
Tel.:(21) 3262-2727
Fax: (21) 3262-2728
e-mail: georges.ghanem@carrier.ute.com
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

Ghanem, Georges CAR [Georges.Ghanem@carrier.utc.com ]

Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 09:27
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

CC:

Ghanem, Georges CAR; Cabral, Luiz CAR; Monte, Rogerio CAR

Assunto:

CODEMIG - Comissão de Licitação: Pregão Presencial n. 25109 - PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO (ANEXOS 112)

Prezados Integrantes da Comissão de Licitação,
Ref. Pregão Presencial n. 2512009
Encaminhamos como anexo petição requerendo o reexame da análise técnica de um dos pedidos de
esclarecimentos respondidos, em razão da grave lesão que poderá acarretar aos interesses desta renomada
Entidade.
Cordialmente,
Georges 3. Ghanem
Carrier BSS - Springer Carrier Ltda
Building Systems & Services - Reg. 11
Gerente Comercial — CWS & Service
Tel / Fax: (21) 3262-2727 13262-2728
georges.ghanem@carder.utc.com

www.carrierdobrasil.com.br
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York transitions out of HCFC -12.3
refrigerant in centrifugal chillers
Engineered Systems, Feb, 200 5
Citing the globally mandated transition away from ozone-depleting refrigerantS, York
International Corporation announced it stopped offéring new chillers using HCFC-123
refrigerant effective November 1 5, 200 4.
York Americas president lain Campbell noted that HCFC-123, an ozone-depleting chemical, is
designated by the Montreal Protocol and the U.S. Clean Air Act as a transitional refrigerant. It is
to be used for only a limited time, to enable manufacturers to develop centrifugal chillers
utilizing refrigerants with zero ozone-depletion potential (ODP). "The legislated phase-out of
HUC refrigerants began in 2004," said CampbelI, "and the demand for HCFC123 chillers is
falling globally. York believes the time has come to complete the transition by ceasing to offer
new HCFC-123 chillers. Today, we have a full line of zero-ODP chillers utilizing HFC
refrigerants, which have no phase-out schedule."
COPYRIGHT 2005 BNP Media
COPYRIGHT 2oo8 Gale, Cengage Ikarning
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10 thíngs you should ki
refrigerants and the ph«,
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ng wiltl space flight and
compu ers, refrigeration made the
"top ten" list of greatest inventions of the
twentieth century. Without it, we would
not have food preservation as we know
it; nor would high-rise office buildings,
modem health care facilities or schools

be the comfortable places they are today.
But by the mid- 1 980s, the world
recogiiized that common air conditioning
refrigerants were severely damaging the
Earth's ecology.
The two refrigerant families most
often used in air conditioning systems are

HUC PHASEOUT DATES
& SUGGESTED ACTIONS

Availabie for
smice only
Not availabie
in new
equipment

Service equiprnent from
reclaimed inventory
Produclion
stops

Replace with new
equiprnent using:
HR-410A < 100 tons
HFC-134a > 100 tons
HFC-407C = U sysle

Availabio for
service only

1. Service equiprnent
from reclaimed

1987

1995

2004

Montreal Protocol
ratified

CFC production
stops

AJ1 HCFC production
to 65% of Cap'
1

2015
All HCFC produc

u~jjjj

U','JiiiJ! ~JJnjj

*Cap = 1989 production leveIs

Here are 10 facts and recommendations
to help you malce those decisions:

The refrígerant phaseoul.I .
schedule affects your
current and future
cooling system
decisions.

lo

In accordance with the Montreal
Protocol, the EPA will phase out
the most common air conditioning
-1

TTí-11-0-, n" ~

The phoscowf schedwie ís d~mimed ~ y
fhc CIcom Ar ~~ omd ERA regulofíoms
An intemational treaty, a federal law and f(
of ozone-depleting refrigerants. The cum
refrigerants, including HCFC-22 and HCF(
damages the ozone layer. Production of
Montreal Protocol on December 31, 1995.'
from reclamation — reclai med refrigerant, fi
in ú-~"&.only for servicing systems ai
1-, W~I
In 2004, production of HUC refrigerantç
production level. The next important date
U("T7n nt-ntIm-ti~ xxT;11 1-,u- 1;rnif.-A fn
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you.'re thinking about a new purchase,
what type of refrigerant does it use and
how much longer will it be
manufactured?
Knowing refrigerant phaseout dates
and refrigerant altematives will help you
plan for the future.

HVAC life expectancy
extends beyond the
phase-out scheduie.
lf you buy HVAC
equiprnent today, such as a
rooftop unit, it probably will
still be operating in 2024,
especially if lt's kept in good working
order. lf your rooftop unit uses HCFC22, in 2020 you will be servicing it with
refrigerant rcclaimed from systems no
longer in operation. Check with your
manufacturer to determine the life
expectaney of your equiprnent and the
type of reffigerant it uses.

Refrigerants have safety
elass.0
Refrigerants are chemical
substances used for heat
transfer in an air conditioning
system. Refflgerants absorb heat
during evaporation. at low
temperature and pressure, and release
heat during condensation at a higher
temoerature and Dressure. Anv refriQeraiit

Efficiency is a function of
the system, not the

4

ref rigerant.

Chiller efficiency is a
function of the entire chiller
(compressor, evaporator,
condenser, etc). System efficiency
is a function of all the components of
the air conditioning system (chillers,
pumps, towers, air handIers, etc.).
Although différent reffigerants have
different heat transfer properties, a chiller
that is rated at 0.5 kW per ton offers this
rated efficiency whether it uses
HFC- 1 34a, HFC-41 OA or HCFC- 123.

"Green" refrigerants
qualify for LEED--poffil -

in

The refflgeransus'
P ed
HVAC equipment can eam a
point for LEED certification.
A LEED t)re-reauisite is that

H FC refrigerants, such as 134a, are the newest generation of refrigerants. They replace ozonedepleting HCFCs, and are expected to become the most popular refrigerants in the world. Ali
positive pressure centrifugal chillers and screw chillers are now being designed for R-1 34a.

HFC-134a, HFC-407C and
HFC-41 IDA are eff ícient
and availabie for the
foreseeable future.
HFC- 1 34a, 11FC-407C and
HFC-41 OA have lower toxicity
and no flame propagation. They
also have no phascout date, do not
contain chIorine, and have no ozone
depletion potential.

HCFC-22 is stili widely
avaílabie, but future
support wíli decrease.

mo~

lf your equipment runs on HCFC-22,
you can continue to operate it for its
useful life, even after the phaseout date.
Like all "extinct" refrigerants, HCFC-22
is grandfathered in the United States.
Once the FIVAC systems are in the field,
they can stay in the field. Because
HCFC-22 is so popular, there should be
enough reclaimed refrigerant for service
and repair.

HCFC-123 is available for
new equipment until
2020.

"Green" refrigerants
are availabie today
for both large and
smail systems.
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The age of your building's air
conditioning system, the cost to
maintain it, and the cost to
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including all positive pressure
centrifugal and screw chillers, are
now being designed for HFC- 1 34a and
HFC-407C. In small systems — those
under 100 tons — HFC-41 OA has become
the main replacement for HCFC-22.
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weigh as HUC refrigerants are
phased out. Your best preparation
for the future is to take an inventory
of the types of reffigcrants your HVAC
systems use, determine which, if any, are
being phased out, and recommend
replacernent altematives.
Consider the proactive approach:
require that new equiprnent use "green"
refrigerants so the equiprnent you buy
today can be supported for its useful life.
Moreover, you will have taken a big step
toward restoring the Earth's ecology.
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York transitions out of HCFC-123
refrigerant in centrifugal chillers
Engineered Systems, Feb, 2 005
Citing the globally mandated transition away from ozone-depleting refrigerants, York
International Corporation annotinced it stopped offering new chillers using HCFC-123
refrigerant effective November 1 5, 200 4.
York Americas president lain Campbell noted that HCFC-123, an ozone-depleting chemical, is
designated by the Montreal Protocol and the U.S. Clean Air Act as a transitional refrigerant. It is
to be used for only a limited time, to enable manufacturers to develop centrifugal chillers
utilizing refrigerants with zero ozone-depletion potential (ODP). "The legislated phase-out of
HUC refrigerants began in 2004," said Campbell, "and the demand for HCFC123 chillers is
falling globally. York believes the time has come to complete the transition by ceasing to offer
new HCFC-123 chillers. Today, we have a full line of zero-ODP chillers utilizing HFC
refrigerants, which have no phase-out schedule."

COPYRIGHT 2005 BNP Media
COPYRIGHT 20o8 Gale, Cengage Learning
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UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
WASHINGTON. D.C. 20460
m0~~

J c,

11Amu
OffiCE OF
AIR ANO RAMATION

Mr. Matthew J. Chadderdon
Vice Presídent
Goverment Relations & Public Affairs
Carrier Corporation
Post Office Box 4808
Carrier Parkway
Syracuse, New York 13221
Dear Mr. Chadderdoti:
Thank you very much for your letter of November 22, 1996,
regarding Lhe phaseout schedule for hydrochlorofluorocarbon--123
we hope Lhe following discussion will address your
(FICFC-123),
concerns.
The Environmental Protection Agency (EPA) has not discussed,
nor plans on discussing, an extension or elimination of the
As you are aware, Lhe United
current phaseout date for HCFC-123.
States (U.S.) delegation, at Lhe meeting of the Parties to
Montreal Protocol in 199(5 (Vienna, Austria), worked to maintain
the phaseout schedule and Lhe consumption cap for HCFCs for
riori-Article 5(1) countries. The phaseout schedule, currently
found in Lhe U.S. aeceleraLed pliaseout regulatíon published in
Lhe Fftder-L1 Regi:3te on May 10, 1995, is still Lhe same and did
EPA
not change as a result of the ínternational negotiations.
does not anticipate any discussions that would change Lhe current
phaseout schedule for HCFC-123.
Thank you again for your interest in thi
issue.

itally ímportant

/

Síncerely

Nichols
Mary
Assistant Administrator
for Air and Radiation
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UNITED STATES ENVIRON1IVENTAL PROTECTION AGENCY
WASHINGTON, D.C. 20460
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OFFICE OF
AIR ANO RADILATION

Mr. BRice E. Burdon
General Manager

Conimercial Applied Systems
Carrici- Corporation
P.0. Box 4808
Carrier Parkway
Svracuse, New York 1 -3221
Dear Mr. Burdon:
Thank vou for yotir letter of Deceniber 6, 2001, inquiring about the phascout scliedule for
HUC- 1 2 3.
On July 20, 2001, the Env ~ ronmcntal Protection Agency (EPA) publislied a Noticc of
Proposed Rulemaking in the Federal Register that inclucied an allowance allocation system lor
livdt-oclilorofitiorocarboiis (HCFCs) and the nicchanism ror implenientino their pliascout
a ~ cording to the schedule previousIv publislied iii the Federal Register on December 30, 1993.
AltilOU-11 conSLInIption and production allowances \vere proposed iii tIlat rule, there was no
proposal to change the pilaSCOLit schedulc for HUC-12 3).
The status of the pliascoitt schedtile for HUC -123 reniains the sanic as discussed in the
December 19, 1996, letter signed by ivíary D. Nichols, Assistant Administrator for Air and
Radiation, at tliat time.
Again,
tliaiik you for your letter. 1
.'Z

appreciate the opportunity to be of service and trust

the inforniation provideci is liciprtil.
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nmi Lai'n d
Branch Chicf
Stratosplicric Protection Implernentation
Global Programs DMsion
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Internet Acidress (URL) - http://~.epa.gov
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Introduction
Background
1
123 was Introduced by DuPont as an envii-oiiiiiciit,tll ~, ~iceepi ~ ible, iionil ~ iiiiiiitbie replaccilient
íbr clilorolíuorocarbon «'I:C) 11 in retrigeration
and licat-transfer applications. CFCs, which
developed over 60 years ago, have many unique
properties. CFCs are low in toxicíty, nonflanimable,
noncorrosive, and conipatible with offici - materiais.
In ,i(icll(ion, thev olTer the 111 criliodynam ]e and
physical properties Iliat iiitke them ideal t`or a varias blowetv ofuses. CF(',, are used as
ir)(,) zigents in the tiliiiiil'acture ofinstilation,
and cushionim , Ibams: as cleanifit)
zigciit ,., tbi- metal and electronie çomporients; and in
manY other applications.
1-10-wever. the stability of C'F('s, cotipled \vith thel i l,
chIorine conient, lias liiiked them to depletion offfic
carill's prolective 07one lavei- . As a resLIII, DLIPont
has pliased out production of C[-(-'s and iiiti-o(lii ~,:c(l
environnientally aeceptabie allernalives. such
li\,- (Ii-ochlt)i-otltioi -ç)c ~ ii-boii (1 ICTO 123.

The gencric and DuPont trade narnes for
1 ICK- 123 are:

• Stiva' 123
• Hy(lrochIorofluorocarbon 123
• lICI`C-123
The chemical propertics of lUTC- 123 are:
Chemical Name

2,2-dichIoro-1, 1. 1-

trilliioi-octliaiic
Molecular Formula

CF, C1 [C 1,

Molecular Wcif-flit

152,93

CAS RcL, 1~,try Number 306-83-2
F

Chcmik: ~ d Structure

F

CI

C C —H
1
1
F CI

The inIrared spectrum ot'HC[-'C'- 123 is shown in
Fígure 1.

Uses
HCFC-123—An Envíronmentaíly
Acceptabie Alternative
Alilioti-li 1 1UU- 123 contains clilorine, its
hydrogen-containing molecules decompose primarily in the Imwratmosplicre bcl'oi-c they can reacli
the ozone liN , er. Because the clilorine is dissipated
at lowcraltitudes, HCFCs have relatively short
atmospheric li í'etimes and mucli lo\ver ozone depletion potentiaIs (ODPs) ilian CF('s. The ODP of
1 lCT'C- 1 23 is 0.02 compared to 1.00 for CTC- 11.

1 l('FC- 123 is a vi ,,ible replacement 1"or CFC- 1 1
as a refriucrant and as a licat-transfer fluid. Because
1 ICFC-1–~ 'N lias an allo\vable expostire limit (AE- L)
of50 ppin. i[ ,, use is Iiiiilted to applicalions
it can be efi'cciKely coiiliirlc(i \vithin the operating
123 for use
equiprnent. DuPon't does noi ,,e]] 1
as blowing agerits t'or polymer or acrosol
pi-ol-)cllant ,;. Sce later sections of this bulletin for
discussions oftoxicity and reconimenclations 1'or
s ,,if'c handling.

Figure 1. Infrared Spectrum of HCFC-123 Liquid
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Refrigerant
Tile tilei, lilodyii ~ iiiiic and physical properties of
1 ICF('- 19-3, coupled \vitii its iioilllaiiiiii ~ ibliitv,

In gencral, iltcrii ~ iti ~ , e refrigerants carinoi be siilll)ly
droppeil itito" systenis designed to use CF( -'S.
Alternatives are similar bui not the sanie as the

—

iii,ik-c it an eí'Ficleiit and safe replacei -nent refrigerant ffir CFC- 1 1 in centrifugal chillers. In f`act,
] ICF('- 123 ofters the best Ilicorelical efl -iciency oi'
lhe several alternatives ror LISC iii chillers. DuPont
1 ICFC- 123 is available to chiller iii ~iiitit'.Ictiirers for
use in new and existing equipinent. DUPO111 Is' also
converting most ofits own CF(:-1 1 chillers to

CI: Cs iliey are targçIed to replace. The cllt'lcrciices
in pli ~ s i cal propert i cs and in compalibilitics \vitli
construction materiaIs nitist be carel'iilly considcred. AppIlcailons bulletins are a\fztilabie from
DuPont giving niore (letii] ,, on lhe use of'FICFC123 a ,, a refrigerant.

1 ICTC- 123.

Heat-Transfer Fluid

IlCI-C-123 was selected as a replacement for
C'FC- 1 1 becatise the two compoLinds will produce
ilie sanie operating pressures and lemperatures in a chiller. 1 lowevcr, an Luirilodiried chiller
\k iH produce less cooling, capacity anci an equivali:iit or lo\ ~ L:r eí*ficieilcv with lICTC- 123 tiiziii it did
willi CF('- 1 1. The ditTerençes [ti capacity and cffit:iciicv will depend on the original sNfsleili compolicili selec(ion and operating, conditions. Table 1
gives 1)ert'orniance ranges to be expected ba ,,ed ort
actual retrolit experience.
Tabie 1
Retrofit Experience with Uniiiodified Chillers
HCFC-123 vs. CFC-11
Capacity

-5 to -20%

Coefficient of Performance

0 to -5%

Evaporator Pressure

-1 4 to -21 kPa
-2 to -3 psi

Condenser Pressure

-1 4 to -21 kPa
-2 to -3 psi

Discharge TerTIperature

-1 to -1'C
-2 to -6lF

The industry lias developed meclianical compo123 tlial can be iiis(alle(i
rients, optimized for
in existing equipnlent to maintain full capacily in
a retrollit a])pllczitioii. In adifillion, ]]c\\ CLILlipilicill
1«icaliv ffir 1 R'F-'C- 123 will linve
or kllei- capacity anil ci'l -icienc ~ , ilizin
the equipilit:111 it is designed to replace. \Vlleli considering %\.Ilctllcl. [o reirolit or replace L:Xisting systenis, one ;Iiotilti compure. on i lit'c-cy( ~ le basis,
the ditTerence in operaling, and iii ~ iiiitciiaiice cosis
as ',vell as tile inilial invesiment and retroílil cosis.
Newly designed and optimized rcl'rigcrailoii e<.Iiiip-

ment may provide very mucli lower operating costs
tIlan existing equipnient,

In many aplilications, rel -rigeration equipilicill is
loc ~ itcd In a service facility separate í'i -oíii an industrial process, The process licat is transferred to the
i-cl'i-iger ~ ttioii cqtiil)[iieiii by incans ofa circidatim ,
heal-transl`er fluid, known as a — brinc" or secondary
rcf'ri,,-,ciziiit. A tyl)lcal brine system is shown in
Figurc 2. The niost comnion brines are \vaterbased solutions ol'salts,, glycols, oralcoliols. Hmvever, for low temperILILU—CS or in situations where
chemical ijici-tiicss is important. clilorinated orgarlic
solvents (iiik ~ tliylejie cliloride, trieliloroc(liyleiie) or
(TC ,; «'[-'C- ] 1. CFC- 113) liave becil ~N-i(lclv used.
These conipoiinds are no lon , ~ cr aceeptible Irom
an environniental or, in the ca,,
L ~ c ofilie clilorlilated
solvents, an ocetili ~ itioii ~il licalth standpoiril.
pertineni phvsical properties
Tabie 2
oll 1(T('- 1 2~ willi those oItypical brines. \\;'Iien
plannin u, to retrollit a brine system to 1 ICFC- 123, it
is iinl)oi- tiiii to elleck licat-transfer desigii calculations for the s-,, , sleiii. Rates xvill be similar ifilie
retrofit is being made t'roiii C1 , C- 1 1 or CFC- 113.
However. LICK- 1 23 lias a specific licat approximaiciv 1 ~, 'Yo lowci- thaii niciliviene cliloride. requiring liigher circulating Ilow rates and increased
punipino power, Bulletin ART-6 is availabie from
Dullont yiviii ~., iletails on lhe use
123 as
a he, ~ t-transJ'er brine.

Physical Properties
Pliv,sical prop,~ rtic ,,

ol' 1 ICI`C- 123

are —iven in

abie 3 and Fioures 3 to 7. Adelitional pliysleal

be Ibund in offici- DuPont publications. Bulletin ART-1 contains viscosity, thernial
coti(iticti ~7ity. and lieit capacity data for saltirited
liquid alid vapor in addition to licai capacity data
and licat capacity rulios for both sitijrated and
supei-he,iteei vapors. Thermodynarnic tables 111
Englisli zind Si units n- k~ avzulabie in Bulletins
T-121 3-EMi and '1*-1-2 3-SI. Liquid and vallor
zli-,: 111(Juded ill ilie thernio(bil.11111(:
property dain iiity

Figure 2. Schematic Diagram of Typícal Brine System
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Table 2
Measured Properties of Heat-Transfer Brines

Aqueous
Property

Calcium
ChIoride (25%)

MethyIene,
Chioride

CFC-11

CFC-1 13

HCFC-123

24
75

48
118

82

Boiling Point

c

>l00

40

-F

>212

104

-29
~20

-143

-111
-168

-35
-31

-107
-161

NA
NA

57

106

-6.4

0.7

45
-8.2

91
-1.5

12

0.70

0.73

1.49

0.82

2.81
0.67

1,13
0.26

0.84
0,20

0.88

0.90

0.21

0.22

Thermal Conductivity
Wlm. K
Btuíhr.ft. F

0.50

0,19
0.11

0.10
0.06

0.08

0.29

0.096
0.056

Density
kg/nil
1b/ff

1260

1400

78,8

87.5

1560
97.5

Freezing
.0 Point

-97

28

Vapor Pressure at 25 C

kPa
psig
Viscosity
mPa-sec (cP)
Specific Heat

kJ/kg.'K
Btu/1b. - F

~~

Note: Propertics other than vapor pressure are given at -24 C ~ -11 F~

NA = not available,

3

0.05
1650

103.0

1578
98,5

Tabie 3
Physical Properties of HCFC-123

Units

Physical Proper-ties

HCFC-123

2,2-dictiloro-1,1,1-ti - ifliioroethane

Chemical Name
Chemical Formula
Molecular Weight
Boiling Point at 1 atm (101.3 kPa/1.013 bar)

...0

`F
Freezing Poínt

c

Critical Temperature

C

F
..F
kPa
Ib/in 1 abs
ml/kg
ft3/ib
kg/ml

Critical Pressure
Critical Volume
Critical Density

IbMI

kg/ml
lb/ftl
kg/ml
Ibift1

Density (Liquid) at 25'C (77'F)
Density (Saturated Vapor)
at Boiling Point
Heat Capacity lLiquid)
at 25 C (77 F)
Heat Capacity (Vapor at Constant Pressure)
at 25 C (77 F) and 1 atm (101.3 kPa/11.0113 bar)
Vapor Pressure at 25'C (77 F)

kJ/kg.K

Btu/(Ib) ('F)
kJ/kg-K

Btu/fib) ( F)
kPa
bar
lb/in , abs

~

~

Heat of Vaporization at Boiling Point

kJ/kg

Btu/ib
Thermal Conductivity at 25'C (77`F)
Liquid

W/m.K
Btu/h r.ft."F
W/m.K
Btu/hr.ft-'F

Vapor at 1 atrn (101.3 kPa/1.013 bar)
Viscosity at 25;C (77 F)
Liquid
Vapor at 1 atm (101.3 kPa/11.013 bar)
Solubility of HCFC-123 in Water
at 25 -:C (77 F) and 1 atm (101.3 kPa/1.0113 bar)
Solubility of Water in HCFC-123
at 25 C (77 F)
Flammability Limits in Air at 1 atm (101.3 kiPa/1.013 bar)
Ozone-Depletion Potential (ODP) (For CFC- 11, ODP = 1)
Halocarbon Global Warming Potential (HGWP)
(For CFC-1 1, HGWP = 1)
Global Warming Potential (GWP)
(1100-yr ITH. For CO, GWP = 1)
TSCA Inventory Status
Inhalation Exposure Limit (AELI)

CF,-Cí-lCI,
152.93
27.85
82.0
-107.0
-161,0
183.68
362.63
3668
532.0
1.82 x 10-1
0.0291
550.0

34.34
1463
91.3

6.47
0.403
0.965
0.235
0.721
0.172
91,29
0.9129

13.241
170
73.3
0.0810

0.0471
0.0112
0.0064

~

0.456

mPas (cP)
mPas (cP)
wt%

0.0110
0,39

wt%

0.08

vol%
-

None
0.02
0.02

-

93

-

Listed

ppm (VM

so

~

~

~

8- and 112-hr TWA
ppm (v/v)

Emergency Exposure Limits (EEL")

1000 for 1 hr
2500 for 1 min

AEL (aceeptabie exposure limit) is an airborne exposure limit established by DuPont thai specifies time-weighted average
concentrations to which nearly ali workers niay be repeatecily exposed without adverse effects,
EEL ~ efTiergency exposure limit) is an airborne exposure limit establislied by DuPont to which workers may be exposed
during an emergency oecurring rarely in a lifetime witliotit harmfui effects.
Note: kPa is absolute nressure
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Figure 3. Solubility of Water in HCFC-123
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1 lic restilts of'the second test series are ]ti Tabiv 5.
The 1 tCFC- 123 ap-ain exhibited improved stabi 1 Ity
verstis CFC- 1 1.

Chemical[Thermal Stability

,

Thermal Decompositíon
1 lCl-'C- 1 23 vapor ~, \% ill dk~~:onipose \\ lien exposed

Becatise CFC- 1 1,'jiiet ,tl., iiiineral oil combinations
liave 1"given good results in actual refríocralion
&
service, thc.w tests indicate thzit rep lacei rient of
CI- C- 1 1 by 1 ICFC- 123 wili oive satisfactorv
peribi-marice fron-i a compatibilily st ,,iiiiil-)oiilt.

to Iligh lemperatures 1'i-oiii flanic-, or electric resistance heaters. Decomposition mav prodUce toxic
and ii-i-ii ~ iiiiig compomids. sticli as hvdi -ogun fluoritle and liy(li-ogcii cliloride. The pungent odors
released \Vill i[TitatC the nose and throal and generalIv force people to ck, acuate the arca. Therefore, lit
is importaril ti) prevent decomposition by avoiding
exl)osiii-c to high temperal tires.

Note tliit the tests deseribed licre were iccelei-ate(i
tests. IICFC-123 and CFC-1 1 are low-jiressui-c
refrigei-ants and \votild scidom be exposed to temperatures as high as the upl)cr test tempera [ tire
( 1 50`C [302 -- FI).

Stability with Metaís and
Refrigeration Lubricants

Materiais Compatibility

, Ias ,, tubcs in the pres~:all ~ periornied In setlL ~ d
ence Urefrigeration lubricanis. Because existing
refrigeration oilsare used willi 1 lCFC- 123,stability
tests \vere
in Ilic presence of'several
iiiineral (mis. Restilis are presented liere for t\vo
series oftests in whicil the stabilitv ofl-ItITC- 123
%va ,, compared to CI:C- 11 under ilíciltical te,,,t
ConditiOlis,

11 is important to review materiaIS ofeonstruct1011

for compatibiliiy \\ -Iien designing new equipirient,
i-cli-ofittiii ,-, :XISII'Ilg CtILtil)II1C111 or preparing
sstorage and handling e,f`acililies. BeCaUsc H('F('- 123
\k iH be used primurily as a
oi, lwat~
transici- fluid, lhe (:ompatibility dala sillilill,.li- i/C(1
bclo\v iiiclii(l(: maicriaIs comnionly used [ti refriut:ration applicalions.
c~

~

Iii ilie I-irst test series, 1.0 nil- (0.03 oz)
ant and an equal \veight oflubricant were a(Ided
to glass tubes in the presence ot'strips ol'Saii(i\ , Ik
valve steci. The tubes were frozen, evacuated.
sealed, and thert licaied for 14 dziys at temperatures .
of 1 05'C mid 1 ~ 0'C (1 22 1 'F and 302'F). Aged
tilhes were Inspected vistialiv fbi - insoluble reactiori
proctticts and appearance ofilic tiletal surfaces,
Exposed tubes \vere operied and the chloj-iilc contenis determined by inzilysis. The aniourit of refrigcrant reacted duriii(Y cach test was theil calcijlate(i
from the aniotint o felilonde 1'ot-iiied.

~

Plasties
1`or 1 KTC- 123 and CFC- 1 1
Compaiibility
are Compared ffir ten tvpIcal plastic iyiatei-itls in
Tabie 6. The table sun-iniarizes serceníng tests in
\~ !liicli these inateriais \vere exposed to liquid reIrigeralit in scaled glass tubes. at t ~ vo teililici-,,iiures. The
ratings
~ g 1 ven are baseci on observation ,, oí'lciigtli,
\\ -cioIit , and appearance clianges. The presence of a
hvcii-o<-,eji atom on the 1 lCFC- 123 i -nolecti le makes
it a stronger solvent flian CTC- 11 and. therefore.
more uggi-essíve toward plasties. Several plastics
W'ell \vith CFC- 11 are also conipalible \vitli 1
123. As tis use becomes more comnion. otlici, nilaterial ,s will be approved t'()i- usc \viiIi 1l(TC-) -1 3.

The results from the Fu-st test series al,e
iii Tabie 4. 1 lCFU- 123 appeared approxiniately icil
times more stable dian
11 in thesc tests.
In ilie second test
3.0 mL (0. 1 o/) ofrei'r11-1crant and 0.52 111[- (0.02 oi,) of lubi - icaíit \kere
ulded to glas ,, tubes in the prescilec of steel. copper. and aluminum cotipons. The tubes, \vçi -c frozen,
evacti ,,ited, sealed, and ilien licated for 2.95 davs at
1
IC (304cF). After expostire. visual ratings were
obtained ort both the Ilíquid and the nietal cotipons.
Visita] ratings ranged from 0 to 5, \k ith 0 bein- Ilic
best. The sarriple tubes were (lien operied and the
solutions anaINVed for cliloi-ide
and Iluoride ions to indicale tlic ex[eiit
ant decomposition.

Becausc the perl'()riii ,,iiicc oIlilastic inateriaIs is
-flTecied by polvirici- \,arialions, compotinding
agenis, I-Ilícrs. ãii(l molding processes, verií'N'
compatibility using actual l'abi -ic-,iteil paris under
ciid-tise conditions is advised.

~l~

Refrigerant contacts ffic niotor xindings in a licrmetic compressor, Equipment nizinuf',,icturers have
developed specially cured epoxv \vire insulation
that lias pej-í'oriiie(l well in liermetic compressors
handling 11UU-1 23. Be surc to check with the
iii iiitificttii-cr bef'oi-c using any lici-metic compressor
with I ICI`C-123.
~
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Tabie 4
Stability of HCFC-123 with Steei and Lubricating OUs

Mineral Oil
Oil

White Naphthenic Oil
ISO VG46

ISO VG32

Temperature
Refrigerant
Chioride, mg
Percent

Refrigerant
Reacted from Chioride
Appearance
of Steei

1WC

221 F
R-11
R-123

1501 C
302'F

150 1 C
302 'F

221 F
~

~

R-11
225

R-123

R-1 1

3.26
5.66

0.033

R-123
0.048

R-11
94.5

R-123
12.2

72.0

1.56
2.71

0.014

0.002

45,2

5.84

Brown

Heavy

No
Change

Etched

Sludge

Light
Sludge

Slight

Stain

Light
Deposits

1.06

0.099
0.066

0.46

0.045
0.032

Light
Stains

1051C

Color

Source of Data: D. F. Huttenlocher (Spauchus Associates), "Chemical and Thermai Stability of Refrigerant~
Lubricant Mixtures with Metais," Report DOEICE/23810-313, Air Conditioning and Refrigeration
Teclinology Institute, Arlington, VA, July 10, 1992.
Test Conditicins:
Sealed tubes containing 0.9 9 (0.03 oz) refrigerant + 0.9 g (0.03 oz) lubricant
Metal specií-nen: 114 in (6.4 mm) x 1-1/4 in (3.18 cm) strip of valve steei (Sandvik Steei Company)
Expostire: 14 days ai indicated temperature

Tabie 5
Stability of

HCFC-123 with Steei, Copper, Aluminum, and Heavy Naphthenic Oil
Metais:

Steei 1010
Copper

Oil:

Aluminum 1100
Witco Freezene, heavy white naphthenic mineral
oil, 255 SUS [appi- ox. 55 cSt ai 38'C (100- F)]
HCFC-123

Refrigerant
Visual Ratings
Liquid
Steel
Copper
Aluminum
Decomposition Anaiyses
Chioride, wt%
Fluoride, wt%

R-11

Sample 1

Sample 2

3
1
3
1

o1+

2

2
2
2

o

o

1.7

0.08
0.003

0.004

0,42

Source of Data: DuPont Tests
Test Conditions:
Sealed tubos containing 3.0 mL (0.1 oz) refrigerant + 0.52 mL (0.02 oz) lubricant
Metal specimens: 2-3/8 in (6.0 cm) x 114 in (6.4 mm) x 1/16 in (1.6 mm)
E xi)osti re: 2.95 days ai 151 C (304 F)
Visual Ratings: 0 to 5
Rating
Metal
Liquid
o
Briglit, shiny
Clear, coloriess
Darkening
3
Clear, brown
5
Severo deposits
Black, coke present
(Ratings of 3 and higher considered tinacceptabie)
~

0.13

Tabie 6
Plastics Compatibility of CFC-11 vs. HCFC-123
Screening Test Conditions:

Plastic specimens exposed to liquid in sealed glass tubes at temperatures and
expostire times giveri below.
Compatibility Ratings
4 Hours at
24 - C (75 F)

Plastic
Chernical Type

Trade Name

ABS

Kralastic (Uniroyal Chem.)

Acetal

Deirin

AcryJic

Lucite

Fluorocarbon PUE

Teflon

Poiyamide 6/6 nyIon
Polycarbonate

CFC-1 1

100 Hours at
54 - C (130 F)

HCFC-123

CFC-1 1

HCFC-123

4

o
o
o
o
o
o

4

Zytel

o
o
o
o
o

o
o

Lexan (General Electric Co.)

0

4

PolyethyIene-1-113

Alathon (Cain Chem. Co.)

1

Alathon

o
o

1

PolypropyIene

2

2

Polystyrene

Styron (Dow Chem. Co.)

o
o
o
o

4

4

4

o

1

1

Polyviny1 Chioride
Ratings:

o
4

1
4
1

o
4

0 = Suitable for use
1 = Probably suitabie for use
2 = Probably not suitable for use
3 = Not suitable
4 = Plastic disintegrated or dissolved in liquid

Ratings Based On; Specimen dimensional, weight, and surface changes.

Tabie 7

Elastonier Compatibility of CFC-1 1 vs. HCFC-123
Test Conditions: Exposure to liquid in sealed tubes for 7 clays at 54 C (130 F), then ambient air drying for
21 days.
Length Change at
End of Exposure, %

Elastonier
Chernical Type

Trade Narne

Weight Change
After Drying, %

CFC-11

HCFC-123

CFC-11

HCFC-123

16

11

-4

-2

Buty1 Rubber
Chlorosulfonated
PolyethyIene (CSM)

Hypalon`

2

12

-2

-5

Fluoroelastomer

Viton' A

2

23

o

5

HycIrocarbon
Rubber (EPDM)

Nordel ,

12

13

-9

-6

31

39

-4

-4

Neoprene

2

10

-8

-9

Nitrile Rubber
Buna N (NBR)
Buna S (SBR)

1
13

so

o

26

-8

-4
-9

Natural Rubber

Polysulfide

Thiokoi FA (Thiokoi Corp.)

Silicone
Urethane

Adiprene

C

o

7

-1

-2

33

28

-2

-2

7

56

-3

-5

<
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Elastomers

~ N7stems, sorne
lLibricant escapes fi -oni the eompressor discliarou

In rci'rigei -,jiloii and ~ tir-coii(litioiling

results i'oj - 1 lCI:C- 123 and (TU- 11
are compared f'oi- 11 tNIpical elastomers in Table 7.
The table lists lincar swell imiliediately afici- C.Xposure and ,k cluht chunue nica.,,tired after dr ~, itig. As
iii the case
1 KTC-123 ii-lav ,ií'l'cct some
clastorilers more ffian (TC-1 1. Low s\N- clliii ~, and
extractiort are not stit'l -icieni [)v tlieiiiselves to
qualil ,y ali el ~ 1',tollici.. Elastolliers fliat show Iiiiiiik2d
CiTect,
slill be tesicil fbr elianges ]li mechanical propk:rtIc ~,, ~;ucli as liardness, tensile sti-cilgili,
and
on sei. Some ot'tlic elastomers li ,,, te(l
here. .,iich a-, lio[N ~ sillí-i(lc, show Iiiiiited
alid
clialige, but
ditTercilces 111
propertics il*tei- expostire to 1 ICTC-123.
Compatibi lity

arca arid circulates ilirough the system with the
re Irigerani. Curi-cili lubricarits used with CI`C - 11
zire fuIly miscible over the range of expec(ed operating coliciltions, casim, the problem of oeti
Z-- ino-- the
lubricant to flow back to the compressor. Refrigeraiioil svsIcilis usim , CFC-1 1 like acivantage of this
t`till ll ~ lsk:lbIlltv wlicri con ,,1(icriiiL, lubricarit returil.

~

Several famílies of lubricarlis that have iccel)t ,,ible
iiiisci[-.)ilitN with fICIT-123 have becri identified.
Alilioti li ilio.,;t appi ications for 1 123 \vill not
invo]\ e Ill'u11
teliipei ~ ,it tire.,, or e\ aporator
temperatur" below WC (32'F). the cariclidate lubri
canI ,~ were tc , ~ icd over the broad tciiiperziitil'C ] ,ai] ,-!L shown iii Table 8. All the Iiibi- icaiits listed in tlic '
table were miscible over ilie entire te nipera (tire
range iii the proportions listed.

Aliliotigli they contain clastomeric binders,
compressed slicet gasketing cari be used with
I WFC-123 becatise elastomers are not the ma ~jor
comporicrits, of these materiais. Manufacim -ers liave
SUCCCSSIllIly formulated shect gasketing based on
iicolireiic and other clastomers. Chiller iiiiiitifiicttirers consider many of
í'orilitil ~ itloiis [o be proprietary. Garlock, Iric. reconimends their StvIe 3300
conipi-CS.SCII slicei uasketino, which uses zi iieol)rciic
bin(kr, l'ói- I ICTC-123 servick:. Filled lITI-gasketim , should also be

In stimiriarv, lubricanis used Nvith (TCsati.~ fàctory performarice willi 1
iii operatiritT systen -is.

uiviliu

Tabie 8
Mutual Solubility Tests with
and Lubricarits

11 are
ICI`C-123

HCFC-123

Refrigeration oils determiried to be miscible from
Fhc 011*,uirial C(.]LlipinC]11
ShOtild
aINvav.-, be ci)il ,,ulte ~i bet'()re -specif'vino —asketinu,
iriatería] to bC LISCCI in a chiller wj ~li 1 ÍCI-C-123.'

-10 C to 93 C (14 F to 199 F) in iTiixtijres containing
30, 60, and 90 wt% HCFC-123:
500
500
500
125

L'frecu, ori specific elastoniers clL ~ pcnd ori the
riature of'111c polymer, ilic coilipoiiiidiii ,-, formulaiion and the curill(, or vulcanizing com ~Itiorls.

Actual samples should be tested under eiici-tise
condiilons bcfore spcclfyin,, elastomers íor critical

SUS
SUS
SUS
SUS

Aikylbenzene Lubricant
Paraffinic Lubricant
Naphthenic Lubricant
Alky1benzene Lubricant

Note - 500 SUS (Saybolt Universal Seconds) viscosity is
eqijivalenT to approximately 110 cSt at 38'C (100 F~ ;
125 SUS viscosity is equivalent to approximately

component ,,

27 cSt at 38 C (100 F).

Desiccants

Toxicity

Driers, filled witil desiccalit zire IypIcally
refriocratioli
systellis alid btilk stora-e-` ('.icilities.
c,
Actual ilicid expericilce lias shown tliat 1 ICFC- 123
is compatible \vltli solid-core driers used with esl ~ ibli ,.,Iieil rel-'ri-cranu, such as R- ] 1. R- 121 . and R-22

LJ ,,ers must impleirient a program to iriffimi em-

~

1)loyces of the liazards

123 and the pro-

tective nicastires to be takeri to protect against
o\!erexi)ostire duringc~ routirie operatioris and erticruClicies. users lilust rei(l and uil ~ tei-,~ 1 ,,iiiii the
1 ICI--C- 123 \,Iateri ~ iI Saf'ety Data Slicet ( ~vISDS).

Refrigeration Lubricants
Mos[ compressors require a lubricant to protect
internal mo\ ing, pai - ts. The compre.,,sor iiiaiitll'zlcturei- usually recoiiiiiieilils ilic type of lubricarit and
viscosity tilai shotild be tised io crisure proper operation iii(l eqtiii)iiient durability. Recon -imenda-

fnhafatíon Tóxicíty
DuPont lias concluded iliat 1 lCFC- 123 poses rio
acute or chronic liazaril wheri it is li ~iiidlcct in accordarice with i-ecoiiiiiieil(litions and wlieii expostires
are maintained ai or below lhe Dullont aeceptabie
expostit-e limit (AI ,'[-) of50 plim (8- and 12-111(ii -ne-\N ci,z ~~ liteei a\ crage or T\VA).

tions are bzised on several criteria, sucil as lubricity
compaiibility \vitil materiais oi'coii-,ti -tictloii, thermal stabilitv. and
ili] ,.~ cibiiltv. To
elistire efiliiem operation and long eqtiil)iiieiit
life, it is importali( to ffillow Lhe iliafild'áCILIrer , s
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Skin and Eye Contact

An A[-'I. is an ali-borne exposure Iiiiiii, establislied
by DuPont lhat specifics lime-\veigliled average
airborne concentrations to \k hich ncarly all \\,orkers
mav be repeatetily exposed withoui advei -se eflecis
during an 8- or 12-111- dav or 40-lir woi-k\k, eck.

1 RTU- 123 ].,, noi a skin irritant or skin SCI]Sili7C1- ,
bui is a mild to moderate eve in- iiint. 0\ crexposure
b-%. eve coniaci mav include eve irritation \~ ith disConifort, tearing, or blui-ring of\ ision.

lii case L)I'skiii coniact, f1u.~,h with \valer ffir 1 ~, iiiiii.
Get, iliedical attention 11 , in- itation is presclit. In case
ol'C ~ , e corilaci, ininicelialely 1111s11 eves, \vith plenty
of\vater for 15 iiiiii. Call a physiciari.

DuPont lias also sei ,iil enlergeney expostire Iiiiiii

(I--- E L) of 1,000 ppin l'or til) to 1 lii- witli a 1 -Iiiiii
ceiling of 2,500 1>pjii based on the acute or shortterm effects o]'[ IUC-123. Durim , an eniergency,
occun-ing rarely iii a ffi`clinie, Nvorkers inav be
exposed to
concentrations wilhout liai -i-ní'til
cfl'ccts. The short-terni (or acute) , ellects ofCFC - 11
and 1 ICI`C-1 23 ire similar. and any necessarv response to cjiiei- <~ ejicv siluations involving, ci&iwoLIIII be esserítially the sanic. The Anicrican
1 lygiellists
Conference ol , Goverilmental 1
(A(:(ill 1) lias sei a ceiling thresliold Iiiiiii value
o 1, 1 000 pprn for CTC- 11.

Monitors and Leak Detection
,`>ervice personnel lizive ilsed lezik detection ecluipment t"oi- ve-,ii-,, when servicjii, , equipnient. 1.cak
(- letecioi-s exisi not only ffir pilipolí
:
nt ing, specil-IC
leaks, but also for nionitoring an entir, rooM 011 a
coiiiinual busis, There are severa] reasons fbi- leik
pHipoiríting or arca nionitorim , Includi, 110: C011servation protection ofvalimble
equipnIent, reduction Offilgitive emissions, and

Proloni-, ed iIIIIalati011 0f111,
1111 COI1MItratiOlIS Of
lACTC- 123 vapor may cause temporary nervotis

protection ofemplovees. ASI -MAE (Anierican
Societv of 1 leating. Refrigerating, and Air Conditionim , En-incers) Standard 15 requires arca nionitors in
Machinerv Rooins as del -med in
ilie standard. Iii coiif'()rili,-iiice with the standard, an
air nionflor capable oi'n icasuring, 0 to 150 ppm ol'
1 WFC- 1 -23) i ,, required Ibi - indoor applications.

system depre ,,sion with aiiestlielic cl'l'ects such as
dizzines ,, licadache, confusion, incoordination, and
loss of'coiiscit)u.,,ilcss. Witll gross overexposure
(oreater dian 20Q ~(> concentration). a teniporary alteration of the licart's clectrical activity with irregular
pulse, palpitations, or inadequate circulation mav
ocuir, SirriHar c11ects are observed in overexpoSure
to C'I-'(-'- 11. Inhalation may cause liver cil`ecis \vith
extended higli-level expostires. Intentional mistise
or delib ~~i~~ite inhalation oí'l ICTC- 1 1 3 maN, canse
deaili witliotit Nvarning. This practice is uxívemel v
A persoli c\periencing any ol, the initial
sympionis should be inoved to fresli air and kept
calin, Ifriot breathing. give artifíciai respiration. 11
breuthing, iS diffilCUII, 1-11\ C OXVUCIL Call a plivsiciali.

Le,ik detectors can be placed into t\vo broad categovies: leak piiilioiiitci-,~ , and arca nionitors. Belbre
p111-Cliasilig, a nionitor oi- pilipoilitcr. several insmimental criteria ;hould lic
incluilinu,
zind selectivity.
i N ily, delection

Types of Detectors
Using selectivity-a ,., a criterion, lcak detectors can
[)c plaçed into one of three citc c-,, ories: nonselective. lialogeii-selcctive, or coiiipotiri(l-.,,1)eci fic. In
OcileraL as Ilie specilícity of'tlle monitor increases.
so does the complexityand cost.

Cardiac Sensitization
lf lICI`C-123 \apors ire inhaleclat a concentratioli
of -2 0,000 ppili oi, greziter, ilie licart iiity beconie
sensitized toadrenaline leading to cardiac li-regularilies and, possibl\1, to cardiac arrest. Similar ef'
í'ects are observed with CI`C- 11 at concentralions iii
air of'3,500 ppiii or greater. The likelihoo(l ol these
cardiac problenis inereases if'voti are under physical or eniolional stress.

A detailed discussion of- lc ,,ik detection, along \vitli
a list ol'manufacturen, of leik detection ciltiil)ilieiit,
is uiven in bulletin AR'rD-27. ,'~ .

Nonselective Detectors
Nonseleciive detectors are (liose ihai. \vill delect any
type of' cillismon or vapor present, re ~,, ,,ti-dless ofits
chemical composition. These deteciors are typIcally
quite simple to Lise, very , rug,, ed, inexpensive, and
almost al\v ~ ivs portable, Ho\vever, their inability to
be calibrateá, loiig-tei-i)i drifi. lack of selectivity'.
and lack of'sensitivitv ]ii -nit their tise for arca
inoilitorinu.

Because of possible disturbances o1cardiae
rbythin. catecliolziiiiiiie cli -tigs, sueli as epineplirine,
should be considered orily as a last resort in liféthreatening ciliergencícs.
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Nonseleclive eletectous will respond ti) cliloi- iiiecontaining soaps coiiiiiioiily Lised in lcak testing.

the containen.,
hL~ in compliance kN, Ilh the
corresponding Compresseil (ias Association «.'(!A)
Siarídards ffir cargo iiiii poriable tanks,

Although rionselective detectors desigried f'oi - use
with CFCs \vi l 1 respond \vell to 1 ]C[-C- 123, the low
AE L of1 lCFC- 123 requires deteclion of'vcrNI si -nall

The di-tinis uscil t`or 1 ICI-- C- 123 are painied — Liglil
Grev,  PMS 428. Di-unis lizwc 5.1 cm (2-iii) and
1.9 cin (3/4-iii) opeiiiii ,, -., diarrietrically opposite on
tile top heads. The 5.1 em (2-iii) opening is t -itteil
Nvith a 5.1 cm (2-iii) stcçl-pl ~ileci ilarige with wIlite
neoprene gasket and containin- 5.1 cm Q-Iii) and
1.9 em (3A-iii) zini: die cast conibination pliigs
with botile cap and irradiated
gasket
bciicatli the 1.9 çiii (3 , 4-iii) plki,,. -File bottie cap
provides 1-1 seal zuld is ruptured tipoll illitilil opelling
ol, tile
as described under
in tile
StoraOe, 1
und IJsc Reconimendations
section.

leaks. Recentiv new (Icteciors \vith greatly iiiipro\ed serisitívity to I ICI`C-123 liave beconie
available. Be stire to consult .vith ille manu faci tirer
befórk~ selecling or using i noiisclecli\ ~ c detcc ~ or
\\ iii) 11 CIT- 123.
Halogen-Selective Detectors
detectors lise a specialiled sensor
th,il allows the nionitou to detect. compotincis containing tliioi , iiic, (Ailorine, bromine, and iodine williout iiltt~ i- í'ci-eilee from otliei- species. The iriajor
a(ivantage oí'sticii a detector is a reduction in the
nuniber ol"'iiiiisiilce alan -ris --false alarnis caused
by ille presence of some compotind in the arca other
t ~ an the tar(z:~~ cI cortipotind.

Buik Storage Systems
DuPoili
.,torage
al co ,,t, to Its refriucrant Custoillers. file s\st(:jiis are I)refqbricite(i.
tested, and ready to install on site. Altliou ,, h mosi
11CFC-1 23 customers recei\ e product in di-unis
and do noi require storage 1'.-lcilitles on site, btilk
tzLiiks ca[i be provideil ii'(1,:sii-ed.

These detectoi -s are [ypIcaily casy to use, feature
hi ,, Iier sensiliN ilv Iliail the nonselective detectoi-s
(detection Iiiiilts are t .~ lpic ~illv <5 I)piii wlieii used as
an arca inonitor ali(] --- 1.4 gnl,' ~,r [<0.05 t)i.;vi-] Micil
used as a lcak piiipointer), and are very durable, Iii
addition, duc [o the jMrtjal s[iccil -icliy (Wilie detector, these iiistj ,uiiictits can be calibrated eislly.

The delivered .~ ystcms include ai] comporicrits,
—tich as
, siorage
~-1 t~ ilik-s. J)tiliii -)S, pilling, valves,

illotors, and gatiges, as an inteurated Liiiii. Units
,ire skid -111011111ed and require orily placen-icril on
a concrete pad and connection to electrical and

Halogeii-selective deicctors should noi be ii.se(i as
arca nionitors rior 1 ICI--C-1123) uniess it is extremely
unlikclv iliat other lialogen compotinds will be
presem in tile arca.

process sysIcrils. Yotir DuPoilI marketingc~ representative can arringle 1`or guidance on ~ jte scicct1'011.
purellasc. illstaftalion. slarl-tili, and mainteriance.

Compound-Specific Detectors

The Illost Complex detecior.,'. \\ lilell are ais-o the

Storage, Handlíng, and Use
Recommendations

are compowld--.,pi ~ cit-íc
most
These units are tyll)ic ~ ill ~ , calmble of cicicelijiL- the
presence ofa single COmpotind wiiliotit iiliei - í'ci-ence 1,1.olll o[llL~ r Collillourids. Compolind--specil -IC
Ibi- nionitoring [ WFC- 123,
detectors are

ATI 1 I(T(*- 1-,) ,)
mi- mollitor \\ iIII 0 ti)
1 5 0 ppili range is u(:ijuírcil, 1'oi - all indoorapplica-

tions. Sensors should lie lucawd so til.it Samples
exposure. Appropriate
respiratory proicctiori should be available for imiliediate lise in tile event of a large release or Icak.
~\SI IRAE (Aiiieric ~ iii Socieiv of 1
Refriucrating. and Air Conditioning Engincers) Standard
15 1 "Safety Code for Mechanical Refrigeration provides additional guidarice on system and rooiii
desigil.
are representative ol'\vorker

Storage and Handling
Shipping Containers in the U.S.
1 [CFC- 1 -13 1 ,, zi iioiifl ~ iiiiiii ~ ible liquid. 11 IS ilot reuti~
Imed by, úw LS, Depzirmient of Transportation and
therefore does noi. liave a proper shipping nanie or
hazard class.

Prohibited Uses
1 ICI:C~ 1 1 3, or iiiixiLii -es containing, H( 1 -'C'- 1 2 3,
, ,hould ilot be used as an iiilcoíitziijicil iIu ,~ liing
lIijid iii refrigeralion work or as a general c] Car11110
solvent.

A list of tlle dilTerent types of contalners dial can be
tised to ship 1 lCFC - 123 ín ilic U.S., along \vitil their
water capacities, dimensions, DOT specil-ic ~ itiojis,
and the net \veiLdits ofi ICI`C - 121 3, are provided
in Tabie 9. Any pressure relic('(IcN - Ices used on
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Table 9
Specifications of Shippíng Containers for HCFC-123

Nominal
Size
10-gai tight head drum
20-9a1 tight head drum
SS-gal tight head drum
5,000 gal
20,000 gal

Net Weight (ib)

DOT
Specificatíon

Color
Code

14-5/8' OD x 17-3/4" H
16-1/4" 01) x 28-5/16" H
23-112" OD x 34" H
Tank Truck

17E
17E
17C
MC-307
MC-330
MC-331

PIVIS 428
PIVIS 428
PIVIS 428

Tank Rail Car

105A1OOW

Dimensions

HCFC-123
100

200
625

40,000
Maximum

Tabie 10
Minirnurn Respirator Protection

Concentration of
HCFC-123 in Air, I)pni

8-12 hr
perday

Norie

Less than 30 min
per workshift

None

Less than SO'
as a time weighted
average (TWA)
50-150

~

Minimum Respirator
Protection

Exposure Time

Mien performing tasks that monitoring data indicate may result in concentratioris exceeding the above or
wlieri performing nonroutine or uriusual tasks, the foilowing protection is recorrirnendecí:
Concentration of
Minimum Respirator Protection
HCFC-123 in Air, pprn
50-300

300 or greater

Half Mask, Organic Vapor Cartridge or Canister
Or
Fuil Mask, Organic Vapor Cartridge or Canister
Fuil Face Air Line or Self-Contained Breathing
Apparatus (SCBA)

Instantaneous spikes may oceur during operations such as disconnecting charging lines or tapping drums. Wheil factored
into the time-weighted average, existing monitoring data on excursions have not resulted in exceeding the AEL during
typical routine servicing.

Industrial liN,,, Iejie evalualions ot'workl)lzicc condi-

Personal Protective Equipment
Respir,itory lir( ~ tectioii should be \vouii Nk lien per1'oi-iiiltiL, uli operations duringz~ \\ hich Ilierc is poicillia] Ibi- exposure In excess ofan average o15Õ 1)1)111,
Ibi- an ciiiii-c 8- or 12-hi- workd, ~ y. DuPont reconinien(is the usc of NIOSI l-appro\ ed respiratory
protectioii, as shown iii Table 10.

tions Iliav justil\, less stringetil respirator prograni

reCO 111 Iliclida 11, Ors.

Eye I)roleciioii, gloves ol'buty] rubber or other inipervious material, and safety shoes shotil(i be used
xviien rilling, and il iii(iliiig druins. Nitrile, PVCcoated ilítrile, and PVC prolective cquipnient are
noi i ecoiliiii( ii(ied. Directed ii -teclianical veritilation
or localizeel
niav fácilitate controffim , air~

by humidNote: Cartridoe perforniance is
ity, Cartridges should be changed arter 2 [ir of Coli(111U0L1 ,1 Use tuiless it is detel -IIIIIIed flial the humidily
cari be
is ]ess Ilian 75%, iii which case,
uscil lor 4 hr. Used cartridges should be discarded
dalIv. re ,, ~irdlcss ofilio lenotil of time used.

~

~

borne FICFC - 123 concentrations.

Covera11 chemical goi ,'gles and a face shield should
:
be used when iiiikin<Y firsi
bi-cziks 'nto a ,,vstciii if
liquid splash is a poterítial problern and 1'iill-fice
respiratory protection is not worn. Eyewash fotintains or \\ ater lioses \k, ltli qtiick-openiiig valves
shotild be iccessíble to I-ICFC- 123 k ork arcas.

People \vlio w111 work with 1 ICI-C- 123 should be
trained on the proper usc of respirators, and should
be í -it-tested annuaIly to ensure respirator fit is
adequate.

~

~
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Storage

nilo or draNN, im , li t Out
Wileil chargim,
ofa chiller, conneci the drum to the chiller with
b0111 a liquid transf'ei- line and a vent. line to uvoid
condition in the (11-11111
a V ~ lc1IUnI OF
and to miními/,e ventino oflICTU-12,1 vapor
into the \voi-ksl),ice during, licluid transt'er. The
transt'er and vent lines should be compatible \vith
1 ICVC- 123. Minimize l«+'C- 123 emission to
atilioSI)lici -c from transfer lines during colinection
mid disconnection. lf'])ossible tise ilie previously
recominended drum connection device (valve and
nipple) and charge
tinder cool anibient
conditiolis.

ai a
Drimis i)t'IIC'FC'- 123 should be siored
tciiiiier ~ Lttli-c hclo\v 52"C ( 1 25 T), and out ol'(111 ,cct
stiiill,,, Iil. All drum bungs álould be leak-tight ( ,,li a
minimum scaled with TI`L tLI)C). Storage oi , 1 ,Jcloi-vsealed di-iiii),,, clous not require a colit*iiitioiis[y operzitiiit-,. air nionitor. A monjior is, l tmvt~ \ cr, required
if' liquid transi'er or di -LIIIII11111U operation ,, are [wIng,
peribrincel at ati indoor storage location. Quantitics
siored should b(~ Iiiiiite(i to tli ,,ii nceded for reasonabie malntcnanct~ i- ciliiii-cinclits. Enipty di -tinis
should be stored
No storage of] lCFC- 123 should be lici-iilitte(i in
arcas coniaining aIkali or aikaline carili inetaIs
such as pm\dered aluiiiiiiiiiii, zinc, or bei-viliiiiii.

Good workplace practices should bC LISCd to aVOid
spilis, drippzige, exposed contaminated equilmilent,
or open containers ofl lCFC - 123.

Handling
When moving dutinis ol' HCFC - 123, ilie use ol'
Olove ,,, ~ al',~ (y glasses \vith side shicIds, ali(]
wc shoes is reconimended. Use cililk:i- a liund truck
or ioi-kllf't
drunis, bccaus( ~ t`ill(~ d unit ,.'
,~ an weidi as niuch as 301) k  (680 Ib). WIlen using
tollow the
a fork11f1 truck,
r(~ comincnded wt ~ i,,hL capaci(y.

\VI1C11 \~ ol'kinL~ on a chiller, (le-iii ,~, eiitoi"v inlo
druins tliroug ~l a 1.ecovel-v device or into a recciver
ti f provide(l) alid evacilate the SvStem to 2 1) iIII I Í-,
(Ítbsoliiic pressure ol'3.4 kl'a 10.5 psial). Break
the vacutim \villi nilro-en,
and bi-k:-tl ~
ilitrogeli.
VIlclitilli
oil
be
disposcil ofin accordance willi apliropriate regilkiwaste oil xvill contain sigilific,,int
toly
quantines of"dis ,;olvk~ d 1 ICFC- 123.

123 druins loided in the
The larger bung on 1
United States coniains a ,*iiiillei- bijill-iii op( ~ ninI,Ç)I. liose/piping conneclions. TIli ,' mnaller opciling
lia.,' a metal seal ti) ll)iiiiiiii/.0 vapors relea.,;ed to
the ltlllosl)llel-c on initial opening ol , 111(:
011 illitial opelling of a drulti, it is reconimended Oiail a combination 3/4-iii screN% , e(l
brass ball valve willi Tellon` í).ickíii ~,, arld seat
and a 3/4 x 2-iii pipe nippIe be
into
the
bung. Tl1l'~ will i-til)tili-c tile seal
'11111 ~ lllç)w ibl- lliiiii transfer.

Leaks and Spilis
MaJor leiks or sl)ili ,, will not evaporate readily dlie
[o ilie hioli bolling poliiii o11-10:C-123, t`orciM ,
recovery as a liquid. Si ~ lf-containcd bi -e"itliiii( , air
(SC13A) is
Lintil leveis are reduced slil'l-icienily to permit otliei - or no protection,
Spill control ilieislit-es shotild he preplalincil, '11111
all \vashes shotilil be disposed oi , til accord.11wc
witil applicable govei -lillicilt reguiziliolis, 11 , ',piash
potential exists, \Nicar protective cqLill)iiiciit kabricalcil from an inil-tervious Inaterial sticli as biliyl

This
should be
oiittloors; lf
indoors, tise directed meclunical ventilalion or
loc,ilI ~,.cd exIlausi equipinent. Appropriate refi - i, Craiion llittings cari bo connecied [o the v~ ilvc ffir trans1'cl- llito (11'c Inachine. This procedure IIIIIIiiiii/.es
di-11111 olicilility.

rublicr.

Recovery, Reciamation, Recycle,
and Disposal
Responsible use ol'l [CFC- 123 requires tliit tIle
product be
l' r reuse or disposal. Dulloni
ptirchases liscei
ffil- rekJaniation 1111.oliu, 11
o
its distributor iict\\!oi -ks in ilie United ' ~ 1utcs,
Canad,i, and Lurope. In the United Swws, used
1 lCFC- 1 23 is iccel)te(i as part of'this program.
Recovery and reuse ot'i ICFC- 123 iiiikes sense
from ali cm irolimeni.d and (~ conoll1jc siamipoílIL
Iii ~ i(lcllll'oii, the U.S. Clean Air Aci prOliibits known
during ilie Iliainteventilli, ol , 1 lC'FC
nalice, servicing, or disposal ol,
Clillil)II]Clit.

Charging, Maintenance, and Sampling
WImi
f'ii- st breAs into ilie systLmii. \vem*
appropri , ate r"11h..flory ]li-oteclioli illiless tile roolil
ali, iiiojiltOrlll ~,) data indiC ~ ltCS' 111a11 1 lCI:C- 123 concentraiion in air eiil reusonably [)c cxl)cctk:il to
remain below the 50 ppin AIA- durins , the Nvork
in prooress (sL~ c Table 10), Dirck:ted meclianical
ventiluilon or loc ~ d1. ~ cd eximw;( may I'Ílcllititc
controffim-, iii-borne
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Recovery

Reclaniation ofTers ad , ,intzige.,, over on-site i -eí'i-igcrant reeveling procedures because these systenis
cannol uwIninlee compleu: removal ol'contamiImilts. J Llttlng refriLcralits ilia( do liol illect new
product specifications back into expen ,,i\ e equipment inav cause damage.
~

to the removal ofl-ICI`C- 123 fi-on-i
Recovery
c(liiipiiieiit and collection in an appropriate external
container. As detined by the Air Conditioning and
Refrigeration Institute ~AIZI, a U.S. or-anization),
recovery does ilot involve processing or zinalvtical
testill Í, .

~

~

Recycie

1 ICFC'- 123 iilay be recovered from refrigeration

RefrW,,crant i-ccvcic refer, to the reduction of used
rel'rigei, ~iiit conlaillinants using devices flial reduce
oil. water, acidity, and parliculates. Recyc[e is usu,llly a IlICId I)fOCCdUre \vith no analvtical testing oí'
refrigerant. i IC'FC'- 123 mav be recycIed
1,ceVele,'recovery systenis now on the market. In
lhe U.S., lhe EPA sets - ~ tzmdards for tilese devices.
Consult with t11C MaillifUtUrer before specifying
a recycle device for 1 ICFC- 123.

equipinent using recovery ecliill)iiiciii a ~ allable
1'roiri chiller nimufacturer.,, and from i-cf'i- lgci-atioii
contractors. These recovery units are of"len mouilled
on a base wi (li casters '11111 huve provislion ffir storduring, chiller
agk~ 01',i Ilinited, amomit
maintemince. Recovery umis may be purchased or
lcased. These devices contain a vactiuni punip and
kvater-cooled condenser and may be used for líquid
and vapor recovery. M lhe end of the recovery
cycle, tile system must be evacuated to remove
vapors. In the L!.S., the Enviromilental Protectioll
A ,,ciicy (1-'PA) sets standards foi- l-eco ~,~ cí-y equipnicnt. 13efore purcha ,,ing a specilie recovery milit,
check Nvith the mantifacturei- to be sure [11,it it is
Computible with 1 ICV C- 123.

Dísposal
Disposal rct`ers to the destrimion ofused
1 ICFU-1 23. Disposal mav be neces.,,ary \viien
1 1CTC'- 123 lias become bZuIly contalilirialed \Vitil
other products and rio lom, er inects the acccptanc, ~
ofDulloni. or other
Milit_)II-11 D111 , 0111 doc not pi-esL~ litIN. iCÇCI)1
sc\fci-cl\W cont imiilatcd rct'i- i<,4_ ci-anis fOr
licciiscil \vasie disposal Ilirins are
Be
sure to cllk:ck lhe qualil licutions ofany 1'ii-ii) before
sending them used 1 1CF(.'-1 23.

Reclamation
Reclamation

~,~

~

to 11w reprocessin.,

1 ICTC-123 to new product specil -ications. Quality

ofreclaimed product i ,, by chemical amily;]S. 1 li LIw U.S., FICTU- 123 1 ,, iiicítided in DuPont's
,

refrigeraili, reclaniation prograni. Contaci, DuPont
ou one of'its authorized distributors for further

infórilialioli.
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Note: In this schedule, "consumption" is the amount of new product that is availabie for use in
a country. Use of recovered or recycled material is not controlied under the Montreal Protocol,
> Contact DuPont Refrigerants Some additional production of HCFCs is allowed to meet the basic domestic needs of
developing countries.

Date

Non-Articie 5(1) Parties
(Developed Countries)

1989

Pr,)d ~içtion ~ind (:-on~~umpt;!c?n
QL±LC~F~_r~ and 2.8% of CI`Cs in
this year is the base levei for
regulation

January 1, 1996

Freeze consumption at base
leve[

January 1, 2004

Articie 5(1) Parties
(Developing Countries)

135% reduction in

consumption from base levei
and freeze production at base
levei
January 1, 2010

65% reduction in
consumption from base leve[

January 1, 2015

90% reduction in
consumption from base leve[

2015

oLHCFCs in this year is the
base levei for regulation
Freeze production and
consumption at base levei

January 1, 2016
January 1, 2020

99.5% reduction in
consumption from base levei

January 1, 2030

100% reduction in
consumption from base levei

January 1, 2040
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

Ghanem, Georges CAR [Georges.Ghanem@carrier.utc.com ]

Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 09:28
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

CC:

Ghanem, Georges CAR; Cabral, Luiz CAR; Monte, Rogerio CAR

Assunto:

CODEMIG - Comissão de Licitação: Pregão Presencial n. 25109 - PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO (ANEXOS 212)

Prezados Integrantes da Comissão de Licitação,
Ref. Pregão Presencia[ n. 2512009
Encaminhamos como anexo petição requerendo o reexame da análise técnica de um dos pedidos de
esclarecimentos respondidos, em razão da grave lesão que poderá acarretar aos interesses desta renomada
Entidade.
Cordialmente,
Georges 3. Ghanem
Carrier BSS - Springer Carrier Ltda
Building Systems & Services - Reg. 11
Gerente Comercial — CWS & Service
Tel 1 Fax: (21) 3262-2727 13262-2728
georges.ghanem@carrier.ute.com

www.carrierdobrasil.com.br

(ANEXOS212)
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Date

Non-Articie 5(1) Parties
(Developed Countries)

1989

ProductiQn and consumption
of H-CFCs and 2.8% of CFCs in

Artide 5(1) Parties
(Developing Countries)

this year is the base levei for
regulation
January 1, 1996

Freeze consumption at base
levei

January 1, 2004

35% reduction in
consumption from base levei
and freeze production at base
levei

January 1, 2010

65% reduction in

consumption from base levei
January 1, 2015

90% reduction in
consumption from base levei

2015

Production and cQnsumption
of HCFCs in this year is the

base levei for regulation
January 1, 2016

Freeze production and
consumption at base levei
99.5% reduction in

January 1,2020

consumption from base levei
January

1,2030

January

1,2040

100% reduction in
consumption from base levei
J
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Refrigerant

1ntroduction

The generie and DiiPont trade nainus for
HCFC-123 are:

Background

The tiieri-nodynaiiiic and physical propenies of
HUC- 123. coupled with iLs nonflanimabilitv,
niake it an efficient and safe replacement re ~rigeram for CFC- 11 ia cenirifugal chillers. In faci,
HCFC- 123 offers the best theoretical efficieney of
the several altemaíives for use in chillers. DuPont
HCFC- 123 is available to chiller nizinufictiii-ci-s for
use in new atid existing equipinent- DuPont i ,; also
converting niost of its own (T"C- 11 chillers to

123

HCFC- 123 was introduced by DuPont as an envi-

Suva'

ronrrientally aceep(able, nonflammable replacciiien(
for chiorofluoi-ocarbon (CFC) 11 in refriger-,ition
and heat-transferapplications. CFCs, which xvere
developed over 60 ycais ago, have many unique
properlies. CI-'Cs are low in ioxicj ~ y, n<)nflamiliable,
noncorrosive, and compatible with other materials.
In addition, they offer the thermodynamie and
pliysical properties ihat make them ideal for a variety of uses. CI:Cs are used as refrigerants; as blowing agenis in Lhe manufacture of insulation,
packaging, and cushioning foams; as eleaning
ageiits for metal and electronic components; and in
many other applications.

Hydrochiorofitioroc3rbon

123

HCFC-123
I-liccliciiiir,aiproperticsofHCFC-123 are:
Chernical Nanie

2,2-dicilloro-1,
trifluoi-oethane

Molecular Formula

CF,,CHCI,,

Molecular Weight

152.93

1, 1-

HCFC- 123 was selected as a replacernent for
CFC- 11 because (he rwo compourids will produce

F

However, the stability of CFCs, coupled with their
clilorine contem, has linkcd ihem to depletiort of the
ear(h's protective ozone layer. As a result, DuPont
has phased out production of CFCs and in(roduced
environment,llly aceeptable alternatives, such as
hy(lroclilorofluorocarbon (HCI-"C) 123.

C1

F—C—C—H
1
1
F
CI

Clif,mical Structure

The inftared spectrum ofHCFC-123 is shown in
Figure 1.

Uses
HCI-C-123 is a viable replacement for CFC-1 1

HCFC-123—An Environmentaily
A cceptable A Iternative

as a refrigerant and as a lieat-transfer fluid. Because
HCFC-1 23 has an allowable exposure limit (AEL)
of50 ppiu, its use is limited to applications where
it can be effec[ively contained within the operating
equipment. DuPont does not sell HCFC-1 23 for use
as blowing agenis for pulymer foanis or acrosol
propellanis. Sec later sections ofthis bulletin for
discussions oftoxicity and recomniendations for
safe handling.

Aithough lICI--C-1 23 coniains chlorine, its
hydrogeil-containing molecules decompose primarily in the loNver atmospliere before they can reach
thc ozone layer. Because the chlorine is dissípatcd
at lower altitudes, HCFCs have relativcly short
atmospheric lifetinies and mucli lowcr ozone depletion potentiais (ODPs) than CFCs. The ODP of
HCI`C-123 is 0.02 compared ~ o 1.00 for CFC-1 1.

1. Infrared Spectrum of HCFC-123 Liquid
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roughly the same operatin- pressures and temperatures in a chiller. However, an tinmodified chiller
will produce less cooling capacity and an equivalent or lower efficiency with IICFC- 123 than it did
witli CFC-1 1. The differenccs in capacity and efficiency will depend on the original systein component selection and operaiing conditions. Tabie 1
gives perfor-mance ranges to be expected based on
actual retrofit experience.
Table 1
Retrofilt Experience with Unmodified Chillers
HCFC-123 vs. CFC-11
Capacity
Coefficient of Performance
Evaporator Pressure
Condenser Pressure
Discharge Temperature

In general. alterna[ive refrigeranL,; cannoi be simply
"dropped iíi ~ o" systenis designed to use CFCs.
Alternatives. are similar but not the same as the
CFCs they are targeied to replace. The différences
in physical properties and in compaiibiliLies with
construction inateriaIs must be carefuily considcred. Applications bulletins are available from
DuPotit giving more de(ails on the use ofHCFC1 -!', as a refrigerani.

-5 to -20%
010-5%
-1 4 to -21 kPa
-2 to -3 psi
-1 4 to -21 kPa
-2 to -3 psi
-1 to -3 1 C
-2 to -6lF

The indusiry has developed inechanical componenis optimized for HCFC-123 ihai can be insialled
in existing equipmeilt to niaintain ffili capacity in
a retrofit application. In addition, new equipment
desigried specifically for HCFC- 123 will have
equivalent or bettcr capacity and effiicieiicy ihan
the equipmeni it is desi,-ned to replace. When considering %vhether to retrofit or replace existing systems, one should compare, on a life-cycle basis,
the diffcrence in operating and maintenance costs
as well as lhe initial investment and reirofit cosis.
Newly designed and optimized refrigeration equipment may provide very niuch lower operating costs
than existing equipinent.

Iii inany applications. refrigeration equipment is
located in a service facility separate from an industrial process. The process heat is transferred to the
refripcmtion equipmeni by means ofa circulating
heat-transter fluid. known as a "brine" or secondary
refrigerant. A typical brine system is shown in
Figure 2. ne most comnion brines are waterbased solutions ofNalts, glycols, or alcohols. However, for low teniperatures or in situations wlicrc
chemical incriness is imporiam, clilorinated organic
solvents (methytene chioride, trichIoroethyIene) or
CFCs (CFC- 11, CFC- 113) have been widely used.
These compounds are no longer aeceptabie from
an environmental or, in the case of the chlorinated
solvems, an oecupational health standpoim.
Tabie 2 compares pertinent physiça[ properties
ofHCFC- 123 with those oftvpical brines, When
plarming to reirofli a brine system to HUC-123, it
is iniportam to check beat-1ransfer design calculations for llie,%y ,>Iem. Rates will be similar ifthe
retrofit is being made fron -i CFC-1 1 or CFC- [ 13.
However, HCFC-1 23 has a specific heat approximately 15% lower tlian niethylene chIoride. requiring higher circulating flow rales and increased
pumping power. Bulletin ART-6 is availuble from
DuPont giving details on the use of HCFC- 123 as
a heat-transfer brine.

Physical Properties
Physical properties of HCI 7C- 123 are given in
Table 3 and Figures 3 to 7. Additional physical
property data may be found in other DuPont publications. Bulletin ART- 1 contains viscosity, thermal
conducúvity, and heat capacity data for saturated
liquid and vapor in addiiioti to licat capacity data
and heat capacity ratios for boih sanirated and
superheatcd vapors. ThermodNInamic tables in
English and SI units are available in Bulletins
T- 1 23-ENG and T-1 23-SI, Liquid and vapor
densities are included in the theniiodynaniic tables.

Table 3
Phys'ical Properties olf HCFC-123

Figure 2. Schematíc Diagram of Typical Brine System
Physical Propertias
Chemical Name

Units

HCFC-123

'C

2,2-dichioro-1,1.1-trifluoroethane

Critica[ Volume

m'/kg

CF,-CI-1C1,
152.93
27.85
82.0
-107.0
~161.0
183.68
362.63
3668
532.0
1.82 x 10-1

ft lllb

0.0291

Critical Density

kg/ml

550.0

lb/ftI

34.34

kglml

1463

blW

91.3

kglml
'
IbIft3
kJ/kg.K

6,47
0.403

Chernical Formula
Molecular Weight
Boiling Point ai 1 atm (101.3 kPa/1.013 bar)

~

Evaporator
va

F

C

Freezing Point
~

F

C

Critical Temperature
~

F

Crilical Pressure
lbfinl
kPa abs

Compressor
ra o
From Process

Density (Liquíd) ai WC (77 1F)

Condenser
po : ---------------------- :

To Process

Dens4y (Saturated Vapor)
ai Boiling Point
Heal Capacity (Liquicí)
ai WC (77 1H

Property

Aqueous
Calcium
Chioride (25%)

MethyIene
Chiorido

CFC-11

CFC-113

HCFC-123

Stuffib) ('F ~
kPa
bar
lbr-n' abs

91.29
0.9129
13241

kJjkg

170
73.3

kJ/kg.K

Heat Capacity (Vapor ai Constant Pressure)
ai 251C MIF) and 1 atm 001.3 kPa111.0113 bar)
Vapor Pressure ai 251C UTIF)

Tabie 2
Measured Properties of Heat-Transfer Brines

0.965
0.235
0.721
0.172

Btul(ib) (IF)

Heat of Vaporization ai Boiling Poini

Eitujib
Boiling Point

.0
-F

Freezing Foint
~c

>'100
~ 212

40
104

24

75

48
118

28
82

-97
-143

-111
-168

-35
-31

-107
-161

NA
NA

57
-6.4

106

45

91

0.7

-8.2

-1.5

12

0.70

0.73

1.49

0.82

kJ/kg.'K

2.81

0.90

0.67

0.84
0.20

0.88

BtuAb.IF

1.13
0.26

0.21

0.22

0.50
0.29

0.19
0.11

0,10
0.06

0.08
0.05

0.096
0.056

1260

1400
87.5

1560

1650

97.5

103.0

1578
98.5

Vapor Pressure ai 251C
kPa
psig
Viscosity
mPa-sec (cP)
Specific Heat

Thermai Conductivity
W/rn. ~ K
Btulhr.ft.IF
Density
kglml
lbIft'

WIm-i‹
Btulhr.ft.'F

Vapor ai 1 atm (101.3 kPail.013 bar)
~29
-20

-F

Thermai Conductivity ai 25'C (77'F)
Liquid

78.8

WIm-l‹
Btulhr.ft.IF

Viscosity ai 251C l77 1F)
Liquid
Vapor ai 1 atm (101 .3 kPall.013 bar)
Solubility of HCFC-123 in Water
ai 25'C (77-F], and 1 atm (101.3 kPall.013 bar)
Solubility of Water in HCFC-123
ai 25'C (77 1 F)
Fiammabiliiy Limits in Air ai 1 atm (101.3 kPall.013 bar)
Ozone-Depletion Poiential (ODP) ~ For CFC-1 1, ODP . 1)
Halocarbon Global Warming Potenflal (HGWP)
lFor CI`C-1 1, HGWP = 1)
Global Warming Potential (GWP)
(1 00-yr ITH. For CO, GWP ~ 1 l
TSCA Inventory Status
1
Inhalation Exposure Limit (AIELI)

Note: Propenies olherlhan vapor pressure are given ai -24*C (-11 1 F)
NA - not availabie.

mPa.s ~ cP)
mpa.s (cp)

0.0471
0.0112
0.0064
0.456

wt%

0.0110
0.39

wt%

0.08

v01%
-

None

-

93

-

Listed

ppM iv/vl

so

8- and 12-hr TWA
ppM (v/v)

Emergency Exposure Limits (EELI)

0.0810

0.02
0.02

1000 for 1 hr
2500 for 1 min

-'AEL (acceptabie exposure limiti is an airborne exposure limit established by DuPont lhat specifies time-weighted average
concentrations to which nearly ali workers may be repeatedly 8xposed without adverse Ofem.
EEL (ernergency exposure limit) is an airborne exposure limit established by DuPont to which workers mav be exposed
during an emergeney occurring rarely In a lifetime withoui bafmful effects.
Note: kPa is absolute pressure.
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Chemicalfrhermai Stability
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The results of the second test series are in Table S.
Fhc HCFC-123 again cxhibited improved stability

Thermal Decomposition
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versus CI-*C- 11.

HCFC-123 vapois will decompose whcn exposed
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Because CFC-1 Ilmetal/mincral oil combinations
have given good resulis in actual refrigeration
service, these iests indicate that replacement of
CFC- 11 by HCFC- 123 will give saLisfactory
performance from a coiiipatibiliry siaildpoint.

to high temperatures from flames or elee(ric resistance licaters, Decomposition inay produce toxic
and irri(ating conipounds. such as liydrogen fluoride and hy(lrogen chIoride, The pungent odors,
releas<:d Nvill irritate Lhe no ,,e and ibroat and generally force people to evacuate Lhe arca. Thereficre, it
is iniportani to prevent decomposition by avoiding
expostire to high temperatures.

Note that Lhe tests described here were aecelerated
tests. HCFC- 123 and C]-C- 11 are low-pressui e
refriger-anis and would seldoni be exposed to temperatures as high as the Lipper test temperature

OL?

Stability with Metais and
Refrigeration Lubrícants
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Siability tesis for refirigeranis with inet3is are tvpically perfornied in sealed glass tubes in Lhe presence of refrigeration lubricants. Because existing
refrigeration oils are used with HCFC-123, stability
tests were perforii)ed in Lhe presence of severa[
mineral oils. Results are presented licre tbr Nvo
series of tesis in which Lhe s(ability of HCFC-1 23
was compared to CK- 1 1 under identical test
conditions.
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Materiais Compatibility
li is imporiant to review materiais of construction
for conipatibility wlien designing new cqiiipment,
reirofitting existing eqtiipnieii(, or preparing
storage and liandling lacilifics. Because HCFC-123
wili be used primarily as a refi -igerant or heattrzinsfer fluid, Lhe compatibility data summari7ed
below include ma(eriaIs comniorily used in refrigcration applicaticins.

I ri Lhe first tesi series, 1.0 m L (0.03 oz) of reffigerant and an equal weight of lubricant were added
to glass tubes in Lhe presence of strips of Sandvik
valve steel, The tubes were trozen, evacualed,
scaled, arid ilien heated for 14 days ai temperatures
of 1 WC and 150'C (22 1 'F and 302'F). Aged
tubes were inspected visually for insoluble reaction
products and appearance of Lhe metal surfaces.
Exposed tubes were opened and Lhe chIoride contenis deiermined by analysis. The amount of refrigerant reacted during cach test was then calculated
from Lhe aiiiount of chIciride formed.

Plastics
Compalibility results for HUC-122 3 and CFC-1 1
are compared for ten typical plastic maicriaIs in
Table 6. The table sumiriarizes screcning tesis in
which these inaterials were exposed to liquid refrigcrant in sealed glass tubes ai Nvo tenipermures. The
ratings given are based on observations of length,
,,-,-cight, and appearance changes. The presence ofa
hydrogeti atom ou Lhe HCFC- 123 nio[ecule iliak- es
it a stronger solvent tlian C'FC- 11 and, therefore,
more aggressive toward plastics. Several plastics
used with CI`C-1 1 are also compatible with HCFC123. As its use beconies; more coninion, other niaterials will be approved for use with HCFC-1 23.

The results from Lhe fir,,t test series are summarized
in Tabie 4- HCFC-1 23 appeared approximately ten
times more stable ihan CI:C-1 1 in these tests.
In the second test scries. 3.0 mL (0. 1 oz) ofrefrigerant and 0.52 mL (0.02 oz) of lubricant were
added (o glass tubes in Lhe presence of steel, copper, and aluminum coupons. The rubes were frozen,
evactiaied, sealed, and then heated for 2.95 days ai
15 1 'C (3049-). Aller exposure, visual ratings were
obtained ou both the liquid and Lhe metal coupons.
Visual ratings ranged from 0 to 5, with 0 being Lhe
best. The sample tubes were then opentd and Lhe
lubricant/reftigerant solutions analyzed for- chIoride
and fluoride ions to indicate Lhe extent ofrefrigerant decomposition.

Because Lhe perfor-mance ofplastic materiaIs is
affccted by polymer variations, compouriding
agenis, fillers. and niolding processes. verif ~ ing
compatibility using actual fabricated paris under
end-use conditioris is advised,
Refrigeraili contacts lhe motor windings in a hermetie compressor. Equipment manufacturers have
developed speciaIly cured epoxy wire inSUlation
that has performed well in liermetic compressors
handl ing HCFC- 123. Be sure to check with Lhe
manufacLui-er before using any hermetic compressor
with HUCA23.
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Tabie 6
Plastics Compatibility of CFC-1 1 vs. HCFC-123

Table 4
Stability of HCFC-123 With Steel and Lubricating Ofis
Mineral Oíl

White Naphthenic Oil
ISO VG46

ISO VG32

Oil

1051 C

Temperature

1051 C

150'C
302 1 F

2211'F

SereeningTestConditions: Plasticspecimensexposedtoliquidinsealedglasstubesattemperaiuresand
exposure times given below.
Compatibility Ratings

11501 C
302 1 F

221 1 F

Refrigerant

R-11

R-123

R-1 1

R-123

R-11

R-123

R-11

R-123

ChIoride, mg

1.06

0.099
0.066

225

3.26
5.66

0.033

0.048

94.5

12.2

0.46

Percent

Appearance
of Steel

0.045

72.0

0.032

Refrigerant
Reacied from Chioride
Light

Stains

Brown
Stain

Heavy
Sfudge

1.56
2.71
Light
Sludge

0,002

0.014

No
Change

Slight

Color

45.2

5.84

Etched

Light
Deposils

Source of Data: D. F. Huttenlocher (Spauchus Associates), "Chemical and Thermai Stability of RefrigerantLubricant Mixtures With Metais," Report DOE/CE/23810-313, Air Conditioning and Refrigeraúort
Technology Institule, Arlington, VA, July 10, 1992.
Test Conditions:
Sealed tubes containing 0.9 g (0.03 oz) refrigerant + 0.9 9 10.03 oz) lubricant
Metal specimen: 114 in 16.4 mm) x 1-1/4 in l3.18 cm], strip of valve steei iSandvik Steel Company)
Exposure: 14 days at indicated temperature

Plastic
Chemical Type

Trade Name

ABS

Kralastic (Uniroyai Chem.)

Acetal

DeIrin ,'

Acrylic

Lucitel

Fluorocarbon PUE

Teflon1

Polyamide 616 nylon

Zytell

Polycarbonate

Lexan (General Electrie Co.)

PolyethyIene-1,11)

Alathon (Cain Chem. Co.)

PolypropyIene

Alathon

Polystvrerte

SIyron (Dow Chem. Co.)

CFC-11 1

HCFC-123

CFC- 11

HCFC-123

o
o
o
o
o
0
o
o
o
o

4

o
o
o
o
o
o
1

4

Polyviny1 Chioride
Ratings:

Tabie 5
Stability of HCFC-123 wíth Steel, Copper, Aluminum, and Heavy Naphthenic Oil

100 Hours at
WC (1130'F)

4 Hours at
24'C UVA

o
4

o
o
4

o
o

1
4

1
o
4

1

2

2

4

4

4

o

1

1

0 . Suitable for use
1 = Probably suitabie for use
2 = Probably noi suitable for use
3 = Not suitabie
4 = Plastic disinzegraied or dissolved in liquid

Ratings Based On: Spec ~ men dimensional, we ~ ght, and surface changes.

Metals:

Steel 1010
Copper

Oil:

Witco Freezene, heavy white naphthenic mineral
oil, 255 SUS japprox. 55 cSt at WC (110OT»

Aluminum 1100

Tabie 7
Elastonter Compatibility of CFC-1 1 vs. HCFC-123

HCFC-123
Refrigerant
Visual Ratings
Liquid
Steel

Copper
Aluminum
Decomposition Analyses
Chioride, wi%
Fluoride, w1%

R-11

Sample 1

Sample 2

3
1
3
1

0+
1+
2

2
2
2

o

o

1.7
0.42

0.08
0.003

SourceofData ~ DuPontTests

Test Conditions:
Sealed tubes containing 3.0 mi- (0.1 oz) refrigerant + 0.52 mi- (0.02 oz) lubricant
Metal specimens: 2-318 in (6.0 cm) x 114 in (6.4 mm) x 1116 in 0.6 mml
Exposure: 2.95 days at 151'C (3WF)
VisuaiRatings: Oto5
Rating

o
3
5

Metal
Liquid
Bright, shiny
Clear, coloriess
Darkening
Clear, brown
Severe deposits
Black, coke present
(Ratings of 3 and higher considered unaeceptabie)

0.13
0.004

Test Conditions ~ Exposure to liquid in sealed tubes for 7 days at WC (130'F), then ambient air drying for
21 days.
Length Change at
End of Exposure, %

Elastorner
Chemical Type,

Trade Name

Weight Change
After Drying, %

CIFC-11 1

HCFC-123

CFC-11

HCFC-123

16

11

-4

-2

Buty1 Rubber
Ciilorosulfonated
Polyethylene (CSM)

Hypaion'

2

12

-2

Fluoroelastomer

Vitoril A

2

23

o

-5
5

Hydrocarbon
Rubber lEPDM ~

Nordell

12

13
39
10

-9

-13

-4

-4

-8

-9

50
26
7

o
-8
-1

-4

28

-2

-2

56

~3

-5

Natural Rubber

31

Neoprene

2

Nitrile Rubber
Buna N (NBR)
Buna S (SBR)
Polysulfide

1
13
o
33
7

Thiolcol FA (Thiokoi Corp.)

Silicone
Urethane

Adiprenel C

M

-9
-2

Elastomers
Conipatibilily results for HCFC-123 and C FC-1 1
are conipared for 11 iypical elastorners in Table 7.
The table lists linear swell imiiiediately afler exposure and \veight change meastired atler drying. As
in lhe case ofplastics, HCFC-123 may affect %orne
clastonicrs more tlian CFC-1 1. Low swclling and
extraction are not sufficient by theinselves to
qualify an elasiomer. Elastorners that show Iiiniled
effcets must still be tested for changcs in inechanical properties, such as bardness, tensile strengih.
and compression sei. Sorne ofthe clastorners lisied
licre, such as polystllfide, show Iiinited swelling
and weiglit change, but significant differences in
propert ies afler exposure to HCFC-1 23,
Aithougli they contain clastomerie binders,
compressed sheci gasketing can be used with
HCFC- 123 because clastomen, are noc, the major
componecits ofthese materiais. Manufacturers liave
suecessfully formulaied slicet gasketiní-, based on
neoprene and other clusiomers. Chiller manufacturers çonsider many ofthese forinulations co be proprietary. Garlock. Inc. recorrimends their Sty1e 3300
compressed shect gasketing, whicli uses a neoprene
binder, for HCFC- 123 service. Filled PTFE
gasketing should also be satisfactory.
The original equipmeiii martufacturer should
always be consulted before specifying gasketing
material to be used in a chiller with HCI--C-123.
Ufecis on specific elastomers depend on lhe
nature of the polymer, the compotinding formulation and lhe curing or vulcanizing conditions.
Actual samples should be tested under end-use
conditions before specifyiiig clastomers for crifical
coiilponents.

]ri refrigeration and air-conditioning systenis, some
lubricant escapes firom cite compressor discharge
arca and circulates lhrough lhe system with lhe
refrigerani. Currem. lubiicants used with CFC-1 1
are fiiily iniscible over cite range ofexpecteti operafing conditions, casing cite problem ofgetting lhe
lubricant to flow back to lhe compressor. Reffigeration systems using CFC-1 1 talce aclvzLntage ofthis
full miscibility when considering lubr-icant retum.
Several families of lubricanis that have acceptable
iniscibility with HCFC-1 23 have been identified.
Altliough inost applications for HCFC- 123 will not
involve high discharge teniperatures or evaporator
teniperatures below WC (32'F), cite candidate lubricanis wci-c iested over cite broad temperature range
shown in Tabie 8. Ali lhe Itibricants listed in lhe
(able were miscible over the entire temperaLiLre
trange in cite pruportions listed.
]ri summary, Itibricailis used with CI`C-1 1 are
giving satisfactory perforinance wiill HCFC-123
in operating systems.
Table 8
Mutual Solubility Tests with
and Lubricants

HCFC-123

Refrigeration oils determined to be miscible from
—10 1C to 931 C (14 1 1` to 199T) in mixtures containing
30,60, and 90 w1% HCFC-123:
500 SUS
500 SUS
500 SUS
125 SUS

Alky1benzene Lubricant
Paralfinic Lubricant
Naphthenic Lubricani
Alky1benzerte Lubricant

Note: 500 SUS cSaybolt Universal Seçonds) viscosity is
equivalent to approximately 110cSI ai WC OCO:F);
125 SUS viscosity is equivalent to approximately
27 cSt ai 381C (1001Fi.

Desiccants
Drien, filied with desiccailt are typically used in
rcIErigeration systeirísand bulk storage facilities.
Actual field experience lias shown that HCFC-123
is compalible wilh solid-core driers used with establislied refi- igei-ants stich as R- 11, R-] 2, and R-22

Refrigeration Lubricants

o

Most conipressors require a lubricunt to protect
internal inoving parts.'rllc cortipressor manufaciurer usually recommends lhe type oflubricant and
viscosity thai should be used to cristire proper opcration and cqtiipmeiit durability. Reconiniccidacions are based on several criteria. such as lubricity,
compaiibility with materiais ofconstruction, thermal stabiliry, and reftigerant/oll miscibility. To
ensure ctficl'ent opera[ioii and long eqtiipiiient
life, it is important to follow die manufaciurcr's
commcndations.

~~

Toxicity
Users niust implenient a program to infomi employees of the hazards of HCFC- 123 and Lhe proteeiive measures to be iaken to protect against
overexpostire during routine, operations and emergencies. Users incist rwd and understand lhe
HCFC-123 Material Safety Data Sheci. (MSDS).

Inhalation Toxicity
DuPont has conchided lha( HCFC- 123 poses no
actite or chronic ha7ai -d whcii it is liandled in accordance with recommendations and when exposures
are iilaitii;íii)cd ai or below lhe DuPont aceeptable
exposure limit (AEL) of50 ppm (8- and 12-hr
(ime-weighted average or TWA).

Skin and Eye Contact

AEL is ali airbome exposure limit establislied
by DuPont tilat specifics time-weighted average

HCFC-123 is not a skin initani or skin sensitizer,

airbome concertu-ations to which nearly ail ,~vorkers
may be i-cpeatedly exposed wi[liout adverse effects
during ari 8- or 12-iir day or 40-hr w ,.~i - kNN,eek.

but is a mild to moderate eve irri(ant. Overexposure
by eye contact may includ ~ eye irritation wiih disconifort. tearing. or blurring ofvision.

DuPoili lias also sei an emergcilcy exposure Iiiiiii

In case ofskin coíitact, flush with water for 15 min,
Get medical atiention if irritation is present. [ri case
ofeye coniaci, ininiediately flush eves wiíh plenty
ofwater for 15 min. Call a physician.

An

(EEL) of 1,000 ppm for up to 1 lir witll a 1 -min
ceiling of2,500 ppni based on lhe acute or shortterm cffects of HCFC- 123. During an ciiicrgeticy,
occtirring rarely in a lifetime, workers inay lic,
exposed to these concentrations wiihout hamiflil
effccts. The short-terril (or acute) cffccts of CI`C- 11
and HCFC- 123 are similar, and any iieccssary tesponse to enlergency situalions involving cither
,,v<)uld be essciilially lhe sanic. The Ailicrican
Conference ofGoverilinental Industrial Hygietiist. ,;
(ACi31H) lias sei a ceiling thresbold limit value
(TLV) of 1000 ppm for CFC- 11.
Prolonged i nhalation of high concentrations of
HCFC- 123 vapor may cause iemporary nervous
systerin depression with anesthetic effects such as
dizziness, headache, conflision, incoordiriation, and
loss ofconscioiisness. Wiih gross overexposure
(grealer than 20% concentration). a tempoc-3ry alteration of lhe heart's electrical activity with irregular
pulse, palpitaLions. or inadequate circulaziori. mty
oectir. Similar cffects are observed in overexposure
to CI`C- 11. lilhalation may cause liver cffccts with
extended liiLh-level exposures. Intencional mistise
or deliberale inhalation ofHCFC-123 may cause
death without warning. This practice is exti-einely
dangerorts. A person experiencing any oftlie inicial
syniptoms shOLIld be inoved to rresh air and kepi
calm. lfnot breathing, give artificial respiration. lf
breatliing is difficuli, give oxvgen. Cal] a physician.
Cardiac Sensitization
lf HCFC- 123 vapors are inhaled ai a concentration
of 20.000 ppm or greiter, cite hearL may become
sensitized to adrciialitie leading to cardiac irregLilarities and, possib[y. to cardiac arrest. Similar cffecis are observed with CFC- 11 ai concentrations in
air of3.500 ppin or greater. The likelihood ofthesc
cardiac probicms increases ifyou are under physical or emocional siress.
Because ofpossible disturbances ofeardiac
rhythiii, caiccholamine drugs, such as cpinephrine.
should be considered ocily as a last resori in lifelhreateiling emergencies.

Monitors and Leak Detection
Service personnei liave used leak detection equipmeni. for years when servicing equipment. Leak
deteciors exist not ocily for pinpointing specific
Icaks, but also for nionitoring an enúre rooril on a
continual basis. There are several reasons for leak
pinpointing or arca monitoring, including: conservation of i-efrigerailts, protection of valuable
equipment, rechietion of Fügiiive cinissions. and
protection ofemployces. ASHRAE (American
Society of Heating. Refrigerating, and Air Condiiioning Engincers) Standard 15 requires arca monitors in refrigeration Machinery Roonis as defined in
cite standiard. ]ri conformance with cite standard, an
air inonitor capable ofnica-.,uring 0 to 150 ppm of
HCFC-1 23 is required for indoor aliplications.
Leak deteciors can be placed into two broad categories: leak piripointers and arca monitors. Before
purchasing a nionitor or pinpointer, several instrumental cri(cria should be considered, including
sensitiviiy, detection limits, and selectivity.

Types

of

Derectors

Using selectivity as a criterion. leak detectors can
be placed inio orie of three categories: nonscicetive, halogeii-selective, or compound-specific. In
general, as lhe specificity of lhe monitor ircercases.
so does cite complexity and cosi.

A detailed discussion of leak deicetion, along witil
a list of muilufacturers of Icak detcciion equipmeni,
is civen in bulletin ARI'D-27A.
Nonselective Detectors
Nonselective detectors are those diai, will detect any
type of ciliission or vapor present, regardless of its
chernical coniposition. These detectors are typically
quite simple (o use, very rugged, inexpensive, and
almost aiways portuble. However, their inability to
be calibrated, long-terni drift, lack of selectivity,
and lack of sensitivity I imit their use for arca
monitoring.

Nonselective detectors will respond to chlorinecontaining soaps conimonly used ia lcak iesting.
Although nonselective detecton, designed for use
wi til CM wi 11 respond wel 1 to FICI`C - 123, Lhe low
A 1 -- L of H C FC- 1 2 3 reei uires, detect ion of ve ry sina 11
lcaks. Recertily new detectors wiLli greatly iraproved se[isitivity to lICK-123 have become
available. Be sare [o consult witil Lhe manufacturer
bcfore selecting or using a il(>iiselcciive detectar
Nvith HCFC-1 23.
Halogon-Selective Detectors
Halogeri-selective detectors use a sl)ccizilized sensor
tliai allows Lhe monitor to dctcc( conipotincis coataming fluorine, chloi -ine. broilline, and iodiiie without interference froni officrspecies. 'File major
advantage ofz~ uch a detecior is a reduction ia Lhe
ntimberof"iiuis;i ~ ice alarnis"—false alamis caused
by Lhe presence ofsonie conipoutid ia Lhe arca otiler
&tt, Lhe target compt)ttnd.
These detecioN are typicaliy casy to use, ficature
higher serisitivity thaii Lhe nonscleclive de(ectors
(detection limits are typically <5 ppm whcn used as
an arca nionitor and < 1.4 gmlyr J<0.05 oz/yr] wl)en
used as a leak pinpointer), 4nd are very durabie. Iii
addition, due to Lhe partial specificity ofthe detector, these instrunients can be calibrated casily,
Halogen-selective delectors should not be used as
arca nioniiors for HCFC- 123 unless it is exti-cinely
uillikely ihat offier halogen compouvids will be
present m Lhe arca.
Compound-Specific Detectors
The mos( complex detectors, whieli are also lhe
most experísive, are conipound-specifie detec(ors.
Tilese units are Ly-picaily capable ofdelccting lhe
pwscnce ofa single compourid wilhout interfererice firom otherconipounds. Conipound-specif'ic
detectors are preférred for monitoring HCFC- 123.

Storage and Nandling
Shipping Containers in the U.S.
HCFC-123 is a nonflaniiiiabie liquid. li is noi regulated by Lhe U.S. Department ofTransportation and
therefore does not have a proper shipping liame or
hazard class.

A list of Lhe different types of containers thai can be
used to ship HCFC-123 ia Lhe U.S., along witll (heir
water capacitics, dimensions, DOT specifications,
and Lhe net weights of HCFC- 123, are provided
ia Table 9. Any pressure reliefdevices used on

Lhe containers must be ia compliance widi lhe
corresponding Compressed Gas Associmion (CGA)
Standards for cargo and poriable tanks.
The drutris used for HCI-C- 123 are painted "Light
C;rey," PIVIS 428. Druitis have S. 1 em (2-iii) and
1.9 em (314-in) ol)cniil-,s dianietrically opposiLe on
lhe top heads. The S. 1 em (2-in) opening is fitted
wiili a 5.1 em (2-in) sicel-plaled fiange with wIlite
neoprene gasket and containing S.] em (2-in) and
1.9 em (314-iii) zinc die cast combination plugs
with boule cap and irradiated I)olyetlivlcile gasket
benealh Lhe 1.9 ela (314-iii) plut,, . The boule cap
provides a seal and is ruptured upoil iniffial opening
oftfie drum as described under "Hatidling" ia Lhe
S[orage, Handling, and Use Recomiliendalions
section.

Bulk Storage Systems
DuPont seib; siorage systeirís, ai cosi, to its refirigerant custorners. The systeilis are 1)i -efabricated,
Lested, aud rcítdy to instali on site. Al(hough niost
HCI`C- 123 custorners receive produei ia druins
and do not require storage facilitics on site, bulk
(anks cart be provided ifdesired,

The delivered sys, (enls include ali componcrits,
such a% storage tanks, pumps, piping, valves,
motors, and gauges, as ari integrated unit. Units
are ski(l-iii<-)unted and requii e <)nly plz ~ cement on
a concrete pad and conricctioii (o electrical and
process systenis. Yotir Dullont inarkeiing representative can arrange for guidance on site selection,
purcilase, insizill ~ itioii, siart-up, and maintenance.

Storago, Handling, end Use
Recommendations
HCFC- 123 specific air monitor witli 0 to
150 1)piii range is required for ali indoor applications. Sensors should be localed so that samples

Ali

are representative of worker exposure. Appropriate
t,espiratory protection should be available for inimediate use in lhe event of a large release or leak.
ASI-1RAE (Anicricart Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engincers) Standard
15, "Safety Code for Mechanical Refriger-,ition"
provides additional guidance on system and room
desigri.
Prohibited Usos
HCFC-1 23, or niixlures containing HCFC- 123,
should noi be uscei as ali uilcontained flushing
fluid ia refirigeration work or as a general elearling
solvent.

Table 9
Specifications of Shipping Containers for
Nominal
Size

10-gal tight haad drum
20-gal tight head drum
SS-gal tight bead drum

Dimensions
14-51W 01) x 17-3/4- H
1C>-11C OD x 28-51113' H

23-112" OD x 34" H

5,000 gal

Tank Truck

20,000 gal

Tank Rail Car

HCFC-123

DOT
Specification

Color

Net Weight (lb)

Code

HCFC-123

17E
17E
17C
MC-307
MC-330
MC-331

PMS 428

100

PMS 428
PMS 428

200

625
40,000
Maximum

105AIODW

Table 10
Minimum Respirator Protection
Concentration of
HCFC-123 ia Air, pprn
Less than 50*
as a time weighted
average (TWA)

50-150*

Minimum Respirator
Protection

Exposure rime

8-12 hr
par day

Nona

Less than 30 min
par workshift

Nona

Witert performing tasks thal monitoring data indicate may result in concentrations exceeding Lhe above or
when performing nonroutine or urtusual lasks, lhe foilowing protection is recomrnended:
Concentration of
HCFC-123 ia Air, ppm

50-300

Minimum Respirator Protection
Half Mask, Organic Vapor Cartridge or Canister

Or
Fuil Mask, Organic Vapor Cartridge or Canister

300 or greater

Full Face Air Line or Seif-Contained Breathing
Apparatus (SCE3A)

Instantaneous spikes may oceur during operations sucli as disconnecting charging lines or tapping drums. Men factored
intD lhe lime-weighted average, existing monitoring data on excursions have not resulted in exceeding the AEL. during
typical routino servicing.

Personal Protective Equipment
Respiratory prx)teclioii.slioul(l be worn wheii pertorriting A operations during which there is poicillial for exposure ia excess of an average of 50 ppiti,
for ali enúre S- or 12-lir woi-ktlav. DuPoni, recommends []te use of NlOSH-appro ~ cd i-espirdtoi-y
protection, as shown inTable 10.
Note: Cartridge performance is affected by humidity. Cartridges should be clianged after 2 ]ir of continuous use iinless it is determiiied that Lhe humidily
is less than 75%, iii which case, cartridges can be
used for 4 lir. Used caitridges should be discarded
daily, regai-dless of Lhe length of time used.
People who will work wiih HCFC-1 23 should be
trairied ou Lhe proper use of respirators, and should
be fit-tested annually to ensure respirator til is
adequate.

Industrial hygiene evaluations ofworkplace condi(ions mayjustify less stringent respirator program
reconimendations.

L'yc pro(ection, gloves ofbuty] rubber or olhe,, irapen, ious material, and safety shoes should be used
wlien filling and handling dmms. Nitrile, PVC_
coaied nili - ile, and PVC protee[ive equipinent are
not recomnicríded. Directed nicelianical ventilation
or localized exItaust may facilitate controlling airborne HCI;C- 123 concentrations.
Coverall chernical goggles and a face shield should
bC Used wlicn niaking first breaks into a systern if
liquid splash is a poterítial problem and fui]-face
respiratory protection is not worn. Fycwash fluimLaias or Nvater hoses with qiiick-opening valves
should be aceessible to HCFC- 123 work arcas.

Storage
Druíris ofHCFC-123 should be stored upright, at a
teiiiper-,iiiire below 52`C (125'F), and out ofdirect
sunlight. All druni bungs, should be leak-tíght (a[ a
minimum sealed with ITE tape). Storage offactorysealed drunis does noi require a continuously operating air monicor. A monitor is, however, required
if liquid transfer or drumming operations are being
perfornied at an indoor storage location. Quantities
stored should be limited to that nceded for reasonWc maintenance reqkiii-ejiieills. Empty drums
should be stored ouiside.
No storage ofHCFC-123 should be permitted in
arcas containing alkali or aikaline carth metais
suck as powdered aluminum, zinc, or berylliuiii,
Handling
Wlicn moving dninis of HCFC-1 23, lhe use of
glov", safety glasses with side shields, and siceltoe shoes is recommended. Use either a hand truck
or forklift when inoving drums, because fi[led units
can weigh as much as 309 kg (680 lb). Wben tising
a forklift truck. ulwavs follow the minufacturer's
reconimended weig ~I[ capaciiy.
The larger bung ou HCI-C- 123 druíms loaded in the
United States containsasmaller built-iii opening
for hose!piping connections. This smaller operting
lias a metal seal to minimize vapors released to
lhe zttinosphere on inilial opening ofibe druni.
On initial opening of a druni, it is recommended Ihat a combination 314-in screwed
brass bali valve %% ith Teflon1 packing and seat
and a 3/4 >~ 2-iii pipe nippie be scrcwed into
the threaded bung. This will ruprure lhe seal
and allow for fluid traii ,.,fer.
This operation should be perfonned outdoors, if
indoors, use directed mechanical ventilation or
localized exliau--t equipinent. Appropriate refrigeraiion fittings can be connected to lhe valve for trarísfer into lhe iríachine. This procedure mínimizes
cinissions ofrefrigerant during drum opening.
Charging, Maintenance, and Sampling
When making first brcaks into lhe system, wear
appropriate respiratory protection unless lhe rooni
air monitoring data indicates lhai HO-C-123 concentration in air can reasonably be expected to
remain below lhe 50 ppni AEL during lhe work
til progress (see'Fabie 10). Directed aicchanical
".eniilation or localized cxliaust may facililate
Controlling airbome concenirations.

Wllen charging refrigerara into or drawing it out
ofa chiller, connect lhe drum to lhe chiller ~-Mh
both a liquid transfer line and a vent line to avoid
a vacuum or overpressure condition in the drum
and to minimize venting of HCFC- 1 2.3 vapor
into lhe workspace during liquid Iransfer. The
transfer and vent lines should be compatible with
HCI-C-123. Minimize HCFC-123 emission to
atmosplicre from transfer lines during connection
and disconnection. Ifpossible use lhe previousiy
reconimended drum connection device (valve and
nipple) and charge refrigerant under cool ambient
conditions.
Good workplace practices should be used to avoid
spills, drippage, exposed contaminated eqLjipment,
or open containers of HCFC- 123.
Wben working on a chiller, de-inventory into
drums through a recovery device or into a receiver
(ifprovided) and evacuate lhe system to 29 inHg
(absolute pressure of 3.4 kPa 10.5 psia]). Break
lhe vacuuni witll nitrogen, reevactiate, and break
vacuum again willi ilitrogen. Waste oil should be
disposed of in accordance wiili appropriate regu ]atory requircinetits, Waste oil wil I contain significant
quantities ofdissolved HUC- 123.
Leaks and Spilis
Major leaks or spilIs will noi evaporate readily due
to lhe high boiling point of HCFC-123, forcing
recovery as a liquid. SeIf-contairied breathing air
(SCBA) is required until leveis are reduced sufficiently to permit other or no tespiratoi-y protection.
Spill control meastires should be preplanned, and
ali washes should b-. disposed of in accordance
with applicable govemmeni regulations. ]fsplash
potential exists, wear protective equipmeiii fabricated from an impervious material such as buty1
rubber.

Recovery, Recíamation, Recycle,
and Disposal
Responsible use of HO`C-1 2,33 requires thal lhe
product be recovered for reuse or disposal. DUPont

pureliases used refiigennts for reclaniation through
lis distributor network-s in lhe Unitod States,
Canada, and Europe. In lhe United Siates. used
HCFC-123 is aecepted as par( of this program.
Recovery and reuse of HCFC- 123 makes sense
from an environmenta[ and economie standpoint.
In addition. lhe U.S. Clean Air Act prohibits known
venting of HUC reffigerants during lhe maintenance, servicing, or disposal of refrigeration
equipinent.

Recovery
Recovery refers (o lhe removal of HCFC- 123 from
equipnlent and collection in an appropriate external
container. As defined by lhe Air Conditioning and
Refrigeration Insiitute (ARI, a U.S. organization),
recovery does not involve processing or analytical
testing.

HCFC-1 23 may be recovered from reffigeration
equipnlent using recovery equipinent available
froni chiller iiianufacturers and from refr'jgeration
coniractors. These recovery units are often iiiouii(ed
on a buse with casters and have provision for storage of a limited amount of refrigerant during chiller
maintenance. Recovery units may be purchased or
leased. These devices contain a vacuum punip and
water-cooled condenser and niay be used for liquid
and vapor recovery. M lhe end of lhe recovery
cycle, Lhe system must be evacuated [o remove
vapois. In lhe U.S., lhe l ~,iivirotimental Protection
Ageney (EPA) sets standards for recovery equipmeni. Before purchasing a specifie recovery uni(,
check with lhe mailufaczurer to be sure ihai it is
compatible with HCFC- 123.

Recíamation
Reclamalion refers to lhe reprocessing ofused
HUC-123 to new product specifications. Quality
ofreclainied produci is verified by chemical analysis. In lhe U.S., HCFC-123 is included in DuPont's
refrigerant reclamation program. Contact DuPont
or one of its authorized distributors for further
infori-naLion.

Reciziniation <)ffers advantages over on-site refrigeram recycltng procedures because these systems
cannot guarantec complete remova[ ofcontaminants. Putting refrigerants thai do not mect new
produci specifica[ions back in(o expensive equipmein may cause damage.

RecVcIe
Refrigerant recycic refers to lhe reduction ofused
refrigerant contamjilants using devices thai reduce
oil. water, acidity, and partículaLcs. Rccycle is usually a field procedure with no analytical testing of
refflgcrant. HCFC- 123 tiiay be recycled using
recycic/recovery systems now on lhe market. In
lhe U.S., lhe EPA sets standards for these devices.
Consult with lhe manuf3cturer bcfore specifying
-3 rccycle device for HCI-'C- 123.

Disposal
Disposal refers to lhe destruciion of used
HUC-123. Disposal iiiay be necessary wheil
HCFC-123 bas become badly contaminated with
other producis and no longer nieets Lhe aceeptance
specifications of DuPont or olhei- reclaimers.
AlthouLh Dullont does not presently aecept
severely çonuarninated refrigei -ants for disposal,
licensed wasic disposal firms are available. Be
sure to check lhe qualifications of any firm before
sending them used lICK- 123.
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À Comissão de Licitação da CODEMIG — Companhia de Desenvolvi mento Econômico de
Minas Gerais

Licitação: Pregão Presencial n.

25/09

Springer Carrier Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNP.1 sob o
10.948.651/0001-61, inscrição estadual ri. 0240114736, com sede na Rua Berto Círio, n.
-521, bairro São Luíz, Canoas — RS, CEP 92.420-030, vem, respeitosamente, apresentar
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO dos esclarecimentos prestados por esta renomada
n.

entidade, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.

1 — Síntese do caso
instituída no país, tendo por objeto social a
1A requerente é empresa regularmente
Z«,
industrialização de equipamentos, dentre eles de refrigeração, atendendo a descrição dos
itens que foram relacionados no escopo do presente procedimento licitatório.

0 objeto da licitação é a contratação do fornecimento e instalação do sistema de
2central de água gelada para a cidade administrativa, vultoso empreendimento construído
pelo Estado de Minas Gerais. Na especificação proposta, possível a utilização de diferentes
incidelos de equipamentos, sendo certo que a erripresa requerente atende perfeitamente aos
ditames editalícios.
3-

No entanto, a empresa Trane do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para
Condicionamento de Ar Ltda- interessada em ofertar equipamentos para participar do
cert ame, apresentou pedido de esclarecimentos no tocante ao (letalhamento dos
equipamentos que podem ser utilizados, de acordo com a especificação técnica constante
do edital.
Na resposta publicada na presente data, esta renomada entidade manifestou o
4entendimento, consignado na página 9, quanto à aceitação de outro modelo de
equiparnento, inicialmente entendido como não constante do edital, como se destaca da
passagem abaixo colacionada:
"Na presente oportunidade, em melhor análise da questão, alteramos a
resposta da referida para sim, ou seja, alternativamente será tarribém
aceito o refrigerante 123, mantidas as demais especificações técnicas."

~
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Justamente com relação a este item que a requerente encaminha o presente pedido
de reconsideração, objetivando o reexame da matéria pelos ilustres integrantes desta
Comissão, uma vez que o sistema de refrigeração indicado não consta do Edital, já que
vem sendo abolido, como se demonstrará adiante, considerando que o gás utilizado é
extremamente tóxico. Os equipamentos que o utilizam já não mais são aplicados na
Europa, sendo que a partir de 2020 há proibição expressa de sua produção, inclusive no
Brasil.
Acrescente-se, ainda, que o gás indicado tem sua comei -cialização restringida no
país, desde 1989, com redução gradual, sendo que em 2020 se limitará a 5% do consumo
(repetindo a vedação de produção destes equipamentos a partir de 2020); ou seja, em
tempo relativamente curto, considerando a dimensão do empreendi mento, haverá a
necessidade de reformulação de todo o sistema de refrigeração da Cidade Administrativa,
caso o referido sistema venha a ser instalado.
Estas circunstâncias agravam-se quando observado o risco da saúde de todos os
servidores que trabalharão no empreendimento e demais cidadãos que por lá transitarão.
Isto porque, qualquer vazamento poderá ser letal para as pessoas, tendo em vista que a
proibição do uso do refrigerante 123, decorre exatarnente das toxinas ernitidas, 20 vezes
maiores que os demais.
Feito este breve preâmbulo, imprescindível a indicação dos principais aspectos
técnicos que justificam a não utilização deste sistema de refrigeração
na presente licitação,
Z:>
como se constata da correta interpretação do Edital, sendo que o detalhamento destas
questões técnicas encontra-se nos diversos anexos que se encaminha juntamente com este
pedido.
II

— Aspectos Técnicos que recomendam a não utilização do sistema de refrigeração
conhecido por R-123

0 ar condicionado, assim como a viagem à lua e o computador pessoal, está na lista
das 10 maiores invenções do século XX. Todavia, em meados dos anos 80 o mundo
reconheceu que os refrigerantes utilizados nos sistema de lIVAC eram nocivos à ecologia
da TeiTa, retomando o debate de que o desenvolvimento deve ser sempre sustentável.
Logo, surgiu a inevitável necessidade de se modificar o sistema de refrigeração,
objetivando a diminuição ou a eliminação dos impactos negativos ao meio ambiente,
preservando o bem estar do futuro da humanidade.
As famílias de refrigerantes que mais eram utilizados nestes sistemas são os CFC
(R- 11, R-12, etc) e os HUC (R-22, R-123), onde se inclui o R-123. 0 cloro utilizado
nestes refrigerantes danifica a cai -nada de ozônio, sendo que mais de 180 nações, dentre
elas o Brasil, assinaram o Protocolo de Montreal de 1987, acordo que busca justamente
preservar o meio ambiente medianie a substituição deste sistema de refrigeração.
o
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11 - 0 Protocolo de Montreal definiu um cronogrania para extinguir o R-123 em
um período de 40 anos, contados a partir de 1995. Em resposta a esta decisão foi
desenvolvido uma família de refrigerantes sem cloro, identificados como HFC, que
inclui o R-134A, o 407C e o 410', que são "amigáveis" em relação à camada de ozônio
e não possuem prazo de extinção (phase out).

Ouestão essencial pa a a toniada de decisão por esta renomada entidade,
quanto à utilização do HUC-123, é relacionado à sua toxidade. A ASIIRAE
(Ainerican Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Standard 34) classifica este refrigerante como B1 (Alta toxidade — não inflamável), ou
seja, é tini gás TOXICO que, na prática, significa que pode ser letal, dependendo da
concentração em contato. A central de ar condicionado deverá ser equipada com
mecanismos de controle e exaustão, sob pena de causar problemas de saúde
irreversíveis aos seus operadores — ocorre, contudo, que estes itens não estão
contemplados no edital, -justamente pelo fato de que a especificação técnica inicial é
incompatível com este sistema de refrigeração.

Alta
Flamítbilidade

B'

A9
R.44211,

B2
15-21 a

Al
Sem Propag<-,teão
R-11, 12,M, 114,500, 134,1
de ch<1111(1

Alitóffi.a

B1
R-123,

502

Baixa Toxicidade AltaToxicidade
Segundo o material técnico do fabricante Dupont (material anexo — Dil Pont
Techincal Itifiormafion HCFC-123 — arquivo h52157), os operadores deverão utilizar
proteção respiratória, proteção nos olhos e luvas de borracha e quando a concentração
passar de 50 ppin os sintomas são transtornos nervosos com efeito anestésico, dor de
cabeça, confusão, falta de coordenação motora e nervosa e perda da consciência. Apenas a
título de ilustração, os demais refrigerantes necessitam de cuidados especiais quando atinge
1000 ppm, ou seja, a toxidade é 20 vezes menor.
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14- Considerando os relatos aqui apresentados, todos pautados em bases científicas,
como se depreende dos anexos, surge a natural indagação: porque utilizar o refrigerante
R-123, tóxico e com phase-out definido, se:
o

Protocolo de Montreal:

- Eiri 2020 proibido a fabricação de equipamentos com esse gás;
- Em 2010 sua produção será reduzida a 35% dos níveis de 1989;
- Em 2015 e 2020 sua produção será de 10% e 5% respectivamente em relação a 1989.
Obs. Na Europa diversos países (Reino Unido, França, Itália, p.ex) já anteciparam em 10
anos o "phase-out" deste refrigerante.

CRONOGRAMA DE REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DA PRODUÇÀO E CONSUMO DE HIDROCIOROFLUORCARBONOS —HCFCs

1 limito para as Partes do Artigo 2 enuminharem a pcssibilidDde ou ncces ifide de uso essencial de 5% para serviços;
~

2 limite para as Partes do Artigo 5 enc3minharem a pcssibilid3de ou necessidade de uso essencial;

3 limite para as Partes do Artigo 5 revisarem a necessidade de 2,5% para serviços.

Seu custo hoje é R$35,00/ Kg, enquanto o R- 1 34'A custa R$ 18,00/Kg , ou seja, em
função da baixa demanda e produção trata-se de um refrigerante caro e a tendência
é tornar-se proibitivo em termos de custo;

a

Somente 1 % da produção mundial de equipamentos é destinado ao R- 123;
Com exceção de apenas um fabricante, todos que produzem equiparnentos
centrífugos utilizam o R-134a, como podemos considerá-lo um refrigerante
moderno ou do futuro?
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Manufacturer

0

HFC-134a

HCFC-123

(modeis)

(models)

30HX, 19XR, 23XRV, 30XA

CarTier
Haier

Haier Centrifugal

LG

LG Centrifugal
WSC, WDC, frictioniess

McQuay
Mitsubishi

NART, Dual Nart, lVIT

Multistack

Frictioniess, 134a

Smardt

Frictioniess, 134a

Trane

CVGF,RTHD,RTAC

York

YR, YK, YD, CYK, OM, YST, YCAV

le
Total Model-

1

>18

CVHEIF

1

1

1

M

Porque utilizarmos um refrigerante tóxico e que requer diversos mecanismos de
controle, sendo que temos diversas opções no mercado que nos "livra" dessa
preocupação?
Porque colocar em risco a imagem da entidade (CODEMIG) e do próprio
governo do Estado de Minas Gerais, que se pauta pela responsabilidade
ambiental, como se veriricar dos próprios empréstimos externos que realiza,
permitindo a utilização de um refrigerante não ecológico, quando o Mundo
inteiro está engajado nas ações ecológicas, sendo que existem alternativas
corretas ecologicamente?

15- Os anexos ora encaminhados referem-se a artigos e documentos que comprovarri e
atestam as informações acima apresentadas, que são:
Goirigg, Going Green - Me Quay
Docurnento da Agencia de Proteção dos EUA.
Catalogo
ZD Técnico da Du Pont - R I 23 e seus cuidados.
Docurnento da York datado de 2005. Paralização na produção de equip com R-123
Documento da Du Pond - Schedule Pliase out - HCFCs
Carta EPA (Envoiromental Protection Agency) - 1999 e 2002

III - Pedido

16- Conclui-se, dessa forma, que a oferta de equipamento que se utiliza do sisterna de
refrigeração R-123 é manifestamente incompatível com o próprio projeto constante do
J
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equipamentos de controle de risco. Acrescente-se, ainda: a) que a não previsão decorre
exatamente da provisoriedade de sua aquisição, considerando que estes equipamentos não
mais serão produzidos em curto espaço de tempo, eventualmente tendo que ser substituído
no futuro, onerando os cofres públicos; b) a possível ausência destes gases no futuro, além
do preço exorbitante para sua aquisição, demonstra que o custo da manutenção da operação
onera em demasia todo o projeto, o que não foi considerado no edital; c) essencial a análise
do risco de dano à saúde dos servidores e demais cidadãos que se utilizem da Cidade
Adi-ninistrativa, o que poderia levar até mesmo à paralisação de suas atividades na hipótese
de se constatar qualquer possível dano (legislação vigente); d) risco à imagem da
CODEMIG e do governo do Estado de Minas Gerais, por acatarem a utilização de
equipamento que reconhecidamente causa danos ao meio ambiente,
17Diante de todo o exposto, a requerente pede aos ilustres integrantes da Comissão de
Licitação que reconsiderem a decisão, afastando a possibilidade de se ofertar equipamentos
de refrigeração que utilizem a modalidade de gás R-123.
Termos em que,
Pede Deferimento.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009

Springer Carrier Ltda.

Georges J. Ghanem
Gerente Comercial BSS Carrier
Springer Carrier Ltda
Tel.: (21) 3262-2727
Fax: (21) 3262-2728
e-mail: georges.ghanem@carrier.utc.com
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York transitions out of HCFC -123
refrigerant in centrifugal chillers
Engineered Systems, Feb,

2005

Citing the globally mandated transition away from ozone-depleting refrigerants, York
International Corporation announced it stopped offering new chillers using HCFC-123
refrigerant effective November 1 5, 200 4.
York Americas president lain Campbell noted that HCFC-123, an ozone-depleting chemical, is
designated by the Montreal Protocol and the U.S. Clean Air Act as a transitional refrigerant. It is
to be used for only a limited time, to enable manufacturers to develop centrifugal chillers
utilizing refrigerants with zero ozone-depletion potential (ODP). "The legislated phase-out of
HUC refrigerants began in 2004," said Campbell, "and the demand for HCFC123 chillers is
falling globally. York believes the time has come to complete the transition by ceasing to offer
new HCFC-123 chillers. Today, we have a full line of zero-ODP chillers utilizing HFC
refrigerants, which have no phase-out schedule."
COPYRIGHT 2005 BNP Media
COPYRIGHT 2008 Gale, Cengage Learning
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Note: In this scheclule, "consumption" is the amourit of new product that is availabie for use In
a courítry. Use of recovered or recycled material is not controlied under the Montreal Protocol.
Some aciditional production of HCFCs is allowed to meet the basic domestic needs of
developing countries.

Date

Non-Articie 5(1) Parties
(Developed Countries)

1989

E~rQductIQILand cc ~nsum-ption

Articie 5(1) Parties
(Developing Cauntries)

of lICIFCs anci 2.8% of CIFCs in
this year is the base leve] for
regulation

January 1, 1996

1 Freeze consumption at base
levei

January 1, 2004

35% eduction in
consumption from base levei
and freeze production at base
levei

January 1, 2010

65% reduction In

consumption from base levei
January 1, 2015

90% reduction in

consumption from baselevel

1

2015

P-rQdu-c ~
tJn çin cQnsumptíDn

in this year is the
base levei for regulation

of HCFC

January 1, 2016
January 1, 2020

Freeze production and
consuMDtion at base levei
99.5% reduction in

consumption from base levei
3anuary 1, 2030

100% reduction in
consumption from base levei

January 1, 2040

[~S P .ricrt

Pue
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HCFC Phaseout Schedule
developed (i.e., non-Articie 5) countries that are Parties to the Montreal Protocoi are
subject to caps on their consumption and production of hydrochlorofluorocarbons (HCFCs),

Ali

Consumption is calculated by the following formula: consumption = production plus
imports minus exports. The cap is set at 2,8% of that country's 1989 chIorofluorocarbon
consumption + 100% of that country's 1989 HCFC consumption. The cap on production is
set at the average of a) 1989 HCFC production + 2.8% of 1989 CFC production and b)
1989 HCFC consumption + 2.8% of 1989 CFC consumption. (Quantities of chemicais
measured under the cap are ODP-weighteci, which means that each chemical's relatíve
contribution to ozone depletion is taken into account.)
Under the Montreal Protocol, the U.S. and other developed nations are obligated to
achieve a certain percentage of progress towards the total phaseout of HCFCs, by certain
dates. These nations use the cap as a baseline to measure their progress towards
achieving these percentage goais.
The following table shows the U.S. schedule for phasing out its use of l ICIFCs in
accordance with the terms of the Protocol. The Agency intends to meet the limits set
under the Protocol by accelerating the phaseout of HCFC-141b, HCFC-142b and HCFC-22.
These are the most damaging of the HCFCs. By eliminating these chemicais by the
specified dates, the Agency believes that it will meet the requirements set by the Parties
to the Protocol. The Agency is also committed to the phaseout of all HCFCs. The third and
fourth columns of the tabie show how the U.S. will meet the international obligations
described in the first two columns. The HCFCs to be phased out according to the schedule
in the tabie below include HCFC-22, HCFC-123, HCFC-124, HCFC-133a, HCFC-141b,
HCFC-142b, HCFC-225ca and HCFC-225c1J.
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Comparison of the Montreal Protocoi and United States Phaseout Scheclules
Montreal Protocoi

Year to be
Implemented

2004

2010

2015 2

2 de 3

% Recluction in
Consuniption and
Procluction 1 . Using
the Cap as a
Baseline
35.0%

7 5.0% 615-0/,7

90.0%

United States

Year to be
Implemented

Implementation of
HCFC Phaseout
through Clean Air
Act Regulations

2003

No production and
no importing of
HCFC-141b

2010

No production and
no importing of
HCFC-142b and
HCFC-22, except for
use in equiprnent
manufactured before
1/1/2010 (so no
production or
importing for NEW
equiprnent that uses
these refrigerants)

2015

No production and
no importing of any
HCFCs, except for
use as refrigerants
in equiprnent
manufactured before
1/1/2020

2020

99.5%:1

2020

No production and
no importing of
HCFC-142b and
HCFC-22

2030

100.0%

2030

No production and
no importing of any
HCFCs

04/0812009 09:08
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Adjustments to the HCFC phaseout scheclule agreed at the 19th Meeting of the Parties
to the Montreal Protocol, September 2007. More details about the September 2007
adjustments to the Montreal Protocoi are availabie here (PDF) (4 pp, 38K, About PDF).
1

2

The Parties agreed to address the possibilities or need for essential use exemptions, no
later than 2015.
3 The Parties agreed to review in 2015 the need for the 0.5 per cent procluctíon or import
for servicing during the period 2020-2030.
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Elastomers

Iii refrigeratioii and air-coiiditíoning systenis, some
lubricant escapes from the compressor discharge
area and circulates through the systern with the
refrigerant. Current lubricants used with CFC- 11
are ftilly miscible over the range of expected operating conditions, easim , the problem of getting the
lubricant to flow back to tlie compressor. Refirigeration systems using CFC- 11 take Lidvantage of this
full miscibility whcn considering lubricant retuni.

Compatibility results for l-ICI`C-123 and CFC-1 1
are compared for 11 typical clastorlicrs in Table 7.
The table lists liticar swell iiiinicdiately after exposure and wcight change nicasui-cd aí-tci- dryijig. As
in the case of plastics, I-ICFC- 123 iiiay affcct some
elastorilers more than CIFC-1 1. Low swelling and
extraction are not suflicient by theniselves to
qualify an elastonicr. Elastorners th ,,it show Iiiilited
efí'ects nitist still be tested for changes in mechanical properties, sucli as hardness, tensile strengili,
and compression set. Some of the elastomers listed
bere, such as I)olysulfide, show Iiiiiited swelliilg
and weiglit cliange, but significatit différences in
properties after expostire to HCFC- 123.

Scvcral families of lubricants dial: liavc acccptable
iniscibility with FICFC-123 liave been identífied.
A]thougli most al)pileatloiis for HCFC-123 wili not
involvc higli discharge temperatui -cs or cvaporator
tcmper,,itui-cs bclow O'C (32'F), dic candidate lubricants were tested over the broad teilipei,ature range
shown in Table S. Ali the lubricants listed in the
table werc miscible over the entire temperature
range in the proportioris listed.

Although tliey contain elastomerie binders,
compressed silect gasketing can be used with
HCFC- 123 because elastomers are noL the major
comporients of these materiais. Manufácturers liave
suceessfuily formulated sheet gasketing based oil
neoprene and other elastomers. Chiller manufacturers consider many of these formulations to be proprietary. Garlock, Inc. recomi -nends their Sty1e 3300
compressed shect gaskctiÈig, which uses a iieopi -ciic
binder, for IJCFC- 123 smice. Filied PUE
gasketing should aiso be satisf`actory.

In suniniary, lubricarits used wilh CIFC- 11 are
givilig satisfactory performance with HCFC-123
m operating systenis.
Tabie 8
Mutual Solubility Tests with HCFC-123
and Lubricants
Refrigeration oils determined to be míscibie from

The ori-inal eqiiipiiicilt manufacturei - should
aiways be consulted before specif~ ing ZDgasketingtD
material to be used iii a chiller with HUC-123.

—10'C to 93'C (14'F to 199'F) in mixtures containing
30, 60, and 90 wt% HCFC-123:
500 SUS Alky1benzene Lubricant
500 SUS Paraffinic Lubricant
500 SUS Naphthenic Lubricant
125 SUS Aikyibenzene Lubricant

Effects ou specific elastomers depend ou the
nature of the polymer. the compouriding formulation atid the curing or vulcanizing conditions.
Actual samples should be tested under end-tise
conditions before si,)ecifyiiig elastoniers for critica]
componclits.

Note -

500 SUS (Saybolt Universal Seconds) viscosity is
equivalent to approximately 110 cSt at WC (100'F);
125 SUS viscosity is equivalent to approximateiy
27'cSt a t WC (1 00'F).

Desiccants

Toxicity

Driers filled with desiccant are typically used in
refrigeration. systems and bulk storage fácilities.
Actual field experience has shown that I ICFC-123
is coniliatiblc with solid-core, driers used wiih est-,iblislied refi- igerailts sucli as R-1 1, R-12, and R-212

Users must implement a program to infor-m employces of the hazards of HCFC- 123 and the protective measures to be taken to protect against
o,,x i,osure during routine operations and emergencies. Users must read and understand the
HCFC- 123 Material Safety Data Slicet (MSDS).

Refrigeration Lubricants
Most compressors require a lubricant to protect

internal moving pat-ts. The compressor manufacturer usually recomincrids the type of lubricatit and
viscosity that should be used to ensure proper operation and equiprnent durability. Recommendations are bascd ou several criteria, such as lubricity,
compatibility with materiais of construction, thermal stability. and refrigerant/oil
iiiiscibility. To
0
ensure efficielit operation and long equipment
life, it is important to follow the manufacturcr's
reconunendations.

Inhalation Toxicity
DuPont has concluded tliat HCFC- 123 poses no
acute or chronic hazard wlieii it is liandlcd in accordarice with recoi-nniendations and wficii cxposures
are maintairted at or below the DuPont aeceptable
exposure limit (AEL) of50 ppm (8- and 12-hr
time-weiglited average or TWA).
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Skin and Eye Contact

An AEL is an aii-borne exposure limit established
by DuPont tliat specifies tline-weigliteci average
airborne concentrations to which neai -ly all workers,
may be repeatedly exposcd without adverse effects
during an 8- or 12-hr day or 40-hi- woi-kweck.

FICK- 123 is not a skin irritant or skin sensitizer,
but is a mild to moderate cyc irritant. Overexposure
by eye contact iTlay include eye irritation with disconifort, tcaring, or blurring of vision.

DuPont fias also set ari ernergency exposure limit
(EEL) of 1,000 pprn for up to 1 hr with a I -min.
ceiling of 2,500 ppm based on the acute or shortterm effects of I-ICFC- 123. During ail emergency,
occurring rarcly in a lifetime, workers may be
exposed to these conceritrations without liarmful
effecis. The short-term (or acute) effects of CFC_ 11
and HCFC- 123 are simi lar, and any necessary response to emergency sittiations involving cither
would be essentially thesame. The Anicrican
Conficrence of Governi -nental Industrial Hygienists
(ACi31H) haS Sei a ceiling thresbold limit value
(T LV) of 1000 ppin for CFC- 11.

]ri case of skin contact, flusil with water for 15 min.
Get niedical attention if irritation is present. Iii case
of eye contact, immediatcly flush eves with pleiity
of water for 15 min. Cal] a I)Iiysiciali.

Monitors and Leaik Detection
Service personnel have used leak detection equipment for years wlieii servicing equipniciit. Lcak
detectors exist not orily for piripoiríting specific
leaks, but also for monitoring an entire roem on a
continual basis. There are several reasons for lcak
piripointing or arca monitoring, including: conservation of refrigeralits, protection of valuable
equiprnent, reduction of fúgitive einissions, atid
protect, ou of eniployces. ASI-1RAE (Anicrican
Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditionin
Enç7ineers)
Standard 15 requires arca moniz_
.9
tors in refrigei-ation Machinery Roorris as deFined in
the standard. In conformance with the standard, an
air nionitor capable of nicastiring 0 to 150 ppn-i of
HCFC-1 23 is required for indoor applications.

Prolonged inhalation of higli concentrations of
HCFC- 123 vapor i-nay catise temporavy nervous
system depression willi anesthetic effects such as
dizziness, licadaclie, conffision, incoordination, and
loss of consciousness. With gross ovet-exposure
(greater flian 20% concentratiort). a terriporary alteration of the licart's electrical activity with irregular
pulse, palpitations, or inadequate circulation i -nay
occur. Similar effects are observed iii overexposure
to CFC-1 1. Inhalation inay cause liver effects with
extended higli-level exposures. Intentional misuse
or deliberate inhalation of HCFC- 123 i-nay cause
deatli without warning. This prictice is c~lct?-ei?ieli,
dangerous. A person experL'ciicliig any of the initial
symptorris should be rnovcd to f'rcsli air and kcpt
caliii. lf not breathing, give artificial respiration. lf
bi-catliing is difficult. give oxygen. Cali a physician.

Leak detectors can be placed into two broad categoZD
ries: leak piripointers and arca monitors. Bcfore
purchasing a monitor or piripointer. severa] instrumental criteria should be considered, including
sensitivity, detection limits, and selectivity.

Types of Detectors
Using seIcctivity as a criterion, lcak detwors can
be placed into one of threc categories: nonselective, halogen-selec tive, or coi-npound-specific. Iii
general, as the specificity of the monitor increases,
so does the complexity and cost.

Cardiac Sensitization
lf HCFC- 123 vapors are inhalcel at a concentration
of 20,000 ppin or greater, the hcart may becorne
sensitized to adrenaline leading to cardiac irregularitics and, possibly, to cardiae arrest. Similar effects are observed with CFC-1 1 at concentrations in
air of 3,500 ppiii or greater. The likeliliood of these
cardiac problenis increases if you are under pliysi'cal or ci-notional stress.

A detailed discussion of lcak detection, along with

a list of iiiaiiufacturers of leak detection equipment,
is -iven iii bulletin ARTD-27A.
Nonselective Detectors
Nonselective detcctors are those diat will detcct any
type of emission or vapor present, regardIess of its
chemical composition. These detectors are typically
quite siliiple to use, very rugeed, inexpensive, and
almost always portable. However, their inability to
be calibrated, long-term drift, lack of selectivity,
and lack of sensitivity limit their use for arca
monitoring.

Because of possible disturbances of cardiac
rliythiii, catecholamine drugs, such as cpinephrine,

should be considered orily as a last resort in lifethreatening eniergencies.
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Nonselective detectoi-s will respond to cliloriiiecontaining soaps conimoiily used iii leak testing.
Although nonselective detectors desi gried for use

wíth CFCs will resporid well to HCFC-123, the low
AEL of HCFC- 123 requires detection of very smail
leaks. Recently new detectors witli greatly improved sensitivity to HCFC- 123 have become
available. Be sure to consult with the matiufacturer
before selecting or using a nonselective detector
with HCFC- 123.
Halogen-Selective Detectors
Halogcii-selective detectors use a specialized sensor
that allows the monitor to detect coilipounds containing fluorine, clilorine, brornine, and iodine without interference from other specics. Tlic niajor
advai1ta ~ , c orsuch a detector is a reduction in the
nuniber of "nuisarice alai -nis"—false alarnis caused
by the presence of soine compound iii the arca otlicr
than the target
C> compourid.
These detectors are typically easy to use, feature
hi ~,'her sensitivity Lhan lhe nonselective detectors
(detection Iiiilits are typically <5 ppiii when used as
an -arca monitor arid <1.4 giii/yr [<0.05 oz/yr] when
used as a leak pitipointer), and are very durable. In
addition, due to the partial specificity of the detector, these instrurrients can be calibrated casily.
Ha 1 ogcji-selec tive detectors should riot be used as
arca monitors foi- HCFC- 123 1111 less it is extremely
uiilikely tliat other lialogen conipounds will be
presem in the arca.
Compound-Specific Detectors
The most complex detectors, wliicli are also the
most expensive, are coinpotiiid-sliccific detectors.
These units are tyl)ically capabIc of detecting the
presence of a single compotind witliout interlèl ,erice from other coi-npounds. Compouiid-specific
detectors are prefer-red for nionitoring HCFC- 123.

Storage and Handling

Shipping Containers in the U.S.
HCFC- 123 is a nonflamniable liquid. It is not regulated by the U.S. Dcpartnient of Transportation and
thet-efoi-c does not liave a proper shipping nanie or
hazard class.
A list of the differcnt types of containers tliat can be
used to ship HCFC- 123 in the U.S., along witli their
,vater capacities, dirriensions, DOT specifications,
atid the net wcl,,, hts of IICFC- 123, are provided
in Table 9. Any pressure relief devices used on

,

the containers must be in compliance with the
corresponding Compressed Gas Association (CGA)
Standards for cargo and portable tanks.
The drums used for HCFC- 123 are painted "Light
Grey," PIVIS 428. Drurris have 5.1 em (2-in) and
1.9 em (3/4-iii) openings diarnetrically opposite on
the top heads. The 5.1 em (2-in) opening is fitted
witli a 5.1 em (2-in) steel-plated flan ' ge witli white
neoprene gasket and containing 5.1 cm (2-in) and
1.9 em (3/4-iii) ziiic die cast combination plugs
witli bottic cap and irradiated poiyctliylenc ,askct
bejicatli the 1.9 cm (3/4-in) plug. The bottic cap
provides a seal and is ruptured upon initial opening
of the drurn as describcd undcr "Handlin"" in the
Storage, Handling, and Use Recorrimendations
section.

Bulk Storage Systems
DuPont sells storage systenis ., at cost, to its refrigerant custorners. The systenis are prefabi - icated,
tested, and ready to install on site. Althougli most
IICFC-1 23 customers receive product in drums
and do not require storage fácilities on site, bulk
tanks can be provided if desired.
The delivered systenis include all componerits,
such as storage tanks. pumps, piping, valves,
inotors, and gauges, as an integrated unit. Units
are skid-t-nounted and require orily placei -nent oti
a concrete pad and connection to electrical and
process systciiis. Yotir DuPont marketing representative can arrange for guidance on site selection,
purchase, installation, start-up, and maintenance.

Storage, Handlíng, and Use
Recommendations
An FICFC- 123 specific air monitor witli 0 to
150 ppm range is required for all indoor applications. Sensors should be located so that sarriples
are representative ol'worker exposure. Appropriate
respiratory protcction should be available for immediate use in the event of a large release or lcak.
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air Coiid ~ tioning Engiticers) Standard
15, "Safety Code for Mecharlical Refrigei -atioii"
provides additional guidance on system and roorri
desigri.

Prohibited Uses
HCFC- 123, or mixtures containirig I-IC'FC- 123,
should riot be tiscd as an uncontamed flushing
fluid in refrigeration work or as a general cleaning
solvent.

Tabie 9
Specifications of Shipping Containers for HCFC-123
Nominal
Size,
10-gal tight head drum
20-gal tight head drum
55-gal tight head drum
5,000 gal
20,000 gal

Dimensions
14-518" OD x 17-314" H
16-114" OD x 28-5116" H
23-112" 013 x 34" H
Tank Truck
Tank Rail Car

DOT
Specification

Color
Code

Net Weight (ib)
HCFC-123

17E
17E
17C
MC-307
MC-330
MC-331
105A1OOW

PMS 428
PMS 428
PMS 428

100
200
625
40,000
Maximum

Table 10
Minimum Respirator Protection
Concentration of
HCFC-123 in Air, ppm

Exposure Time

Minimum Respirator
Protection

8-12 hr
perday

None

Less than 30 min
per workshift

None

Less than 50*
as a time weighted
average (TWA)
50-150*

When performing tasks that monitoring data indicate may result in concentrations exceeding the above or
when'performing nonroutine or unusual tasks, the following protection is recommended:
Concentration of
HCFC-123 in Air, pprn
Minimum Respirator Protection
50-300

300 or greater

Half Mask, Organic Vapor Cartridge or Canister
Or
Fuil Mask, Organic Vapor Cartridge or Canister
Full Face Air Line or Seif-Contained Breathing
Apparatus (SCBA)

Instantaneous spikes may occur during operations such as disconnecting charging lines or tapping drurrís. When factored
into the tinie-weighted average, existing monitoring data on excursions have not resulted in exceeding the AEL during
typícal routine servicing,

Personal Protective Equipment
Respiratory protection silould be wom wlien perfórining all operations
flicre is potential for exposure in excess of an average of 50 ppi -n,
for an entire 8- or 12-hr workday. DuPont recommends flie use ol'NIOSH-api)roved respiratory
protection, as shown in Tabie 10.

Industrial hygiene evaluations of workplace conditions inay justify [ess stringent respirator program
recoinnieiidations.
Eye protcction, gloves of buty1 rubber or other inipervious material, and safety shoes should be used
when filling and handling di -ut-ns. Nitrile, PVCcoated nitrile. and PVC protective equipmcnt are
not reconimended. Directed rrícelianical ventilation
or localized exliaust may facilitate controlling airborne HCFC-123 concentrations.

Note: Cartridge perforrnance is afí'ected by humidity. Cartridges should be changed after 2 [ir of continuous use utiless it is determined that the Iluinidity
is less tliaii 75%, 111 whicli case, cal-tridges can be
used for 4 lir. Used cartridges should bè discarded
daily, regardIess of the lenoth
of tinie used.
ZD

Coverall chernical goggIes and a face shield should
be used when making first breaks inte, a systern il liquid splasli is a potential pi-oblciii and ftill-f,,ice
respiratory protection is not worn. Eyewash fotintains or water hoses willi quick-opening valves
should be aecessible to HCFC- 123 work arcas.

People wlio will work wíth HUC- 123 should be
trained on the proper use of respirators, and should
be i-it-tested annually to enstire respirator fit is
adequate,
16

Storage

When charging refrigerant into or drawing il otit
of a cliffier, connect the drum to the cliillei- with
both a liquid transfer line and a vem line to avoid
a vacuuni or overpressure condition in Ilie druni
and to miiiiiiiize veríting of 11CFC-1 23 vapor
into the workspace during liquid transfer. The
transfer atid vent lines should be compatible witli
FICFC-123. Miiiiiiiizc 14CFC-123 emission to
atmospherc from transfer lines during connection
and disconnection. If possible use the previotisly
reconimended di-tini coiliicctioii device (valve and
nipp[e) and cliarge refi -igei-ant under cool ambient
conditions.

Druins of lICFC- 123 should be stored upriglit, at a
temperature below 52'C (125'F), and out oi'direct
suríliglit. All drum butigs should bc leak - tight (at a
iiiiniiiiwii sealed wIth TFE tape). Siorage of factorysealed drunis does not requirc a continuously operating air monitor, A nionitor is, liowever, required
ifliquid transfer or drumi-nlii,, operations are being
performed at an índoor storage location. Quantities
stored should be limited to tliat jiecded for reasonable maintenance requii -ci-ncilts. Enipty drunis
should be stored outside.
~

No storage of HCFC-123 should be pennitted in
areas containing alkali or alkaline earth metaIs
sucli as powdcrcd aluminum, zine, or berylliuni.

Good workplacc practices should be used to avoid
spills, drippage, exposed contaminated equipment,
or open conta ~iers of LICFC- 123.

Handling
Wheti moving drunis of HCFC- 123, the use of
gloves, safety giasses with side sliiclds, alid steeltoe shoes is reconiniended. Use cither a hand truck
or forklift wheii moving drunis, because filled units
can wei,-h as much as 309 kg (680 lb). Wlicn using
a forklift truck, always follow the i -nanufactui-er's
recomi-neiided weiglit capacity.

Wlicn working on a chiller, de-inventoi -y into
drimis tlit-otigli a recovery device or into a receiver
(if provided) and evacuate thc system to 29 inHg
(absolute pi-cssure of 3.4 kPa [0.5 psia]). Brcak
the vacuui-n witil nitrogen, reevacuate, and break
vacuum again witli nitrogen. Waste oil should be
disposed of in accordance with appropriate regulatory requirements. Waste oil will contain significant
quanúties of dissolved HCFC-123.

The larger bung on HCFC- 123 drunis loaded in the
United States contains a silialler built-iii opening
for hosc/piping connections. This snialIcr opening
lias a metal seal to miliiiiiize vapors released to
the atmospliere on initial openingc, of the drum.
On initial opening of a druin, it is i-econimended Éhat a combination 3/4-in scre%ved
brass ball valve with Teflon" packing and seat
and a 314 x 2-in pipe nippie be screwed into
the tlircaded bung. This will rupture the seal
and allow foi- f]Llid transfer.

Leaks and Spilis
Major leaks oi- spilIs will not evaporate readily due
to the high boiling point of HCFC- 123, fórcíng
recovery as a liquid. SeIf-contamed breatiling air
(SCBA) is required until leveis are reduccd sufficieiitly to periyi ~ t other or ilo respiratory protection.
Spill control rneasures should be preplanned, and
all washes should be disposed ofin accordance
with applicabic goveriiiiicíit regulations. lf splash
potential exists, wcar protective equipiiient fabricated froni an inipervious material such as butyl
rubber.

This operation should be pei-fonlied outdoors: if
indoors, use directed rnechanical ventilation or
localized exliaust eqtiipiiient. Appropriate refrigeration fittings can be connected to the valve for transfer into the machine. This procedure niinimizes
ernissions of refrigerant during druiii opening.

Recovery, Reciamatíon, Recycie,
and Disposal
Responsible use of H CFC- 123 requires tlial the
product be recovered for reuse or disposal, DtiPont
purchases used refrigerants for reclai -nat'on through
its distributor networks in the United States,
Canada, and Europe. In the United States. used
HCFC- 123 is acccpted as part of this program.
Recovery and reuse of HCFC- 123 makes sense
froni an environniental and ecoiloi -nie standl)oint.
In acidition, the U.S. Clean Air Act proliibits known
ventin,,, of HCFC i-cfrlgci-ants during the i -naintenance, servicing, or disposal of refrigeration
equipinent.

Charging, Maintenance, and Sampling
Wilen making first brcaks iiito the systeni, wear
appropriate respiratory protection uilless the rooni
air monitoring data indicates tliat HCFC- 123 colicentration in air can reasonably be expected to
remain below the 50 ppm AEL during the work
in progress (sec Tahie 10). Directed mechailical
ventilâtioil or localized exIlaust may facilitate
controlling aii-boi-ne concentrations.
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Recovery
Recovery refers to the removal of HCFC-123 froni
equipinent and collection in an appropriate exterrial
containcr. As defined by [fie Air Conditioning and
Reftigeration Institute (ARL a U.S. organízation),
recovery does not involve processing or aiialytical
testing.

Reclamation offei- s advaiitages over ori-site refrigcrant recycliiig procedures because these systems
carinot guarantee complete rei -nova] of contaminants. Putting refrigei -ants diat do not mect iicw
product spccificalions back into expensive equipment niay cause darnage.
RecycIe
Refrigerant recycíe refers to the reduction of used
refligerant contaiiiinants using devices that reduce
oil, water, acidity, and particulates. Recycle is usually a field procedure with no analytical testing of
refrigerant. FíCFC- 123 may be recycIed using
recycle/recovery systenis now on the niarket. In
the U.S., the EPA sets standards for these devices.
Consult witll the manufacturer bcfore specifying
a recycle device for HCFC- 123.

HCFC- 123 iiiay be recovered from refrigeration
equipmcnt using recovery equiprnent available
frorn chiller iliaiitlficturers and froni refrigeratl'oli
contractors- These recovery units are oftcii iiiounted
on a base witll casters and liave provísion for storaoe of a Iiiiiited aniourit of rerrigerant during cliillett-naititeiiaiice. Recovery units may be purchased or
lcascd. These devices contain a vacuum pump and
water-cooled condenser and may be used for liquid
and vapor recovery. At the end of the recovery
cycle, the systern i-ntist be evacuated to remove
vapors. In the U.S., the Environi-nental Protection
Agency (EPA) sets standards for recovery equipirient. Bcfore purchasino a specific recovery unit,
elleck with the nianufácturer to be sure that it is
conipatible with lICFC- 123.

Disposal
Disposal refers to the destruction of used
HCFC- 123. Disposal i-nay be necessary wlieji
HCFC- 123 lias become badly contam, nated with
other products and no longer mects the acceptance
specifications of'DuPont or offier reclainiers.
Although DuPont does not presently aecept
severely contaminated refl -igerants ffir disposal,
licensed waste disposal firiiis are available. Be
sure to check tlic qual i fications of any firm before
sending them used HCFC- 123.

Recíamation
Reclarnation refers to the reprocessing of used
LICK- 123 to new product specifications. Quality
of i-cclaimed product is verified by chemical analysis. In the U.S., I-ICFC-123 is included in DuPont's
refrigei-aiit reclaniation prograni. Contact DuPont
or one of its authorized distributors for flirtlicr
infórniation.
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

Cabral, Luiz CAR [Luiz.Cabrai@carrier.utc.com ]

Enviado em: terça-feira, 4 de agosto de 2009 14:22
Para:

Ghanem, Georges CAR; CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

CC:

Monte, Rogerio CAR

Assunto:

RES: CODEMIG - Comissão de Licitação: Pregão Presencial n. 25109 - PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO

Excelente trabalho.
Acho que a defesa ficou bastante convincente!
Cabral

De: Ghanem, Georges CAR
Enviada em: Tuesday, August 04, 2009 9:28 AM
Para- cpei@codemig.com.br
Cic: Ghanem, Georges CAR; Cabral, Luiz CAR; Monte, Rogerio CAR
Assunto: CODEMIG - Comissão de Licitação: Pregão Presencial n. 25/09 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Prezados Integrantes da Comissão de Licitação,
Ref. Pregão Presencial in. 2512009
Encaminhamos como anexo petição requerendo o reexame da análise técnica de um dos pedidos de
esclarecimentos respondidos, em razão da grave lesão que poderá acarretar aos interesses desta renomada
Entidade.
Cordialmente,
Georges 3. Ghanem
Carrier BSS - Springer Carrier Ltda
Building Systems & Services - Reg. 11
Gerente Comercial — CWS & Service
Te[ / Fax: (21) 3262-2727 13262-2728
georges.ghanem@carrier.utc.com

www.carrierdobrasil.com.br

(Os anexos seguem em outro e-mail)
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United
Technulogies

Tum to the Exper&

À Comissão de Licitação da CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento Econômico de
Minas Gerais

Licitação: Pregão Presencial n. 25109

Springer Carrier Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o
n. 10.948.651/0001-61, inscrição estadual n. 0240114736, com sede na Rua Berto Círio, n.
521, bairro São Luíz, Canoas — RS, CEP 92.420-030, vem, respeitosamente, apresentar
PEDIDO DE RE, CONSIDERAÇÃO dos esclarecimentos prestados por esta renomada
entidade, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas.
1 — Síntese do caso
A requerente é empresa regularmente instituída no país, tendo por objeto social a
1industrialização de equipamentos, dentre eles de refrigeração, atendendo a descrição dos
itens que foram relacionados no escopo do presente procedimento licitatório.
0 objeto da licitação é a contratação do fornecimento e instalação do sistema de
central de água gelada para a cidade administrativa, vultoso empreendimento construído
pelo Estado de Minas Gerais. Na especificação proposta, possível a utilização de diferentes
modelos de equipamentos, sendo certo que a empresa requerente atende perfeitamente aos
ditames editalícios.
No entanto, a empresa Trane do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para
Condicionamento de Ar Ltda., interessada em ofertar equipamentos para participar do
certame, apresentou pedido de esclarecimentos no tocante ao detalhamento dos
equipamentos que podem ser utilizados, de acordo com a especifícação técnica constante
do edital.
Na resposta publicada na presente data, esta renornada entidade manifestou o
entendimento, consignado na pá g ina 9, quanto à aceitação de outro modelo de
equipamento, inicialmente entendido como não constante do edital, como se destaca da
passagem abaixo colacionada:
"Na presente oportunidade, em melhor análise da questão, alteramos a
resposta da referida para sim, ou seja, alternativamente será também
aceito o refrigerante 123, mantidas as demais especificações técnicas."
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Justamente com relação a este item que a requerente encan -iinha o presente pedido
de reconsideração, objetivando o reexame da matéria pelos ilustres integrantes desta
Comissão, uma vez que o sistema de refrigeração indicado não consta do Edital, já que
vem sendo abolido, como se demonstrará adiante, considerando que o gás utilizado é
extremamente tóxico. Os equipamentos que o utilizam já não mais são aplicados na
Europa, sendo que a partir de 2020 há proibição expressa de sua produção, inclusive no
Brasil.
Acrescente-se, ainda, que o gás indicado tem sua comercialização restringida no
país, desde 1989, com redução gradual, sendo que em 2020 se limitará a 5% do consumo
(repetindo a vedação de produção destes equipamentos a partir de 2020); ou seja, em
tempo relativamente curto, considerando a dimensão do empreendimento, haverá a
necessidade de reformulação de todo o sistema de refrigeração da Cidade Administrativa,
caso o referido sistema venha a ser instalado.
Estas circunstâncias agravam-se quando observado o risco da saúde de todos os
servidores que trabalharão no empreendimento e demais cidadãos que por lá transitarão.
Isto porque, qualquer vazamento poderá ser letal para as pessoas, tendo em vista que a
proibição do uso do refrigerante 123, decorre exatamente das toxinas emitidas, 20 vezes
maiores que os demais.
Feito este breve preâmbulo, imprescindível a indicação dos principais aspectos
técnicos que justificam a não utilização deste sistema de refrigeração na presente licitação,
como se constata da correta interpretação do Edital, sendo que o detalhamento destas
questões técnicas encontra-se nos diversos anexos que se encaminha juntamente com este
pedido.
11 — Aspectos Técnicos que recomendam a não utilização do sistema de refrigeração
conhecido por R-123
0 ar condicionado, assim como a viagem à lua e o computador pessoal, está na lista
das 10 maiores invenções do século XX. Todavia, em meados dos anos 80 o mundo
reconheceu que os refrigerantes utilizados nos sistema de HVAC eram nocivos à ecologia
da Terra, retomando o debate de que o desenvolvimento deve ser sempre sustentável.
Logo, surgiu a inevitável necessidade de se modificar o sistema de refrigeração,
objetivando a diminuição ou a elin -iinação dos impactos negativos ao meio ambiente,
preservando o bem estar do futuro da humanidade.
As famílias de refrigerantes que mais eram utilizados nestes sistemas são os CFC
(R- 11, R-12, etc) e os HUC (R-22, R-123), onde se inclui o R-123. 0 cloro utilizado
nestes refrigerantes danifica a camada de ozônio, sendo que mais de 180 nações, dentre
elas o Brasil, assinaram o Protocolo de Montreal de 1987, acordo que busca justamente
preservar o meio ambiente mediante a substituição deste sistema de refrigeração.
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0 Protocolo de Montreal definiu um cronograma para extinguir o R-123 em
um período de 40 anos, contados a partir de 1995. Em resposta a esta decisão foi
desenvolvido uma família de refrigerantes sem cloro, identificados como HFiC, que
inclui o R-134A, o 407C e o 410', que são "amigáveis" em relação à camada de ozônio
e não possuem prazo de extinção (phase out).
Ouestão essencial para a tomada de decisão por esta renomada entidade,
quanto à utilização do HUC-123, é relacionado à sua toxidade. A ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers Standard 34) classifica este refrigerante como B1 (Alta toxidade — não inflamável), ou
seja, é um gás TOXICO que, na prática, significa que pode ser letal, dependendo da
concentração em contato. A central de ar condicionado deverá ser equi ada com
mecanismos de controle e exaustão, sob pena de causar problemas de saúde
irreversíveis aos seus operadores — ocorre, contudo, que estes itens não estão
contemplados no edital, justamente pelo fato de que a especificação técnica inicial é
incompatível com este sistema de refrilzeração.

-,klti-t
Flamabilidade

Sem Propagação
de chama

A3

B3

A2

B2

R-142b, 152a

Ali.lóiúa-

Al

Bi

R-11, -12, 22, 114,500, 1,14a

R-123, SO2

Baixa Toxicidade Alta Toxicidade
Segundo o material técnico do fabricante Dupont (material anexo — Du Pont
Technical Information HCFC-123 — arquivo h52157), os operadores deverão utilizar
proteção respiratória, proteção nos olhos e luvas de borracha e quando a concentração
passar de 50 ppm os sintomas são transtornos nervosos com efeito anestésico, dor de
cabeça, confusão, falta de coordenação motora e nervosa e perda da consciência. Apenas a
título de ilustração, os demais refrigerantes necessitam de cuidados especiais quando atinge
1000 ppm, ou seja, a toxidade é 20 vezes menor.
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14- Considerando os relatos aqui apresentados, todos pautados em bases científicas,
como se depreende dos anexos, surge a natural indagação: porque utilizar o refrigerante

R-123, tóxico e com phiase-out definido, se:
o

Protocolo de Montreal:

- Em 2020 proibido a fabricação de equipamentos com esse gás;
- Em 2010 sua produção será reduzida a 35% dos níveis de 1989;
- Em 2015 e 2020 sua produção será de 10% e 5% respectivamente em relação a 1989.
Obs. Na Europa diversos países (Reino Unido, França, Itália, p.ex) já anteciparam em 10
anos o "phase-out" deste refrigerante.

CRONOGRAMA

DE REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DA

PRODUÇÃO

E CONSUMO DE H lD ROCLORO FLUO RCARBONOS

—HCFCs

à

produçk .
1989 + 2~8% da pmdu&
deCKemIM+2,8%
do c-omwno de CFC em
1989
1 Limite para as Partes do Artigo 2 encarninharern a possibilidade ou necessidade de uso essencial de
2 Limite PM as Partes do Artigo 5 encaminharem a possibilidade ou necessidade de uso essencial;
3 Limite para as Partes do Artigo 5 revisarem a necessidade de 2,5% para serviços.

para serviços,

Seu custo hoje é R$35,00/Kg, enquanto o R-134"A custa R$ 18,00/Kg, ou seja, em
função da baixa demanda e produção trata-se de um refrigerante caro e a tendência
é tomar-se proibitivo em termos de custo;
a

Somente 1% da produção mundial de equipamentos é destinado ao R-123;
Com exceção de apenas um fabricante, todos que produzem equipamentos
centrífugos utilizam o R-134a, como podemos considerá-lo um refrigerante
moderno ou do futuro?
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Manufacturer

11

HFC-134a

HCFC-123

(modeis)

(models)

Carrier

30HX, 19XR, 23XRV, 30XA

Haier

Haler Centrifugal
LG CentrifUgal

LiG
McQuay

WSC, WDC, frictioniess

Mitsubishi
Multistack
Smardt

NART, Dual Nart, MT
Frictioniess, 134a

Frictionless, 134a

Trane
York
Total Mo del

CVGF, RTHD, RTAC
YR, YK, YD, CYK, OM, YST, YCAV
~

CVHEIF
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Porque utilizarmos um refrigerante tóxico e que requer diversos mecanismos de
controle, sendo que temos diversas opções no mercado que nos "livra" dessa
preocupação?
Porque colocar em risco a imagem da entidade (CODEMIG) e do próprio
governo do Estado de Minas Gerais, que se pauta pela responsabilidade
ambiental, como se verificar dos próprios empréstimos externos que realiza,
permitindo a utilização de um refrigerante não ecológico, quando o Mundo
inteiro está engajado nas ações ecológicas, sendo que existem alternativas
corretas ecologicamente?
15- Os anexos ora encaminhados referem-se a artigos e documentos que comprovam e
atestam as informações acima apresentadas, que são:
1 . Going, Going Green — Mc Quay
Documento da Agencia de Proteção dos EUA.
Catalogo Técnico da Du Pont — R123 e seus cuidados.
Documento da York datado de 2005. Paralização na produção de equip com R-123
Documento da Du Pond — Schedule Phase out — HCFCs
Carta EPA (Envoiromental Protection Agency) — 1999 e 2002
M - Pedido
16- Conclui-se, dessa forma, que a oferta de equipamento que se utiliza do sistema de
refrigeração R-123 é manifestamente incompatível com o próprio projeto constante do
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Edital, justamente por não terem sido elencados os mecanismos e respectivos
equipamentos de controle de risco. Acrescente-se, ainda: a) que a não previsão decorre
exatamente da provisoriedade de sua aquisição, considerando que estes equipamentos não
mais serão produzidos em curto espaço de tempo, eventualmente tendo que ser substituído
no futuro, onerando os cofres públicos; b) a possível ausência destes gases no futuro, além
do preço exorbitante para sua aquisição, demonstra que o custo da manutenção da operação
onera em demasia todo o projeto, o que não foi considerado no edital; c) essencial a análise
do risco de dano à saúde dos servidores e demais cidadãos que se utilizem da Cidade
Administrativa, o que poderia levar até mesmo à paralisação de suas atividades na hipótese
de se constatar qualquer possível dano (legislação vigente); d) risco à imagem da
CODEMIG e do governo do Estado de Minas Gerais, por acatarem a utilização de
equipamento que reconhecidamente causa danos ao meio ambiente.

17- Diante de todo o exposto, a requerente pede aos ilustres integrantes da Comissão de
Licitação que reconsiderem a decisão, afastando a possibilidade de se ofertar equipamentos
de refrigeração que utilizem a modalidade de gás R- 123.
Termos em que,
Pede Deferimento.

Belo Horizonte,

03 de agosto de 2009

Springer Carrier Ltda.

Georges J. Ghanem
Gerente Comercial BSS Carrier
Springer Carrier Ltda
Tel.:(21) 3262-2727
Fax: (21) 3262-2728
e-mail: georges.ghanem@carrier.utc.com
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RESPOSTA A PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 2512009 — PROCESSO INTERNO 273109

Objeto:

LICITAÇÃO

PARA

CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

No processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL 25/2009, que objetiva a contratação
do fornecimento e instalação do sistema da Central de Água Gelada para a Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais, com abertura designada para o dia 6 de
agosto de 2009, apresentou a interessada SPRINGER CARRIER LTDA, em data de

03.08.2009 às 19:01horas, pelo expediente sob o flulo de

PEDIDO DE

RECONSIDERAÇÃO encaminhado via fax, nos seguintes termos, na integralidade:

"À Comissão de Licitação da CODEMIG — Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais

Licítação: Pregão Presencial n. 25109

Springer Carrier Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ1
sob o n. 10.948.651/0001-61, inscrição estadual n. 0240114736, com sede na Rua
Berto Círio, n. 521, bairro São Luíz, Canoas — RS, CEP 92.420-030, vem,
respeitosamente, apresentar PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO dos esclarecimentos
prestados por esta renomada entidade, pelas razões de fato e de direito a seguir
aduzidas.

1 — Síntese do caso
1A requerente é empresa regularmente instituída no país, tendo por objeto
social a industrialização de equipamentos, dentre eles de refrigeração, atendendo,a~~

Rua Aimorés. 1 GW - Louides - Belo Honzonie - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
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descrição dos itens que foram relacionados no escopo do presente procedimento
licitatório.
0 objeto da licitação é a contratação do fornecimento e instalação do sistema
de central de água gelada para a cidade administrativa, vultoso empreendimento
construido pelo Estado de Minas Gerais. Na especificação proposta, possível a
utilização de diferentes modelos de equipamentos, sendo certo que a empresa
requerente atende perfeitamente aos ditames editalícios.

No entanto, a empresa Trane do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para
Condicionamento de Ar Ltda., interessada em ofertar equipamentos para participar
do certame, apresentou pedido de esclarecimentos no tocante ao detalhamento dos
equipamentos que podem ser utilizados, de acordo com a especificação técnica
constante do edital.
Na resposta publicada na presente data, esta renomada entidade manifestou
o entendimento, consignado na página 9, quanto à aceitação de outro modelo de
equipamento, inicialmente entendido como não constante do edital, como se destaca
da passagem abaixo colacionada:
"Na presente oportunidade, em melhor análise da questão,
alteramos a resposta da referida para sim, ou seja,
alternativamente será também aceito o refrigerante 123, mantidas
as demais especificações técnicas."
Justamente com relação a este item que a requerente encaminha o presente
pedido de reconsideração, objetivando o reexame da matéria pelos ilustres
integrantes desta Comissão, uma vez que o sistema de refrigeração indicado não
consta do Edital, já que vem sendo abolido, como se demonstrará adiante,
considerando que o gás utilizado é extremamente tóxico. Os equipamentos que o
utilizam já não mais são aplicados na Europa, sendo que a partir de 2020 há
proibição expressa de sua produção, inclusive no Brasil.
Acrescente-se, ainda, que o gás indicado tem sua comercialização restringida
no país, desde 1989, com redução gradual, sendo que em 2020 se limitará a 5% do
consumo (repetindo a vedação de produção destes equipamentos a partir de 2020);
ou seja, em tempo relativamente curto, considerando a dimensão do
empreendimento, haverá a necessidade de reformulação de todo o sistema de
refrigeração da Cidade Administrativa, caso o referido sistema venha a ser instalado.
Estas circunstâncias agravam-se quando observado o risco da saúde de
todos os servidores que trabalharão no empreendimento e demais cidadãos que por
lá transitarão. Isto porque, qualquer vazamento poderá ser letal para as pessoas,
tendo em vista que a proibição do uso do refrigerante 123, decorre exatamente das
toxinas emitidas, 20 vezes maiores que os demais.
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Feito este breve preâmbulo, imprescindível a indicação dos principais
aspectos técnicos que justificam a não utilização deste sistema de refrigeração na
presente licitação, como se constata da correta interpretação do Edital, sendo que o
detalhamento destas questões técnicas encontra-se nos diversos anexos que se
encaminha juntamente com este pedido.
11 — Aspectos Técnicos que recomendam a não utilização do sistema de

refrigeração conhecido por R-123
0 ar condicionado, assim como a viagem à lua e o computador pessoal, está
na lista das 10 maiores invenções do século XX. Todavia, em meados dos anos 80 o
mundo reconheceu que os refrigerantes utilizados nos sistema de HVAC eram
nocivos à ecologia da Terra, retomando o debate de que o desenvolvimento deve

ser sempre sustentável. Logo, surgiu a inevitável necessidade de se modificar o
sistema de refrigeração, objetivando a diminuição ou a eliminação dos impactos
negativos ao meio ambiente, preservando o bem estar do futuro da humanidade.
10 - As famílias de refrigerantes que mais eram utilizados nestes sistemas são os
CFC (R-11, R-12, etc) e os HCFC (R-22, R-123), onde se inclui o R-123. 0 cloro
utilizado nestes refrigerantes danifica a camada de ozônio, sendo que mais de 180
nações, dentre elas o Brasil, assinaram o Protocolo de Montreal de 1987, acordo

que busca justamente preservar o meio ambiente mediante a substituição deste
sistema de refrigeração.
11 - 0 Protocolo de Montreal definiu um cronograma para extinguir o R-1 23
em um período de 40 anos, contados a partir de 1995. Em resposta a esta
decisão foi desenvolvido uma família de refrigerantes sem cloro, identificados
como HFC, que inclui o R-134A, o 407C e o 4loa, que são "amigáveis" em
relação à camada de ozónio e não possuem prazo de extínção (phase out).

12 - Questão essencial para a tomada de decisão por esta renomada
entidade, quanto à utilização do HCFC-123, é relacionado à sua toxidade. A
ASHIRAE (American Socíety of Heating, Refrigerating and Air Conditioning
Engineers -Standard 34) classifica este refrigerante como Bl (Alta toxidade —
não inflamável), ou seja, é um gás TOXICO que, na prática, significa que pode
ser letal, dependendo da concentração em contato. A central de ar
condicionado deverá ser equipada com mecanismos de controle e exaustão,
sob pena de causar problemas de saúde irreversíveis aos seus operadores —
ocorre, contudo, que estes itens não estão contemplados no edital, justamente
pelo fato de que a especificação técnica inicial é incompatível com este
sistema de refrigeração.
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Baixa Toxicidade Alta Toxicidade

Segundo o material técnico do fabricante Dupont (material anexo — Du Pont
Technical Informatíon HCFC-123 — arquivo h52157), os operadores deverão utilizar
proteção respiratória, proteção nos olhos e luvas de borracha e quando a
concentração passar de 50 ppm os sintomas são transtornos nervosos com efeito
anestésico, dor de cabeça, confusão, falta de coordenação motora e nervosa e
perda da consciência. Apenas a título de ilustração, os demais refrigerantes
necessitam de cuidados especiais quando atinge 1000 ppm, ou seja, a toxidade é 20
vezes menor.

13 -

14 - Considerando os relatos aqui apresentados, todos pautados em bases
científicas, como se depreende dos anexos, surge a natural indagação: porque
utilizar o refrigerante R-1 23, tóxico e com phase-out definido, se:

o

Protocolo de Montreal:

- Em 2020 proibido a fabricação de equipamentos com esse gás;
- Em 2010 sua produção será reduzida a 35% dos níveis de 1989;
- Em 2015 e 2020 sua produção será de 10% e 5% respectivamente em relação a
1989.
Obs. Na Europa diversos países (Reino Unido, França, Itália, p.ex) já anteciparam
em 10 anos o "phase-out" deste refrigerante.

ci
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CRONOGRAMA DE REDUÇÃO E ELIMINAÇÃO DA PRODUÇÃO E CONSUMO DE HIDROCLO RO FLUO RCAR BON OS -HCFCs

1 Limite p3r ~ 3-, brtes do Artigo 2 enc3minhnrem a posibilid:ide ou necessidade de uso es;encia ~ d,2 S' p;ir ~
~

2 Limite para as Partes do Artigo 5 encaminharem a possibilidade ou necessidade de uso essencial;

3 Limite para as Partes do Artigo 5 revisarem a necessidade de 2,5% p3ra serviços.

Seu custo hoje é R$35,00/ Kg, enquanto o R-1 34 1A custa R$ 118,00/Kg , ou
seja, em função da baixa demanda e produção trata-se de um refrigerante
caro e a tendência é tornar-se proibitivo em termos de custo;
•

Somente 1% da produção mundial de equipamentos é destinado ao R~123;

•

Com exceção de apenas um fabricante, todos que produzem equipamentos
centrífugos utilizam o R-134a, como podemos considerá-lo um refrigerante
moderno ou do futuro?
Mil

Manufacturer

HFC-134a

HCFC-123

(modelis)

(modells)

Carrier

30HX, 19XR, 23XRV, 30XA

Haier

Haier Centrifugal

LG
McQuay

LG Centrifugal
WSC, WDC, frictioniess

c

Mítsubishi
Multistack
Smardt

NART, Dual Nart, IVIT

Trane
York
Total Modeis

CVGF, RTHD, RTAC

Frictioniess, 134a

Frictioniess, 134a
CVHE)F

YR, YK, YD, CYK, OM, YST, YCAV
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Porque utilizarmos um refrigerante tóxico e que requer diversos mecanismos
de controle, sendo que temos diversas opções no mercado que nos 1ivra"
dessa preocupação?
Porque colocar em risco a imagem da entídade (CODEMIG) e do próprio
governo do Estado de Minas Gerais, que se pauta pela responsabilidade
ambiental, como se verificar dos próprios empréstimos externos que
realiza, permitindo a utilização de um refrigerante não ecológico, quando
o Mundo inteiro está engajado nas ações ecológicas, sendo que existem
alternativas corretas ecologicamente?

15 - Os anexos ora encaminhados referem-se a artigos e documentos que
comprovam e atestam as informações acima apresentadas, que são:
1 . Going, Going Green — Mc Quay
Documento da Agencia de Proteção dos EUA.
Catalogo Técnico da Du Pont — R1 23 e seus cuidados.
Documento da York datado de 2005. Paralização na produção de equip com
R-1 23
Documento da Du Pond — Schedule Phase out — HCFCs
Carta EPA, (Envoiromental Protection Agency) — 1999 e 2002

111 - Pedido
16 - Conclui-se, dessa forma, que a oferta de equipamento que se utiliza do
sistema de refrigeração R-123 é manifestamente incompatível com o próprio projeto
constante do Edital, justamente por não terem sido elencados os mecanismos e
respectivos equipamentos de controle de risco. Acrescente-se, ainda: a) que a não
previsão decorre exatamente da provisoriedade de sua aquisição, considerando que
estes equipamentos não mais serão produzidos em curto espaço de tempo,
eventualmente tendo que ser substituído no futuro, onerando os cofres públicos; b) a
possível ausência destes gases no futuro, além do preço exorbitante para sua
aquisição, demonstra que o custo da manutenção da operação onera em demasia
todo o projeto, o que não foi considerado no edital; c) essencial a análise do risco de
dano à saúde dos servidores e demais cidadãos que se utilizem da Cidade
Administrativa, o que poderia levar até mesmo à paralisação de suas atividades na
hipótese de se constatar qualquer possível dano (legislação vigente); d) risco à
imagem da CODEMIG e do governo do Estado de Minas Gerais, por acatarem a
utilização de equipamento que reconhecidamente causa danos ao meio ambiente.
17- Diante de todo o exposto, a requerente pede aos ilustres integrantes da
Comissão de Licitação que reconsiderem a decisão, afastando a possibilidade de se
ofertar equipamentos de refrigeração que utilizem a modalidade de gás R-1 23.
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Termos em que,
Pede Deferimento.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009

Springer Carrier Ltda.

Georges J. Ghanem
Gerente Comercial BSS Carrier
Springer Carrier Ltda
Tel.:(21) 3262-2727
Fax: (21) 3262-2728
e-mail: georges.ghanem@carrier.utc.com

DECISÃO
Apesar de endereçado à Comisão de Licitação cabe à Pregoeira, aplicado por
analogia os termos do inciso 1 do artigo 90 do Decreto Estadual 44.78612008 decidir
sobre o expediente formulado sob o título de pedido de reconsideração.

DA TEMPESTIVIDADE
0 Decreto Estadual 44.78612008 estabelece em seu artigo 11 que:

"Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na forma do
parágrafo único do art. 10, qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar
esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão."
Assim, publicado o edital em 23.07.09, o prazo para pedidos de esclarecimentos e
impugnação ao edital teve seu termo na data de 28 de julho de 2009, sendo,
portanto, INTEMPESTIVA a presente manifestação.
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Reputando intempestiva a manifestação, decaiu a participante do direito de solicitar
esclarecimentos e impugnar o edital por preclusão, a Pregoeira recebe a
comunicação, procede o seu registro e integração aos autos do processo, sem
qualquer efeito de recurso.
Entrementes, em homenagem ao debate e em respeito ao princípio constitucional do
direito de petição aos poderes públicos disposto na alínea "a" do inciso XXX1V do
art. 50 da Constituição da República, ademais a se considerar que a Administração
está compelida, de ofício ou mediante provocação, em qualquer fase do
procedimento, a anular seus atos quando eivados de ilegalidade, a Pregoeira presta
os seguintes esclarecimentos:
NO MÉRITO

Em 17 itens elencados a Requerente se insurge contra a aceitação, em caráter
alternativo, do refrigerante 123, conforme posto na decisão de impugnação ofertada
pela interessada Trane do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para
Condicionamento de Ar Ltda, onde, aduzindo várias considerações técnicas, formula
pedido de reconsideração para afastar a possibilidade de oferta de equipamentos
que utilizem a modaldiade de gás R.123.
A despeito das questões aduzidas, cumpre-nos informar que fica mantida a

possibilidade de aceitação do refrigerante 123, dada em alternativa.
A alternativa dada teve por objeto a ampliação da competitividade entre os

participantes.
Porque, a competitividade deve ser preservada ao longo da licitação, em todos os
procedimentos e atos inerentes ao certame.
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Se o ato objeto de pedido de reconsideração foi efetivado para garantir a
competitividade no certame e não restringir ou frustrar a competição entre os
licitantes, não há razões para sua revisão, em prejuízo de tal princípio.
que se pretendeu com tal proposição alternativa foi viabilizar a contratação com o
privilégio à isonomia, competitividade e eficiência, não se podendo trilhar caminho na
contramão de tal propósito.
0

Isto porque, cioso considerar, o instituto da licitação deve atender a diversos
princípios previstos na legislação regente, além de não poder restringir o caráter
competitivo da licitação, com o estabelecimento de preferências ou distinções, a não
ser que existam circunstâncias pertinentes e relevantes para amparar uma possível
restrição à competitividade.
0

art.

30

da Lei no

8.666/93

dispõe:

"Atl. 3 0. A licitação destína-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vínculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
§ l'.
1

É vedado aos agentes públicos:

- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições

que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos
licitantes ou de qualquer outra circunstãncia impertinente ou irrelevante para o
específico objeto do contrato;".
Cumpre registrar que a reconsideração pleiteada restringiria a competitividade do
certame, o que é defeso.
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Igualmente

é imprescindível, nos atos praticados pela Administração Pública

atender-se à razoabilidade e proporcional idade. Falta tais quesitos ao pedido de
reconsideração formulado.

Considerando o não acolhimento do presente pedido de reconsdieração, fica
mantida a data do certame, conforme artigo 11 do Decreto 44.786.

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009, às 14 horas.

EDINbX A ANJO'WOSXEN --Pregoeira

1
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CPEL

-

Comissão Permanente de Licitação

De:

-

CODEMIG

Adm Pro Dac [adm@prodac.com.br ]

Enviado em: quarta-feira, 5 de agosto de 2009 13:16
Para:

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

Pregão n1 025

Prezados Senhores,
Segue correspondência referente à concorrência acima.
Atenciosamente,
OSMAR DOS SANTOS FRAGATA
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA.

Fone (11) 5566-6556
Visite nosso site: w.ww.prodac.com.br
ANTES DE IMPRIMIR tenha em mente o seu compromisso com o MEIO AMBIENTE.

06/08/2009

'

São Paulo, 05 de agosto de 2009

Prodac
>~~

C-033109

À
CODEMIG.
Belo Horizonte - MG
Fax: (31) 3273-1331

At: Comissão Permanente de Licitação

ILUSTRíSSIMO SENHOR
OSWALDO BORGES, DA COSTA FILHO
Diretor Presidente da CODEMIG
ILUSTRISSIMA SENHORA
EDINÉIA ARCANJO HOS1KEN
Pregoeira da CODEMIG
Ref.: Pregão Presencial n' 25109 Licitação para contratação do fornecimento e
instalação do sistema da central de água gelada para a Cidade Administrativa do
Estado de Minas Gerais

Prezados senhores,
A PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA. sociedade empresarial, interessada a

participar do certame, e apta a fornece com segurança e presteza o objeto
contratual pretendido pela CODEMIG, vem por meio desta, utilizando-se do direito
que lhe confere o art. 5', XXX1V, da Constituição Federal, apontar ilegalidade no
edita] do certame que merece ser sanada: a exigência de ISO 9001 é
desnecessária, restringe indevidamente a competitividade e deve ser
excluída.
No TCU, por exemplo, a jurisprudência tem considerado ilegal a exigência de
apresentação de certificação ISO como requisito de habilitação em procedimentos
licitatórios, seja qual for o objeto do certame, aceitando apenas a possibilidade da
sua previsão no edital como critério de pontuação técnica (Decisões Plenárias n's
40811996, 20/1998 e 14011999; Acõrdãos do Plenário n<'s 193712003, 124/2002 e
33012005, por exemplo).
amo
PRODAÇ AR CO CIO 40 LTDA
Paulo . SP
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Não importa qual é o objeto da licitação: a exigência de ISO como requisito
habilitatório É ILEGAL SEJA QUAL FOR 0 ESCOPO DO CERTAME.
0 TJIVIG também considera ilegal a exigência de ISO como requisito de

habilitação e ainda ressalta a incompatibilidade da exigência da certificação
de ISO com licitações de bens e serviços comuns (víde Processo n.o
1.0518.04.057945-11001(1». Em suma: se a contratação é mediante pregão,

com mais razão não se pode exigir certificação ISO.
A exigência é ilegal porque ninguém é obrigado a ter certificação ISO para exercer

atividade econômica, É o que ensina Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 80 Edição, Editora Dialética, 2001, fl. 349)
Uma empresa pode preencher todos os requisitos para obtenção da certificação, mas nunca ter
tido interesse em formalizar esse resultado. Exigir peremptoriamente a certificação como requisito
de habilitação equivaleria a tornar compulsória uma alternativa meramente facultativa: nenhuma
lei condiciona o exercício de alguma atividade à obtenção do Certificado ISO 9000. Portanto,
obtém a certificagão quem o desejar (e preencher os requisitos, é obvio).

Ademais, ao contrário do que afirma a CODEMIG, a exigência de ISO 9001:2000
é incompatível com o objeto.
0 ISO 9001:2000 nada mais é do que uma certificação de gestão da qualidade

que atesta que o detentor fornece produtos e serviços de forma consistente e
repetitiva.
Ora, para a licitação em pauta interessa que o licitante seja capaz de realizar o
objeto: o atestado do subitem 7.4.3 dá conta de possibilitar tal aferição. Daí que a
consistência será aferida com o atendimento do item 7.4.3, e não com a
apresentação da Certificação ISO 9001:2000.
Quanto à característica da repetição, também atestada pela certificação ISO
9001:2000, é impertinente ao certame que não trata de objeto de prestação
continuada, mas tão-somente de fornecimento único e definitivo.
<
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Assim, com a exigência de certificação ISO 9001:2000, a CODEMIG fere a
vedação às exigências desnecessárias, seja porque quer aferir a consistência
para fornecer o objeto por mais de uma forma (tanto pelo subitem 7.4.2 como pelo
subitem 7.4.3, o que é desnecessário, excessivo e ilegal); seja porque quer que se
comprove uma capacidade de fornecimento repetitivo que é impertinente ao
objeto licitado.
Não fosse tudo isto, a exigência de certificação ISO 9001.2000 excede o permitido
pela Lei 8.666193 que dispõe o seguinte sobre a comprovação de qualificação
técnica:
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a.-

1 - registro ou inscrição na entidade profissional competente;
11 - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do
aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da
licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;

111 - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso

Ora, para atender o art. 30 (i) quanto ao inciso 1, basta o atendimento ao subitem
7.41; quanto ao inciso li, basta atender ao subitem 7.4.3; quanto ao inciso Iii,
basta atender ao item 8,- e (iv) quanto ao inciso IV, não há lei especial que precise
ser atendida.

A exigência de certificação ISO não se enquadra em nenhum dos incisos do art.
30, que tem rol taxativo. Mais do que isto: é exigência dúplice, excessiva e ilegal
de comprovação de aptidão para desempenho da atividade (inciso 11), já que
concomitantemente se exige atestado de capacitação técnica.

NDI NADO LTDA.
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Portanto, exigir o ISO 9001 extrapola os limites do art. 30 da Lei 8.666 e o subitem
7.4.2 deve ser excluído do Edital.
Pelo exposto, requer a exclusão do subitem 7.4.2 do Edital.
Respeitosame
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lLUSTRíSSIM0 SENHOR
OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO
Diretor Presidente da CODEMIG
ILUSTRISSIMA SENHORA
EDINÉIA ARCANJO HOS1KEN
Pregoeira dd CODEMIG
Ref.: Pregão Presencial n' 25109 Licitação para contratação do fornecimento e
instalação do sistema da central de água gelada para a Cidade Administrativa do
Estado de Minas Gerais

Prezados senhores,
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Não importa qual é o objeto da licitação: a exigência de ISC) como requisito
habiliitatóFio É ILEGAL SEJA QUAL FOR 0 ESCOPO DO CERTAME
0 TJlVIG também considera ilegal a exigência de ISO como requisito de
habilitação e ainda ressalta a i ncom pati bil idade da exigéncia da certificação
de 150 com licitações de bens e serviços c;omuns (vide Processo n.o
1.0515.04.057945-11001(1». Em suma ,. se a contratação é mediante pregão,
com mais razão não se pode exigir cortificação 150.

A exigência é ilegal porque ninguém é obrigado a ter certificação ISO para exercer

atividade econõmica. É o que ensina Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, W Edição, Editora Dialética, 2001, fi. 349)
Uma empresa pode preencher todos os requisitos para obtenção da certificação, mas nunca ter
tido interesse em forryializar esse resultado. Exigir peremptoriamente a certificação corno requisito
de liabilitagão equivaleria a tumar compu,Sária uma alternativa meramente flacultativa: nenhuma
lei cóndiciona a exercício de alguma atívidade à obtenção do Certifirado 130 9000. Porlanto,
obtém a certificação quem

o desejar (e preencher os requisitos, é obvio).

Ademais, ao contrário do que afirma a CODEMIG, a exigência de ISO 9001 -.2000

é incompatível com o objeto,
0 ISO 9001:2000 nada mais é do que uma certificação de gestão da qualidade
atesta que o detentor fornece produtos e serviços de forma consistente e
~-2repeti'tÍya.
~
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Assim, com a exigência de certíficação ISO 9001:2000, a CODEMIG fere a
vedaçâo às exigências desnecessárias, seja porque quer aferir a consistência
para fornecer o objeto por mais de uma forma (tanto pelo subitem 7.4.2 como pelo
subitem 7,4.3, o que é desnecessário, excessivo e ilegal); seja porque quer que se
comprove uma capacidade de fornecimento repetitivo que é importinente ao
objeto licitado.
Não fosse tudo isto, a exigência de certifícação 180 9001:2000 excede o permitido
pela Lei 8.666/93 que dispõe o seguinte sobre a comprovagão de qualificação
técnica:

Art. 30. A documentação relativa à qual ;~ ficação técnica .limi-tar-se-á
1-

a:

registro ou inscriç;ãQ na entidade profis3íonal competente;

11 - comprovação de aptidão para desempenho de âtividadC pertinente e enr.-ipatível em

características, quantidades e prazos com o objeto da licitagão, e indicação das instalações e do
aparelham49nto e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realização do objeto da
licitação, bem corno da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;
111 - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quandQ
exigido, de que tornou conhecimento de toda5 as informaç6es e das cordiçôes locais para o

wmprimento das obrigaçôes objeto da licitação:
,- pro,va de atendimento de requisitos previstos em lei especizil, quundo for o caso.
~

'tender o arl. 30 (i) quanto ao inciso 1, basta o atendimento ao subitem
inciso 11, basta atender ao subitem 7.4.3; quanto ao inciso 111,
-

a en é~; à ~) item 8; e (iv) quanto ao inciso IV, não há lei especial que precise

ser. aien 'l a.,.:
~~.,-- ~ èítificação

ISO não se enquadra em nenhum dos incisos do art.

Mais do que isto: é exigênci? dúplice, excessiva e ilegal

0 de aptidão para desempenho da atividade (ínciso 11), já que
ente se exige atestado de capacitação técnica.
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Portanto, exigir o ISO 9001 extrapola os limites do art. 30 da Lei 8.666 e o subitem
7.4-2 deve ser excluído do Edital.
Pelo exposto, requer a exclusão do subkem 7.4.2 do Edital.
RespeitossA
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG
De:

comercial@cetestminas.com . br

Enviado em.- terça-feira, 4 de agosto de 2009 11:48
Para:

CPIEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG

Assunto:

Questionamento Pregão Presencia[ número 25109

Sra. Edinéa Hosken,
ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA
CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
Item 1 - 0 licitante deverá indicar na proposta as marcas e modelos dos equipamentos, declarando
expressamente que os mesmos atendem às exigências de consumo máximo da planilha de preços unitários e
especificações, bem como aponte fornecedor tecnicamente qualificado pela fábrica do equipamento para
executar esta parcela do serviço. (GRIFO NOSSO)

Item 3 - Certificação da fabricante do equipamento que ateste que o equipamento apontado pelo licitante atende
às exigências de consumo máximo exigidas pela CODEMIG, bem como ateste que o fornecedor indicado pelo
licitante está tecnicamente apto a instalar, dar manutenção e operar o referido equipamento e pode fornecer o
mesmo. (GRIFO NOSSO)

PERGUNTA: Entendemos que o "equipamento" mencionado refere somente as unidades resfriadoras (itens 1.1.1
e 1.1.2 da Planilha de preços unitários e global - ANEXO X). Nosso entendimento está correto ?

Atenciosamente,
cid: image00 1.jpg@O 1 C8F

Alexandre Alves de Oliveira
55 31 2112-1050
55 31 9952-3608
aao@cetestminas. com . br
www. cetestminas. com . br

06/08/2009
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS —
CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25/09 - Processo Interno no 273/09
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Licitação para contratação do fornecimento e instalação do sistema da
Central de Água Gelada para a cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.

ESCLARECIMENTO 08
QUESTIONAMENTO APRESENTADO VIA E-MAIL PELA EMPRESA CETEST
MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, em 0410812009.
ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA
CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO
Item 1 - 0 licitante deverá indicar na proposta as marcas e modelos dos
equipamentos, declarando expressamente que os mesmos atendem às
exigências de consumo máximo da planílha de preços unitários e especificações,
bem como aponte fornecedor tecnicamente qualificado pela fábrica do
equipamento para executar esta parcela do serviço.(GRIFO NOSSO)

Item 3 - Certíficação da fabricante do equipamento que ateste que o
equipamento apontado pelo licitante atende às exigências de consumo máximo
exigidas pela CODEMIG, bem como ateste que o fornecedor indicado pelo licitante
está tecnicamente apto a instalar, dar manutenção e operar o referido
equipamento e pode fornecer o mesmo. (GRIFO NOSSO)
PERGUNTA: Entendemos que o "equipamento" mencionado refere somente as
unidades resfriadoras (itens 1.1.1 e 1.1.2 da Planilha de preços unitários e global ANEXO X). Nosso entendimento está correto ?
EM RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO, TEMOS A ESCLARECER:

sim.
Belo Horizonte, 05 de agosto de 2009.

Edinea Arcanjo - W6sken
Pregoeira

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonle - MG
CEP 30140-071 - Tel : (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

CETEST

1,/--ly SOLUTIONS ON SERVICÉ

DECLARAÇÃO
(requisitos para habilitação)

A empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A, CNP-1 nO 24.016.172/0001-11,
declara, sob as penas da lei, que, atende plenamente a todos os requisitos de
habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial n' 1 25/09.

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2009

ALEXANDRE AL E DE OLIVEIRA
DIRETOR

AC CODEMIG
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL No 25109 - Processo nl: 273109
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
C~ TC~>-1 fr, 1 t,, p~S t-

CNPJ:

2,4 - o li G .

Nü-e ti

~A

/0001

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
N- CREA:

G-

At,~ 0NU)C AUES

DC
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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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1,5 do edital licitatório.
Belo Horizonte. 03 de agosto de 2009.

PAULO SE ~,~ I0 DIAS UARTE
CREA/MG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOSKEN
Pregoeira

E

Rua Aimorés, 1.697 - Louides - Belo Horizonte - MG
- Tel.: (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
CEP 30140-071
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNPJ: 24.C'1 61 - 2,'00011-1111
NIRE. 12130u3 G0708- - i

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FILS: 05109
CAPíTULO ]V - DA DIRETORIA
Artigo 91' - A sociedade será administrada por uma diretoria, composta de 02 (dois) a 15
(quinze) membros sem designação especifica, residentes no país, acionistas ou não, com
mandato de 03 (três) anos, eleitos ou reeleitos pela Assembléía Geral, a quem caberá a
representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele.
Parágrafo 1 1 - Os diretores serão considerados investidos em seus cargos, após
a assinatura do termo de posse no livro de Reuniões de Diretoria e conservar-se-ão em
exercício, até a posse de seus sucessores.
Parágrafo 2 1 - Os membros da Diretoria distribuirão entre si os encargos da
administração da sociedade, podendo adotar títulos que definam as suas funções.
Parágrafo Y - A diretoria reunir-se-a quando os seus membros julgarem
conveniente, lavrando-se no livro próprio atas de suas decisões que serão tomadas por maioria
dos votos.

, i os diretores
e - Nas ausências ou impedimentos
1 temporários
Parágrafo Ao
remanescentes acumularão as funções do faltante.

Parágrafo 50 - Os diretores distribuirão entre si a remuneração global e as
eventuais verbas de representação votadas pela Assembléia Geral, respeitando as limitações
legais.
Artigo 101 - É da competência dos diretores, em conjunto ou isoladamente, a representação
ativa e passiva da sociedade em todos os atos, que envolvam a responsabilidade social,
inclusive para alienar ou gravar bens móveis e imóveis, transigir e renunciar a direitos, contrair
obrigações, prestar fianças, cauções ou quaisquer outras modalidades de garantias
fidejussórias, observando o disposto nos parágrafos seguintes:
Parágrafo 1 1 - As assinaturas dos diretores poderão ser supridas pelas de
procuradores legalmente constituídos, na medida dos poderes expressos nos referidos
instrumentos, sendo que a exceção dos mandatos outorgados com os poderes da cláusula "ad
judicía et extra", todos os demais terão vigência pelo prazo máximo de 2 (dois) anos.
Parágrafo 21 - É vedado a qualquer diretor, bem como aos procuradores
constituídos, sob qualquer pretexto, utilizar a denominação social, e, especialmente, gravar
bens móveis e imóveis, prestar fianças, cauções is ou praticar liberalidade que possam
a s iedade para com terceiros, excetuando
envolver a responsabilidade ou criar b
ç
u integrantes do, gw0
s, as s CQ_~
as que forem de interesse
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CONSULTORIA - TERCEIRIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS
1

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNIPJ 21.015.!72/300'*.-1' ~
NIRE: _- 130ÔJW -/'08-- ~
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 0111212005
FILS: 06109
Parágrafo 3'

- É

obrigatória a assinatura conjunta de 2 (dois) diretores para:

constituir procuradores e autenticar cautelas, títulos múltiplos ou ações
representativas do capital social da empresa;
alienar bens imóveis e constituir garantias reais sobre os mesmos.
Parágrafo 41 - É obrigatória a assinatura conjunta de 1 (um) diretor e 1 (um)
procurador para a emissão, aceite, endosso e aval de notas promissórias, letras de câmbio e,
quaisquer títulos representativos de obrigações a favor de terceiros, bem como para prestar
fianças, cauções ou quaisquer outras modalidades de garantias fidejussórias, exceção feita em
cheques, duplicatas e ordens de pagamento.
Parágrafo 5' - É obrigatória a assinatura conjunta de 1 (um) diretor e 1 (um)
procurador, ou de 2 (dois) procuradores, para a emissão, aceite e endosso de cheques,
duplicatas e ordens de pagamento.

Parágrafo 61 - Será suficiente a assinatura de 1 (um) único diretor ou procurador,
para a assinatura de contratos de obras, bem como para o endosso de cheques, duplicatas ou
ordens de pagamento, desde que destinados a depósito ou crédito em conta corrente da
sociedade, e para dar quitação e praticar todos os atos não especificam-ente citados nos
parágrafos anterioresParágrafo 71 - É obrigatória a assinatura conjunta de 3 (três) diretores, para
prestar fianças, avais ou assumir quaisquer outras responsabilidades em benefício de pessoas
estranhas à sociedade.

CAPíTULO V - DO CONSELHO FISCAL
Artigo 1 l' ~ A sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que será
instalado pela Assembléia Geral com as condições e atribuições previstas em lei.

Parágrafo único - Quando em funcionamento, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três)
membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no país, com
mandato e remuneração fixados de acordo com o disposto nos artigos 161 e 162 da Lei
6.404/1976.
Artigo 12 0 - 0 exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, sendo que no fim
de cada exercício serão levantados o balanço patrimonial, a demonstração de lucros e
prejuízos acumulados e a demonstração das orige,~) aplicações de recursos.
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CONSULTORIA - TERCEIRIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNPJ 24.015.1 7 21900 1k1 í
NIRE: 2.1130ÔW708-ii
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 0111212005
FILS: 07109
CAPíTULO Vi - DO EXERCíCIO SOCIAL, BALANÇO E LUCROS
Artigo 130 - Do lucro líquido verificado serão destinados 5% (cinco por cento) para o fundo de
reserva facultadas em lei, gratificação aos administradores e distribuição de dividendos ao
acionistas.
Parágrafo lo - Em cada exercício os acionistas terão direito a um dividendo
mínimo de 15% (quinze por cento) do lucro líquido operacional, observado o disposto no
parágrafo 30 do artigo 202 da Lei 6.604/1976.
Parágrafo 2' - Os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos
contados da publicação da ata da Assembléia Geral que os conceder, prescreverão em favor
da sociedade.

CAPíTULO VII - DISPOSIÇõES FINAIS
Artigo 140 - No caso de dissolução da sociedade compete a Assembléia Geral determinar o
modo de liquidação e nomear o liquidante.
Artigo 15` - Aplicam- se aos casos oi nissos os dispositivos legais vigentes.
Artigo 160 - Fica eleito para dirimir os conflitos e esclarecer as dúvidas oriundas deste estatuto,
o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com renúncia a qualquer outro
por mais privilegiado que seja.
c) RATIFICAÇÃO DA DIRETORIA
Ratifica-se toda a Diretoria, com seus respectivos mandatos, que fica composta da seguinte
forma:
brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1 n 1
5-981/D CREA/MG e do CPF n' 050.534.807-10, residente e domiciliado à Rua Cassiporé, n'
93 - ap. 202 - Bairro Anchieta - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.310-430, com mandato

LEONARDO MESQUITA GRANDI,

iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009 -,
EVALDO CÉSAR MAIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da C1 n' M3.586.202ISSP-MG e do CPF n 1 577.559.146~15, residente e domiciliado à Rua Bela Vista, n 1
123 - Ap. 102 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.730-000, com
mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009 -,
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecãnico, portador da C1
nO 3.677.607ISSP-MG e do CPF n 1 636,118-216-91, residente e domiciliado à Rua Vicência
Maria de Jesus, nO 286 - Bairro Cidade Jardim - ~~et~ o - 0 99CEP ~ 32.651-06
mandato iniciando em 0110712006 e terminan do e
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CONSULTORIA - TERCEIRIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS
1

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CIMPJ 24.015.11721D00'. -1
1. 411R E: -1 1130300 -f, 08- 1
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 0111212005
FLS: 08109

DAVID ESCUDERO MARQUES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1 no
9.444.429-8ISSP-SP e do CPF no 031.939.198-10, residente e domiciliado à Rua Rio Verde, no
998 - São Paulo - SP, com mandato iniciando em 01/07/2006 e terminando em
3010612009;

MAURíCIO MARCELLINI MEDEIROS, brasileiro, separado judicialmente, técnico em
edificações, portador da C1 no M-2.443.701-SSP/MG e do CPF no 581.755.556-53, residente e
domiciliado à Rua Rio de Janeiro, no 2.121 - Ap. 1.001 - Bairro de Lourdes - Belo Horizonte MG - CEP: 30.160-042, com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em

3010612009-,

ROBSON DE SOUSA BORGES,

brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1 n`
42.102/D CREA/MG e do CPF no 456.629.596-68, residente e domiciliado à Rua Coronel José
Benjamin, no 1020 - Ap. 802 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP - 30.720430, com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009 -1
MARCO TÚLIO CARDOSO GONTIJO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da
C1 no M-3.590.560/SSP/MG e do CPF no 725.727.956-04, residente e domiciliado à Rua
Jacutinga, no 495 - ap. 202 - Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP ~ 30730-430, com

mandato iníciando em 0110712006 e terminando em 3010612009 -,
ALDAYR DE SOUZA, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico,

portador da C1 no
017.415.192~68,
residente e
22.463ISSP-AP e registro m) CREA/RJ no 32782/D e do CPF no
domiciliado à Rua Humberto Rosa Teixeira, no 206 - Bairro Santa Amélia - Belo Horizonte MG - CEP - 31.560-400, com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em
3010612009 -1

JOSÉ OSVALDO DO CARMO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
identidade no M-33.310/SSP/MG e do CPF no 130.007.566-04, residente e domiciliado à Rua
Engenheiro Correia, no 261 - Bairro Nova Floresta - Belo Horizonte - MG - CEP ~ 31140-340,

com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009 -,
EDUARDO ALVES CARVALHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
identidade no 11.736.753/SSP/SP e do CPF no 017.915.508-35, residente e domiciliado a Rua
Dr. Fadio Hadair, no 75 - Ap. 51 - Bairro Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP . 04545-050,

com mandato iniciando em 0110712006 e terminando em 3010612009-,
FÁBIO IZIDORO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 11/0811979, engenheiro
mecânico, portador da identidade no M-8.529.403/SSP-MG e CPF no 042.373.456-37, residente
e domiciliado à Rua Vicente de Paula Almeida, no 48 - Apto. 1502-B - Bairro Silveira - MG CEP: 31140-470, com mandato iniciando em 0110212007 e terminando em 3010612009.
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CONSULTORIA - TERCEIRIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNPJ1 24.016.1721900 ~ -1
11
-03-1
NIPE: "130G00/
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 0111212005
FLS: 09109

QUORUM DE DELIBERAÇõES - Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou livre a
palavra e como ninguém dela fizesse uso, suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata
no livro próprio, o que fiz. Reiniciados os trabalhos, foi esta lida aos presentes que a
aprovaram por unanimidade. Confere com o original. (a) Cristina Sinara da Silva - Secretária
dos Acionistas. (a) Alexandre Alves de Oliveira - Presidente da Mesa-

Alexandre Alvá ~ de Oliveira
Presidente a Mesa
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA

CI4PJ 24.01(;.17210001-11
NIRE: 3120000708-1
Fis: 01102

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1510612009
HORA, DATA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 15 de junho de 2.009, reuniram-se em
Assembléia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas, na sede da Companhia à Rua
Henrique Cabral, n 1 821 — Bairro Aeroporto — Belo Horizonte — MG , dispensada a publicação
de Editais, face ao exposto no parágrafo 4 1 do artigo 124 da Lei 6.404176.
QUORUM: Presentes os acionistas Célio Vieira de Moraes, Irandi lzidoro de Souza, Márcio
Meio Aranha, David Escudero Marques e Cláudio Moura de Andrade, representando a
totalidade do capital social.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: José Osvaldo do Carmo; Secretária: Cristina Sinara da
Silva. ORDEM DO DIA: a) Reeleição de toda a diretoria. b) Ratificação de toda a diretoria com
seus respectivos mandatos.
REELEIÇÃO DA DIRETORIA: Aberta a sessão, o presidente da mesa tomando da
palavra propôs aos presentes à reeleição de toda a atual diretoria da companhia, cujos
mandatos irão vencer em 30 de junho de 2.009. Colocada em votação, foi aceita por
unanimidade sendo os mesmos reeleitos para um novo mandato de 3 (três) anos.

RATIFICAÇÃO DE TODA A DIRETORIA:
Ratifica-se toda a Diretoria, com seus respectivos mandatos, que fica composta da seguinte
forma:
LEONARDO MESQUITA GRANDI, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Ci nO
5.9811/D CREA/MG e do CPF n" 050.534.807-10, residente e domiciliado à Rua Cassiporé, n 1
93 — ap. 202 — Bairro Anchieta — Belo Horizonte — MG — CEP: 30.310-430, com mandato

iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
EVALDO CÉSAR MAIA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Ci nO M3.586.202/SSP-MG e do CPF n" 577.559.146-15, residente e domiciliado à Rua Bela Vista, nO
123 — Ap. 102 — Bairro Padre Eustáquio — Belo Horizonte — MG — CEP: 30.730-000, com
mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1
n1 3.677.607/SSP-MG e do CPF nO 636.118,216-91, residente e domiciliado à Rua Vicência
Maria de Jesus, n` 286 — Bairro Cidade Jardim — Betim — MG — CEP: 32.651-060, com
mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
DAVID ESCUDERO MARQ
, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da C1 nO
9.444.429-8/SSP-SP e do CPF nO 031.939.198-10, residente e domiciliado à Rua Rio Verde, nO
998 — São Paulo — SP, com mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
ROBSON DE SOUSA BORGES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Ci n 1
42.1102/D CREA/MG e do CPF nO 456.629.596-68, residente e domiciliado à Rua Coronel José
Benjamin, n 11 1020 — Ap. 802 — Bairro Padre Eustáquio — Belo Horizonte — MG — CEP: 30.720430, com mandato iniciando em 0110712009 e terminanp~ 3010612012;
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CWJ: 24 C, 16.'17210001-11
NIRE: 31'-'1 0000708-1

FLS: 02102
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1510612009

MARCO TúLIO CARDOSO GONTIJO,

brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da
C1 n 1 M-3.590.560/SSP/MIS e do CPF n 1 725.727.956-04, residente e domiciliado à Rua
Jacutinga, nO 495 — ap. 202 — Padre Eustáquio — Belo Horizonte — MG — CEP: 30730-430, com

mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
JOSÉ OSVALDO DO CARMO, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
identidade nO M-33.310ISSP/MIG e do CPF nO 130.007.566-04, residente e domiciliado à Rua
Engenheiro Correia, n 1 261 — Bairro Nova Floresta — Belo Horizonte — MG — CEP: 31140-340,
com mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012;
EDUARDO ALVES CARVALHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
identidade nO 11.736.753/SSPISP e do CPF nO 017.915.508-35, residente e domiciliado a Rua
Dr. Fadio Hadair, nO 75 — Ap. 51 — Bairro Vila Olímpia — São Paulo — SP — CEP: 04545-050,
com mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012 -,
FÁBIO lZIDORO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 1110811979, engenheiro
mecânico, portador da identidade n 1 M-8.5291.403ISSP-MG e CPF nO 042.373.456-37, residente
e domiciliado à Rua Vicente de Paula Almeida, nO 48 — Apto. 1502-B — Bairro Silveira — MG —
CEP: 31140-470, com mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012.
ANTõNIO FÉLIX TEIXEIRA NEGRÃO JúNIO brasiieiro, solteiro, maior, riascido em
0510211979, engenheiro eletricísta, portador da identidade n 1 2.662.786/SS PIPA, CREA-PA
12.952/1) e do CPF n 1 638.225.392-87, residente e dorniciliado à Cidade Nova li, WE25, n O 311
— Bairro Coqueiro — Ananindeua - PA, com mandato iniciando em 0110712009 e terminando
em 3010612012.
CLÁUDIO MOURA DE ANDRADE, brasileiro, casado, advogado, portador da Ci n1 2.497.506
— IFP/RJ, OAB/RJ n1 36.228 e do CPF nl 238.732.217-72, residente e domíciliado à Av. Dr.
Guilherme Dumont Villares, nO 2.080 — Ap. 61 — Bairro Morumbi — São Paulo — SP — CEP:
05640-004, com mandato iniciando em 0110712009 e terminando em 3010612012.
QUORUM DE DELIBERAÇõES - Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou livre a
palavra e como ninguém dela fizesse uso, suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata
no livro próprio, o que fiz. Reiniciados os trabalhos, foi esta lida aos presentes que a
aprovaram por unanimidade. Confere com o original. (a) Cristina Sinara da Silva — Secretária
dos Acionistas. (a) José Osvaldo do Carmo — Presidente da Mesa._
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CINIPJ 24.0 4 r3.*' -7 '-?10001-11
NIRE: 211303-0703-';
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FILS: 01109
HORA, DATA E LOCAL: Às 10.- 00 horas do dia 02 de fevereiro de 2.007, reuniram-se em
Assembléia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas, na sede da Companhia à Rua
Henrique Cabral, nO 821 - Bairro Aeroporto - Belo Horizonte - MG - CEP . 31270-760,
dispensada a publicação de Editais, face ao exposto no parágrafo 4 1 do artigo 124 da Lei
6.404/76.
QUORUM - Presentes os acionistas Célio Vieira de Moares, Irandi lzidoro de Souza e Maurício
Marcellini Medeiros representando a totalidade do capital social.
COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Alexandre Alves de Oliveira; Secretária - Cristina Sinara
da Silva. ORDEM DO DIA - a) Alteração no Estatuto Social. b) Consolidação do Estatuto Socialc) Ratificação de toda a Diretoria com seus respectivos mandatos.
a) ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL
Fica alterado o Artigo 2 1 , que passa a ter a seguinte redação:
ARTIGO 20 - A sociedade tem por objeto:

a) Elaboração de projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência
técnica, operação e manutenção predial e industrial de -

instalações elétricas em baixa, média e alta tensão;
—
T,) í~7Õ
subestaçõesRuii Cristoy,10 de ASLIIIT-Zl~ 0,61u11d
a. 3 '1 quadro elétricos, iluminação e tomau`as;
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a.4) redes elétricas e lógicas estabilizadas e aterrada ~ ;
0.
grupo geradores;
on
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no breaks -,
em s munh
a
banco de baterias
sistemas de proteção contra descargas atmos ric
sistemas eletrônicos;
sistemas de controle de acessosistemas de circuito fechado de televisão;
a.12) sistemas de cabeamento estruturado,
BDE 6 5 4 5 - 3
sistemas de sonorização;
sistemas de prevenção, detecção e combate a incêndio;
a-1 5) sistemas de telefonia;
instalações hidráulicas"
instalações sanitárias -,
sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e exaustão
mecânica,a. 19) instrumentação -,
serviços complementares de construção civil, alvenaria, carpintaria,
pintura, gesso, forros. esquadrias, divisórias, vidraçaria, marcenaria e
serralheria;
3upervisão, controle e automação;
atividades de apoio a sistemas correlacionados com as atividades
supramencionadas.
manutenção em elevadores
~2
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'_'- 0NSULTOR1A - TERCEIRIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS
~

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNP-J: 24.016.1721000 11-11
NIRE- 13113003070ü-';
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FLS: 02109

Projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência técnica e
manutenção de instalações eletromecânicas e sistemas industriais.
Montagens industriais
Higienização robotizada e mecanizada de dutos e acessórios de sistemas de
ar condicionado.
Administração predial, gerenciamento técnico-administrativo-financeiro de
atividades de infra-estrutura e de apoio de complexos prediais e industriais.
Comércio, exportação e importação de materiais, peças, equipamentos e
sistemas correlacionados com as atividades supramencionadas.
Recondicionamento e reforma de equipamentos eletromecânicos e
compressores.
Participação em outras sociedades.
Parágrafo único - Eventuais serviços de engenharia serão sempre confiados a
profissionais habilitados, devidamente registrados no CREA, os quais terão pil
au ridade
no exercício de suas funções.
ri
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b) CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIPti—
BDE -5
S5455

tq - 4 ,1 Dr Lund
FAX (31) 3662-3711
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CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVI S
ESTATUTO SOCIAL
CAPíTULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo l' - Cetest Minas Engenharia e Serviços S/A, com sede e foro em Belo Horizonte - MG,
à rua Henrique Cabral, n.O 821 - Bairro Aeroporto - CEP: 312 70-760, pod erá a critério da
Diretoria e observadas as restrições legais, criar filiais, agencias, sucursais, escritórios ou
representações em qualquer ponto do território
Artigo 21 - A sociedade tem por objeto a) Elaboração de projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência

técnica, operação e manutenção preclíal e industrial de:
a.1) instalações elétricas em baixa, médía e alta tensão;
subestações;
quadro elétricos, iluminação e tomadas;
a.4) redes elétricas e lógicas estabilizadas e aterradas -,
a,1 ~ grupo geradores .,
a. 6) no breaks,

CETEST MINAS

C, ONSULTORIA - TERCEIRIZAÇÃO - MANUTENÇÃO - REPAROS

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNP1 24.016.172,10001-11
NIRE- 31130,1UGO708-'ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FLS: 03109

banco de baterias
sistemas de proteção contra descargas atmosféricas;
sistemas eletrônícos;
sistemas de controle de acesso;
sistemas de circuito fechado de televisão;
sistemas de cabeamento estrutu rado,sistemas de sonorização;
a.14) sistemas de prevenção, detecção e combate a incêndio;
a. 15) sistemas de telefonia,a.16) instalações hidráulicas;
a. 17) instalações sanitárias -,
sistemas de ar condicionado, refrigeração, ventilação e exaustão
rnecânica;
instrumentação;
serviços complementares de construção civil, alvenaria, carpintaria,
pintura, gesso, forros, esquadrias, divisórias, vidraçaria, marcenaria e
serralheria;
supervisão, controle e automação;
atividades de apoio a sístemas correlacionacilos com as atividades
supramencíonadas.
manutenção em elevadores.
Projetos, estudos, consultoria, execução, obras, assistência técnica e

manutenção de instalações eletromecãnicas e sistemas industriais.
Montagens industriais
Higienização robotizada e mecanizada de dutos e acessórios de sistemas de
ar condicionado.
Administração predial, gerenciamento técnico-administrativo-financeiro de
atividades de infra-estrutura e de apoio de complexos prediais e industriais.
Comércio, exportação e importação de materiais, peças, equipamentos e
sistemas correlacionados com as atividades supramencionadas.
Recondicionamento e reforma de equipamentos eletromecânicos e
compressores.
Participação em outras sociedades.
Parágrafo único - Eventuais serviços de engenharia serão sempre confiados a
profissionais habilitados, devidamente registrados no CREA, os quais ~~
te - plena autoridade
no exercício de suas funções.
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CONSULTORIA - TERCEIRIZ4ÇÃO - MANUTENÇÃO . REPAROS

CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS SIA
CNIPJ: 24.C16.172,'00011-111
NIRE. IZ130,3G0708ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01.02.2007
FI-S: 04109
CAPíTULO 11 - DO CAPITAL, AÇõES E DELIBERAÇõES

Artigo 41 ~ 0 Capital Social é de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000
(quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Parágrafo l' - Todas as ações terão forma nominativa.
Parágrafo 20 - As ações poderão ser representadas por cautelas ou títulos
-núltiplos, que serão assinadas por dois diretores.

Parágrafo 31 - A cada ação ordinária corresponde a 1 (um) voto nas deliberações
sociais.
Artigo 51 - De acordo com as disposições legais vigentes a sociedade poderá criar açoes
preferenciais, sem direito a voto as quais terão prioridade na distribuição de dividendos.
Artigo 60 - Nos casos de aumento de capital, os acionistas receberão ações bonificadas ou
gozarão de preferência na s-ubscrição de novas ações na mesma proporção, espécie e classe
das que possuírem, observado o disposto no artigo 171 da Lei 6.404 de 1511211976.

Parágrafo único - Mediante aprovação da Assembléia Geral, com acionistas que
representem mais de 1/4 (três quartos) do capital social com direito a voto, a sociedade poderá
alterar as classes das ações existentes, independentemente da concordância dos titulares das
ações atingidas pelas alterações.
CAPíTULO 111 - DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 7' - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente no decorrer do quadrimestre
seguinte ao término do exercício social, depois de cumpridas todas as formalidades legais
aplicáveis e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma da lei, ou do estatuto.
Parágrafo único - A Assembléia Geral escolherá o acionista que deverá presidiIa, e este, um secretário, para a composição da mesa que dirigirá os trabalhos.
Artigo 81 - Somente poderão tomar parte na Assembléia Geral com direito a voto, os acionistas
cujas ações ordinárias nominativas estejam inscritas em seus nomes no livro competente, e
sem direito a voto, os detentores de outras ações que tenham sido depositadas com três dias
de antecedência na sede da sociedade ou em estabelec' rito ancário, mediante exibição do
respectivo certificado de depósito.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua Almorés. 1.697
BELO HORIZONTE - MG

Ref.: Fornecimento e Instalação do Sistema da Central de Água
Gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas
Gerais - Pregão Presencial N. 1 25109 - Processo N. ' 273109

-

PROCURAÇÃO-

A HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA., CNPJ ri' 44.124.899/0001-20,
com sede à Rua Bonifácio Cubas, 760 - Freguesia do ó - São Paulo - SP, neste ato representada
pelo sócio-gerente,

DOMINGOS BARCHE7TA NETO, RG n. 0 9.008.352, CPF ri. ' 012.918.188-

98, brasileiro, casado, comerciante, Rua Matheus de Leão, 116 - 02731-050 - São Paulo - SP,
pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constituí, seu Procurador o Senhor JOÃO

HAMILTON DE ABREU,

RG ri. 1 2.938.837-5 , CPF 205.550.248-49, brasileiro, casado, diretor,

Alameda Portugal, 555 - Alphaville Residencial 1 - 06474-109 - Barueri - SP, a quem confere
amplos poderes para junto a

CODEMIG,

outorgante na licitação na modalidade de

praticar os atos necessários para representar a

pregão n. ' 25109,

usando dos recursos legais e

acompanhando-os, conferi rido- 1 hes, ainda poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los,
apresentar lances verbais, negociar preços e derriais condições, confessar, transigir, desistir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para
outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.
São Paulo,

5 de ag sto de 009.
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HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA. -0
Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do ó - CEP 02731 -050
São Paulo - SP - Te].: (55 11) 3931-9900 - Fax: (55 11) 3931-0057
Umail: info@ ~ heatingcoolíng.com.br
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,

JOÃO HAMILTON DE

ABREU
E-mail: jliaCDheatingcooling.com.br

Fax:

(55

Rua Matheus de leão, 116 - CEP 02731 -050
São Paulo - Brasil - Tel.: (55 11) 3931 -9900
11) 3931-0057 - E-mail geral: info~@heatingcooling.com.br
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo n O : 273109

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA
PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO.CNPJ:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NICREA:

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

PAUL SÉRGIO DIASIDUARTE
CREAJMG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOSKEN

Pregoeira

C

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua Almorés. 1.697
BELO HORIZONTE - MÇ

Ref.: Fornecimento e Instalação do Sistema da Central de Água
Gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas
Gerais - Pregão PresencW N. ' 25109 - Processo N. ' 273109

-

A

empresa

HEATING &

DECLARAÇÃO

-

COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.,

CNPJ

no

44.124.899/0001-20, declara, sob as penas da lei, que, atende plenamente a todos os requisitos de
habilitação exigidos para participar do Pregão Presencial.

São Paulo, 5 de agosto de 2009.
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HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
Rua Matheus de leão, 116 - Freguesia do ó - CEP 02731-050
São Paulo - SP - Tel.: (55 11) 3931-9900 - Fax: (55 11) 3931-0057
Umail: infoCo)heatingcooling.com.br
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇAO DO CONTRATO SOCIAL DA

HEATING & COOLING TECNOLOG[A TÉRMICA LTDA.
CNPYM F n.' 44. 124.899/0001-20
NIRE 35--'2 00.90' '.074
Pelo presente insti-umento particular, e ria melhor forma de Direito, as Partes a. seguir
~

designadas e qualificadas, a saber:

DOMINGOS BARCHETTA NETO, brasileiro, casado, comerciante, titular de Cédula de
Identidade R.G. n.o 9.008.' 52-SSP/SP, inscrito rio CPF^11` sob ri.' 0l_" .918.l88-98'
residente e dorniciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua Joselyr de Moura
Bastos, ri.' 77, City América, CEP 05119-0 101~

~

JOSÉ MARIA VEIGA. NIMO, espanhol, casado. engenheiro, titular da Cédula de
Identidade emitida pelo Repistro
1
Nacional
1
de Estrangeiros
ri.' W598751-E —
c,
SE/DPMAF/DPF, inscrito no CPF/NW sob ri.' 922.469.158-72 e no CREA/SP sob n.o
0601406244, residente e domiciliado nesta Capital do Estado de São Paulo, na Rua César
Vallejo, ri.' 3-60, apto. 8 1 -A, Morumbi, CEP 05685-000.- e
FLAVIO BARCH ETTA, brasileiro, separado judicialmente, economista, titular da Cédula
de Identidade R.G. ri.' 8.101.113-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n.' 638.263.308-97,
residente e domiciliado no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda
Rouxinol, ri.' 864, Morada dos Pássaros, CEP 06428-0 10,
sócios titulares de quotas representativas da totalidade do capital social da HEATING &

COOLING TECNOLOGIA TÉRil,11CA LTDA., sociedade limitada com sede nesta
Capital do Estado de São Paulo- ria Rua Bonifácio Cubas ., ri.' 760, Vila Albertina, CEP
.F sob ri.' 44.124,899/0001-'20, e rio CRE.-'~/SP sob n.o
02731-000, inscrita no CNPJ/M
0210037, com seu contrato social re-istrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
sob NIRE 35.200.902.074, e última alteração contFatual arquivada no mesmo orgão sob ri.o
»_IQ5 1, em sessão de 3 1. 10.2005.. doravante denomínada "Sociedade"~re si j'u's1&~._acordada a presente alteração contratual, nos termos seguintes:

E
269

SEP 1 1 2007

ABERTURA DE FILIAL
Proceder a abertura de FILIAL , - na Av. Nossa Senhora do Ó, ri ' 1.756- Bairro Limão CEP 02715-000, na cidade de São Paulo - SP., a qual será utilizada para 'DEPóSITO
FECHADO - , atribuindo a mesma capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais) .
Em virtude dessa alteração, a Cláusula 2' do Contrato Social passa a vigorar com a seguinte
redação:
Cláusida 2' A Sociedade tem séde na Rua Bonifácio Cubas, ri ' 760NIla Albertina. CEP

027 3) 1-000, ria cidade, município e coniarca de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo,
que é seu foro e, por resolução dos quotistas, poderá abrir e extinguir filiais, escritórios,
depósitos e outras dependências em qualquer parte do território nacional e no exterior.
Parágrafo l' - A sociedade tem um escritório comercial e de administração, ria Praia do

Flarnengo, ri ' 66-sala 1012 , Bloco B — Bairro Flamengo, Rio de Janeiro -RJ, inscrito no
CNPJ/MF sob o n'44.124.899/0010-10.
Parágrafo 2' - Filial , com séde na Vila de São Roque do Paraguaçu, s/n', Maragogipe-

BA, CEP - 44.420-000, inscrita no CNPJ/NU sob o ri ' 44.124.899/0002-00, com capital
social de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Parágrafo Y - Filial, com séde na Av, Nossa Senhora do ó, ri ' 1.756 — Bairro Limão —

São Paulo — SP.- CEP 02715-000, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reatis).
CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Em vista das modificações realizadas, os sócios decideni, por unanimidade. consolidar o
texto do Contrato Social que, a partir desta data, passa a vigorar com a seguinte redação:

SEP 1 1 2007
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"CON TRAT o s~ )CIAL DA
HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
CAPíTULO 1 -

SEDE, OBJETO E DUWXÇAO.
DENOMINAÇ AO,
-

Cláusula V.

A Heating & Cooling Tecnologia Térmica Ltda. é urna sociedade

limitada, regida pelo presente contrato e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis
("Sociedade").

A sociedade tem sede na rua Bonifácio Cubas, ri' 760, Vila Alber-tína,

Cláusula V.

CEP 02731-000, na cidade, município e comarca de São Paulo, Capital do Estado de São
Paulo, que é seu foro e, por resolução dos quotistas, poderá abrir e extinguir Filiais,
escritónios, depósitos e outras dependências em qualquer parte do território nacional e no
exterior.

Parágrafo l"

A sociedade tem um escritório comercial e de adn-únistração, na Praia
do Flamenao, ri.' 66, sala 1012, Bloco B - Bairro Flamengo, Rio de
Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ/MIF sob ri.' 44.124.899/001 0-10.

Parágrafo 2'

A Sociedade tem filial na Vila de São Roque do Paraguaçu, s/n
Maragogipe - BA, CEP: 44.420-000,com capital social de R$
100. 000, 00 (cem m i 1 reai s) .
A Sociedade tem filial na Av. Nossa Senhora do ó, ri ' 1 ? .756 - Bairro
Limão - São Paulo - SP., CEP ~ 02715-000, com capital &ocial de
100.000,00 (cem mil i-cais),

Parágrafo Y

A sociedade tem por objeto: (a) a execução por administração,

Cláusula Y,

empreitadas ou subempreitadas na construção civil de sistemas centrais de ar condicionado,
refrig

- o, ventilação, hidráulica, elétrica, exaustão, energia solar e correlatos - (b) o
ie equipamentos e rnateriais, nas áreas de projieto, instalação e manutenção

for

as re e os ria letra ~ 'a", supra, e (c) a fabricação de dutos e a montagem de

` - `4~ékelé00cos.

0-,

'

àusu~a 4a..
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CAPíTULO 11 -

CAPITAL SOCIAL

Cláusula -5".

0 capital social é de R$ 4.480.000,00 (quatro milhões quatrocentos e

dividido em 4.480.000 (quatro milhões quatrocentas e oitenta mil) quotas
tio valor unitário de R$ 1,00 (tini real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em
moeda corrente nacional, distribuidas entre os sócios da seguinte forma:

oitenta mil reais),

Sócios

Quotas

Valor em R$

Doniiii_gos Barchetta Neto

1.611.428

1.611.428.00

José Maria Veiga Ninio

1.074.286

1.074286.00

Flávio Barchetta

1.074.286

1.074.286»

720.000

720.000,00

14.480.000

4.480,000,00

Quotas em tesouraria
Total

Parágrafo único.

A responsabilidade de cada sócio e' restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem, solidariamente, pela integralização do capital
social.

Cláusula

&'.

As quotas são indivisíveis em relação

à sociedade e cada uma delas

dá direito a um voto nas deliberações sociais.
Cláusula

E vedado aos sócios caucionar, ou de qualquer forma onerar as

7".

quotas representativas do capital social, no todo ou em parte. salvo em favor de outro sócio.
Mesmo nessa última hipótese, a aposição de qualquer ónus ou gravame às quotas deverá
contar com a aprovação de sócios que representem, no mínimo,

75% (setenta e cinco por

cento) do capital social.

Cláusula

W.

As quotas não poderão ser cedidas, transféridas ou alienadas a

terceiros, a qualquer titulo, total ou parcialmente, sem o consentimento
;~presentando

í

de sócios

759/ó (setenta e cinco por cento) do capital social e respeitado o direito de

asseourado aos dei nai
s sócios, nos termos deste contrato.

4
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CAPíTULO 111 —

ADMINISTW LÇAO DA SOCIEDADE.

Cláusula T.

A Administraçã ~ ~a *&9c1èáde será exercida, 1 ndependentem ente de

caução, pelos sócios Domingos Barchetta Neto, José Maria Veiga
eD Nimo e Flávio Barchetta,
sob a designação
de Administradores.
1
Parágrafo único.

0 Administrador José Maria Velga Nimo, já qualificado no
preâmbulo, é o responsável pela Sociedade perante o Conselho
Regional
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
1
1

Cláusula 10,

Além das atribuições necessárias à realização dos fins sociais, a

Administração fica investida de poderes para representar a sociedade, ativa e passivamente,
judicial e extra-j udi ci al mente -, transicir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar
dívidas, fàzer acordos, contrair obrigações, celebrar contratos e adquirir, alienar e onerar
bens, observadas as condições deste Capítulo.

Cláusula 11.

A

sociedade considerar-se-á obrigada se representada: (a)

conjunta mente, por dois Administradores, nos atos normais de gestão, observado o disposto
no Parágrafo l' desta cláusula; (b) conjuntamente, por um Administrador e um procurador,

de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento
de mandato, ressalvado o disposto nos Parágrafos 1' e 2' desta cláusula; (c) isoladarnente,
por um Administrador ou por um procurador, de acordo com os poderes que lhe forem
conferidos rio respectivo instrumento de mandato, observado o disposto rio Pará grafo 3"
desta cláusula.

Parágrafo V-

Dependerão de prévia e expressa aprovação de sócios que
representem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) dó. capital
social - a) a contratação de mútuos e financiamentos em nome da
sociedade,- b) a aquisição., alienação e oneração de bens do imóveis
e/ou de direitos a eles relativos, bem como a promessa de aquisição
ou oneração de tais bens e direitos; c) a participação em outras
sociedades; d) a aquisição, alienação e oneração de bens do ativo

permanente e a assinatura de quaisquer outros contratos de valor

14c0411
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lei

superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) -, e) a nomeação de
procuradores.
Parágrafo 2'.

Observado o disposto no Parágrafo 1', supra- rios contratos de
qualquer natureza, a sociedade somente poderá ser representada por
dois Administradores, na forma da letra "a", supra, desta cláusula, ou
por um Administrador em conjunto com um procurador com poderes
específicos.

Parágrafo Y.

A representação da sociedade por um só Administrador ou
procurador está limitada aos seguintes atos: a) de endosso de
cheques, duplicatas ou ordens de pagamento em favor de
estabelecimentos bancários, para efeitos de depósito, desconto.,
caução, penhor mercantil ou cobrança, inclusive para assinar os
respectivos contratos, propostas e borderós, b) de representação
perante repartições públicas federais, estaduais e municipais; c) de
representação perante a Justiça do Trabalho e sindicatos, inclusive
para matéria de admissão, suspensão ou demissão de empregados
e/ou acordos trabalhistas.

Parágrafo 4".

Salvo se destinados a fins judiciais, os mandatos outorgados pela
sociedade terão prazo de vigência determinado.
C"

Em operações estranhas aos negócios e objetivos sociais, é vedado
aos Administradores, Ou a qualquer procurador, em nome da soci'edade, conceder fianças
ou avais ou contraírem obrigações de qualquer naturezaCláustila 12.

Os Administradores terão direito a uma remuneração mensal, cujo
inontante será fixado em reunião dos sócios.
Cláusula 13.

ão terá conselho fiscal
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CAPíTU LO IV - REUNIõES D E Só( JOS
Cláusula

15.

Os sócios se reÚT~ tãi3_,: ~ )rÚIariamente, ao menos

1 (uma) vez ao ano,

durante os 4 (quatro) meses seguintes ao encerramento do exercício social, para o fim de (i)
apreciar as contas apresentadas pela administração da Sociedade e deliberar sobre as
demonstrações financeiras desta última, levantadas na forma da lei e deste Contrato Social;
ffi) determinar a rernuneração mensal a ser paga aos Administradores da Sociedade, e,
extraordinariamente, sempre que o exigir
1 o interesse da Sociedade.
Parágrafo

V.

A convocação para as reuniões de quotistas, ordinárias ou
extraordinárias, deverá ser feita por qualquer um dos
Administradores, mediante comunicação escrita a todos os sócios,
enviada e recebida com pelo menos
relação

3 (três) dias de antecedência em

à data da reunião. A convocação deverá conter, além da data,

hora e local do conclave, também a indicação da respectiva ordem do
dia.

Parágrafo 2'.

As reuniões de quotistas só serão instaladas e nelas só se poderá
deliberar com a presença e voto afirmativo de sócios que representem
ao menos

75%

(setenta e cinco por cento) do capital social. Segundo

esse mesmo critério será eleito um dentre os presentes pava presidir a
reunião.

0

presidente assim escolhido designará outro dentre os

presentes para secretariar os trabalhos.

Cláusula

16.

0 sócio dissidente de qualquer decisão majoritária terá o direito de se

retirar da Sociedade, para o que deverá notificar todos os demais sobre sua int6ção, por
'
escrito, contra recibo.

Parágrafo único.

Os haveres do sócio dissidente serão apurados, liquidados e pagos
na
1
sta neste Contrato Social.

A apuração dos haveres, nesse

or data~base o dia em que o último dos sócios receber a
mencionada no caput desta cláusula

16.

7

E
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Cláusula 17.

Na hipótese de as deliberações adotadas rias reuniões de sócios

importarem a produção de efeitos sobre as relações entre a Sociedade e quaisquer terceiros,
incluindo os poderes públicos, em qt1íltltAi'dU ~ uas instâncias, ou alterarem o presente
Contrato Social, deverão as respectivas atas ou instrumentos de alteração, conforme o caso,
ser levados a registro no órgão competente, no prazo e na forma da lei.

CAPíTULO V - FALECIMENTO, INCAPACIDADE 011

SEPARAÇÃO

JUDICIAL DE SóCIO
Cláusula 18.

A sociedade não se dissolverá por morte de qualquer dos sócios,

continuando com os sócios remanescentes e com os herdeiros ou sucessores do sócio prémorto, se for o caso, nas condições previstas nesta Cláusula.

Parágrafo V'.

Caso os herdeiros ou sucessores do sócio falecido não sejam
quotistas da sociedade, poderão ingressar na mesma, observando-se o
que for decidido na partilha do Espólio, desde que comuniquern aos
demais sócios essa intenção, por escrito, contra recibo, tio prazo de

60 (sessenta) dias a contar da data do falecimento, e desde que os
demais sócios aceitem essa participação.

Parágrafo 2".

Por decisão de sócios que representem 75% (setenta e cinco por
cento) do capital social, poderá ser recusada a admissão dos referidos
herdeiros ou sucessores na sociedade. Nesta hipótese, nos 30 (trinta)
dias se Z.,,,tilntes ao recebimento da notificação referida no Parágrafo 1',
supra, deverão ser apurados os haveres do sócio pré-morto, na forma
prevista no Capitulo VII, infl-a, tornando-se corno data base de
apuração a data do falecimento do sócio.

deliberação a respeito da admissão dos herdeiros ou
-

es. o direito de voto das quotas de capital do sócio pré - morio

rcido pelos respectivos herdeiros ou sucessores, participando,
,

da formação do quorum de deliberação de que trata a

L 15, paráorafo segundo. deste contrato.

8
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Cláustila

0

19-

procedimento previsto na Cláusula

aos casos de incapacidade ou interdiçãd

se aplicará, tio que couber,

sócio.

Em caso de separação judicial ou divórcio

Cláusula 20.
falecimento

~e

18

de

com atriibuição
1

de

qualquer dos sócios,

cônjuge, meação ou partilha que implique alteração no quadro societário,

de

quotas a quem

já

não era sócio, o cônjuge
w ou respectivos herdeiros e

sucessores que receberem quotas sociais poderão optar por ingressar na sociedade, desde
que os dernais sócios aceitem essa participação, observadas as mesmas condições previstas
na Cláusula

18,

supra; caso não haja interesse dos que receberam as quotas ou caso os

demais sócios recusem o respectivo ingresso na sociedade, serão apurados e pagos os
haveres correspondentes às mesmas quotas, na forma prevista no Capítulo Vil, infra,
tomando-se como data base de apuração a data da homologação da partilha.

CAPíTULO

Vi

- EXCLUSÃO DE SóCIO

decisão de sócios que representem, no minimo, 75% (setenta e
cinco por cento) do capital social, poderá ser determinada, por justa causa., a exclusão de
sócio do quadro social. Entende-se por justa causa a prática, por qualquer dos sócios, de
comportamentos que coloquem ou sejam capazes de colocar em risco a continuidade da
empresa, corriportamentos dentre os quais se encontram os seguintes, sern prejuízo de
outros, que causem ou possam causar as mesmas conseqüências: (a) violação de cláusula
contratual e/ou falta de cumprimento dos deveres sociais; (b) comprometimento, 'por atos
ou omissões, da sobrevivência normal da sociedade, ou do desenvolvimento e expansão dos
neuócios sociais,- (c) uso indevido da firma ou razão, social; (d) desarmonia ou séria
dIver ~,,êncIa com sócios que representem 75~~/O (setenta é cinco por cento) do capital social,
com efeitos negativos para a Sociedade, (e) supervetilência de incapacidade mental, (t)
insolvência, caracteni zada por protesto de título que legitinie açao executiva ou falimentar,*
e (g) ocorrência de qualquer outro motivo justo para a exclusão.
Cláusula 21.

Por

Ausão

de

sócio deverá ser deliberada em reunião de sócios

almente convocada para esse fim e, se aprovada, será
lizada por instrumento particular

9

de

alteração deste contrato
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social ou por ata de reunião de sócios, devendo o documento ser
subscrito por sócios titulares de quotas representativas de, no
mínimo, 75% por cento) do capital social- Esse
instrumento particular de alteração ou a ata de reunião de sócios,
conforme o caso, deverá ser devidamente registrado no órgão
competente, e uma das vias será entregue ao sócio excluído.
Parágrafo 2".

Com antecedência de pelo menos 15 (quinze) dias em relação a data
de realização da reunião de sócios referida no caput e no parágrafo l'
desta Cláusula 21, sócios titulares de quotas representativas da
maioria do capital social deverão notificar o sócio a quem se imputa
conduta que, em tese, justifica a exclusão da Sociedade ('Sócio
Notificado'). Em tal notificação, deverá constar, obrigatoriamente, a
descrição da(s) conduta(s) imputadas ao Sócio Notificado, bem como
as razões pelas quais tal(is) conduta(s) podem ou são capazes de
prejudicar a continuidade da empresa.

Parágrafo Y.

Na data, hora e local previamente informados, na forma da lei e deste
Contrato Social, terá lugar a reunião de sócios em questão, na qual
deverá ser dada, ao sócio notificado, oportunidade para que se
i
defenda, oralmente ou por escrito, se for o caso, das imputações
a ele
feitas.

Parágrafo 4".

Ouvido o Sócio Notificado, ou recebida sua eventual defésa escrita,
serão discutidas e apreciadas as razões de defesa apresentadas e, logo
após, será colocada em votação a exclusão do Sócio Notificado.

Parágrafo 5'

Em se deliberando, na forma desta Cláusula 21, pela efetiva exclusão
do Sócio Notificado, os respectivos haveres serão apurados e pagos
na forma prevista no Capítulo VII, infra, tomando-se corno data base
de apuração a data da deliberação da exclusão.

10
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CAPíTULOVII- APURAÇ ~' ~ o i )E HA VERES
Cláusida 22.

Em qualquer cast ~ t1e-jpuT4ção de haveres previsto neste contrato ou

decorrente de determinação le ,, al ou sentença Judicial. o valor de reembolso das quotas será
apurado da seguinte forma: (a) tia data base da apUração, será levantado um balanço
especial da sociedade, apurando-se o valor de património líquido desta e o valor
proporcional das quotas a serem reembolsadas,- (b) os haveres assim apurados serão pagos a
quem de direito em 121 (doze) prestações mensais iguais e sucessivas, acrescidas de
correção monetária calculada com base no IGPM-FGV - indice Geral de Preços publicado
pela Fundação Getulio Vargas, com a menor periodicidade permitida pela legislação
vigente na ocasião, desde a data do balanço de apuração de haveres até a data de cada
pauamento,
vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após a data do mesmo balanço e as
w
demais era igual dia dos meses subseqüentes, até final,- (e) na avaliação a ser procedida nos
termos desta cláusula, não serão considerados os lucros ou perdas posteriores à data de
apuração fixada para cada caso, que não sejam conseqüència direta de atos anteriores à data
de apuração.
Clátistila 23.

As quotas reembolsadas poderão ser adquiridas pela própria

sociedade, nas condições previstas em lei, ou pelos sócios remanescentes, na proporção das
respectivas participações no capital social.

Parágrafo único.

Caso o pagamento dos haveres apurados torne inviável a continuação
normal da sociedade, sócios que representem 75% (setenta e cinco
por cento) do capital social poderão proceder à dissolução total da
sociedade, caso em que se procederá à.liquidação e partilha do
patrimônio social entre todos os sócios, lia proporção das respectivas
participações rio capital social, observadas as disposições legaiis
pertinentes.

CAPíTULO VIII. - DIREITO DE PREFERÊNCIA
Respeitado o disposto na Cláusula W, supra, o sócio que desejar

de capital, tio todo ou em parte, a qualquer título, a terceiros, deverá

149
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cornunicar aos demais sócios sua intenção, por escrito, indicando o nome do pretendente e
o valor ajustado da alienaçãoParágrafo l'.

No prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação
de que trata o "caput" desta Cláusula, os sócios poderão exercer o
direito de preferência para aquisição das quotas ofertadas, devendo
ainda declarar seu interesse na aquisição das eventuais quotas
remanescentes, se algum dos demais sócios não exercer sua
preferência.

Parágrafo 2'.

Decorrido o prazo fixado acima sem que os sócios exerçam o direito
de preferência, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos
180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, nas exatas condições da
oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a venda, se o sócio
notificante pretender alienar suas quotas, deverá renovar o
procedimento estabelecido nesta cláusula.

Parágrafo Y.

Entre os sócios, as quotas são livremente transferíveis.

CAPíTULO IX -

EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS E
DISTRIBUIÇÃO DF, RESULTADOS

Cláusula 25.

Os exercícios sociais coincidirão corri o ano civil e, ao seu final, em

31 de dezembro, os Administradores deverão providenciar a elaboração das demonstrações
financeiras da Sociedade, em conformidade com as disposições legais e regulamentares
aplicáveis.
Parágrafo único.

Os Administradores deverão concluir a elaboração das
demonstrações financeiras exigidas pela le-.,oislação em viCTor
em
w
prazo que permita (i) a realização da reunião ordinária de sócios
itro) primeiros meses do exercício social
e referem, e (ii) a ciência e disponibilização aos
ra não exerçam a administração da Sociedade,

12
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com pelo menos 30 (dias) de antecedência em relação à data da
mencionada reunião de sócios, de cópias inteorais das demonstrações
financeiras elabõi ~ dãj* rf ~T termos do art. 1.078, §1' da Lei ri.'
10.406, de 10 de janeiro de -"1 002.

Cláusula 26.

Os lucros líquidos apurados poderão ser, por decisão

de sócios

titulares de quotas representativas de, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do
capital social: (a) distribuídos aos sócios na proporção das respectivas participações no
capital social, ou em outra proporçao que venha a ser aprovada pelo mesmo quorum
indicado no caput desta Cláusula 26, ou (b) retidos, total ou parcialmente, em conta de
lucros acumulados ou reservas, ou ainda capitalizados.

Parágrafo único.

A critério de sócios titulares de quotas representativas de 75%
(setenta e cinco por cento) do capital social, a Sociedade poderá
levantar balanços extraordinários, em qualquer periodicidade, seja
para fins contábeis, seja para apuração e distribuição de resultados.

CAPíTULO X - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
Cláusula 27.

A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei o por decisão de

sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

Parágrafo único -

Caso alQuin sócio minoritário venha a requerer a dissolução judicial

da sociedade, se os sócios representando 75?/Ó (setenta e cinco por
cento) do capital social preferirem a continuação desta, será
procedida a dissolução apenas parcial, com a apuração e pagamento
dos haveres do sócio dissidente, na forma prevista rio Capítulo V11,
supra, deste contrato social.

Cláusula 28.

Em caso de liquidação, os sócios representando rio mínimo

75%

(se~ e,nta e cinco por cento) do capital social nomearão um liqüidante a fim de que este
conformidade das leis vioentes.

13
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Cláusula

29.

Por decisão

de sócios representando no mínimo 75?/Ó (setenta e cinco

por cento) do capital social, a sociedade poderá ser objeto de processo de transformação em
outro tipo societário, incorporação, c12o*4ti f4 ~ão, respeitado o direito de retirada dos
dissidentes.

CAPíTULO XI - DISPOSIÇõES FINAIS
Cláusula

30.

Os casos não previstos neste Contrato Social serão regulados
pelas
1

normas legais aplicáveis as sociedades limitadas, constantes do Capítulo IV, do Subtítulo

11, do Título li, Livro 11, da Parte Especial da Lei ri.' 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e, lia
omissão também destas últimas, dever-se-á recorrer às normas da Lei n.' 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, ou do diploma legal que a suceder.
Cláusula

31.

Os endereços dos sócios constantes do último instrurnento de

alteração do contrato social arquivado na Junta Comercial serão válidos para o
encarninharnento de cartas, avisos, notificações e intimações aos sócios, para todos os
efeitos legais. As alterações

de

endereços deverão ser comunicadas, por escrito, contra

recibo, para os demais sócios.

Cláusula

32.

As publicações que a Sociedade porventura venha a ser obrigada a

realizar por força de norma legal cooente serão feitas no Diário Oficial do Estado e em
outro periódico que venha a ser escolhido pelos Administradores

Cláusula

33.

Fica eleito o foro da Comarca da Capital

do Estado de São Paulo,

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seJa ou venha a ser, para dirirrili ,
quaisquer divergências oriundas do cumprimento ou interpretação deste Contrato Social-"

Nos termos do parágrafo

l' do artigo 1.0 11 do Novo Código Civil, os sócios que integrarn a

Administração da Sociedade declaram não estarem I»IICLIrsos em quaisquer crirries que o-e,
impeçam de exercer a atividade empresarial.

E,

em assim justos e contratados, os sócios firmam o presente instrumento em
e i`gt~q,
1teor e forma, perante as testernunhas abaixo.

t

Ç)
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ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO

Tum to the Experts.

PROCURAÇÃO

JAM ENGENHARIA LTDA,, CNPJ ri' 38.734.794/0001-90, com sede à Avenida do
Contorno, 6.777, 3' andar, Bairro de Lourdes, Belo Ilonizonte/MIG, neste ato representada
pelo Diretor Comercial JOEL AYRES DA MOTTA FILHO, Carteira de Identidade ri' MG

842.281, SSPíMG, CP17 ri' 531.619-636-87, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, com
endereço na Rua Alvarenga Peixoto, n' 300, apto.

302, Bairro de Lourdes, Belo

Horizonte/MG, pelo presente instrumento de mandado, nomeia e constitui, seu procurador o
Sr. TULIO MARCUS CARNEIRO DE VASCONCELLOS, Carteira de Identidade ri' MG

1756787, SSPíMG, CP17 ri' 007.104.746-87, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, com
endereço na Rua Professor Baroni, ri' 15 1, apto. 60 1, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte/MG, a
quem confere amplos poderes para junto a CODEMIG, praticar os atos necessários para
representar a outorgante na licitação na modalidade de pregão ri' 25109, usando dos recursos
legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos,

interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom,
firme e valioso.

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2009,
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MIM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONóMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo n": 273109

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
CNPJ:

/OCCd - TU

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JPe1
N- CREA:

5 3. ~-1 4 ~ - D

t,~ C>
~ 1ç~

~,

k

Cri , - K 6

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edita] licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

PAUL/0
' SERGIO DIAS DUARTE
CREAJMG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOSKEN

Pregoeira

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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DECIMA OITAVA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCI 1AL DA
EMPRESk " JAM ENGENHARIA LTDA
Américo André J ,inioi-. brasileiro, cas Ao com comunhão parcial de bens,
Engenheiro Mecânico, CREA/MG número 34879/D, p,3rtador do CPF número 017.789.89845. residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na i-tia
Orlando Moretzsohn, nárnero 63, apto 302, Bairro Bunítis, CEP: 30.575-300 e Joel Avres da
Motta Filho, .'brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, Engenheiro Mecânico,
CREA/MG.. número 53.442/D, carteira de identidade número 842,2 81, fomecida pela
SSP/MG, CPF: 53 1.619.636-87, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado
de'Minas Gerais, na rua Alvarenga Peixoto, número 3300, apto 302, Bairro de Lourdes, CEP:
30.180-120, pelo presente instrumento resolvem alterar a sociedade empresária Limitada
denominada "'Jam Engenharia Ltda" CNPJ: 38.734.794/0001-90, contrato social arquiva-do
no Cartório Registro de Pessoas Jurídicas sob o número 76.882 em 22/01/1991 e posterior
alteração registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nffi n,~ ro
') 1 2041086') -8 em. 28/04/1993), conforme a seguir exposto.
1Considerando o consenso dos sócios para que seja aberta uma filial coni ob .jetivo
específico de servir de DEPóSITO FECHADO, pelo presente instrumento, resolvem os
sócios alterar o contrato social, em cumprimento ao comando legal emanado do Novo Código
Civil, Lei 10.406/2002, conferindo assim nova redação à cláusula segunda e ao parágrafo
único da Cláusula Terceira, conforme a seguir expresso:
~

"CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE E FILIAL
A sociedade tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, tia
avenida do Contorno, número 6777, 3'. Andar, Bairro Lourdes, CEP: -310110-044, tendo,
ainda, as seÉuín tes filiais:
'
Avrion Senna, número 3000, sala 311 e 312, Bairro Barra da Tijuca, Rio
I - Avenida
de Jarieir'o_RJ, CEP: 22.775-904;
II - Rua Ituiutaba, ri. 421, Prado, CEP: 30.410-660, Belo Horizonte/MG. A presente
filial tem como finalidade única e exclusiva sei -vir de Depósito Fechado.
ParáQrafo únicó: E facultado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua
administração, abrir ., manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território
1I2r1' mqI
airlhuindo-lheç ca ital autônorno se necessário observada a legislacão vi(-jente
s~obre á,iiiatéria".
~ -

Í0

—

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL

Parágrafo único A filial mencionada no inciso 11 d,~ Cláusula Segunda tem como objIcto
exclusivo a guarda de bens de sua propriedade, servindo-lhe como Depósito Fechado."
Considerando o consenso dos sócios para se alterar o valor de cada quota social e para
procedêr:-se ao aumento do capital social, modificam cada quota social que passará a valer
integralmente em moeda corrente
R$ 1 -000 00 (mil reais) e subscrevem e inte-ralizam
b
o nacional,! nesta data e nas mesmas proporções anteriores, R$2. 100 .000,00 (dois milhões e cem
eu mil. ir'-,ais),. passarido o capital social de R$ 1. 100.000,00 (um milhão e cem mil reais) a
RSIãó.000',00 (três milhões e duzentos mil reais), dividido em 3.200 (três mil e duzentas)
quotas, assim distribuídas entre os sócios:
Sócios Quotistas
40, Arn-- rico André Júnior
Joel Ayres da Motta Filho
TOTAL
~

N.' de Quotas
1.600
1.600
3.200

Valor
R$ 1.600.000,00
R$1.600.000,00
RS3.200.000,00

%
50.00%
50,0fflI, ~
ioo,000/Afàlk\.,

111 - Pern-ianecem inalteradas todas as demais cláusulas do Contrato original e posteriores
alterações desde que não colidarn com a ora estipulada, na forma consolidada abaixo:

CONTRATO SOCIAL C ~ N$OLID

DO
A

CLÁUSULA PRIMEIRA — DENOMI -NAÇÃO SO CIAL

~8N

-36204

A Sociedade Empresária Ltda girará sob o nom ~~ mpresarial
-Ltda",
sendo reeida
de conformidade com a Lei número 10.406/2002 e suplefivarriente pela Lei
ZD
número 6.404/76.

CLÁUSULA SEGUNDA — SEDE E FILIAL
A sociedade tem sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, lia
1
aveniida do Contorno, número 6777, Y. Andar, Bairro
Lourdes, CEP: 30110-044, tendo.
ainda, as seguintes filiais:
I — Avenida Avrton Senna, número 3000, sala 311- e 312, Bairro Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro, R_~, CEP: 22.775-904 11 — Rua Ituiutaba, ri. 422 1, Prado, CEP: 30.410-660, Belo Horizonte/MG. A presente
filial tem cc'p'mo finalidade única e exclusiva servir de Depósito Fechado.
Parágrafo único: É facultado à sociedade a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua
adrninistração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território
nacional, airibuindo-lhes capital aiitônoii -io, se necessáriÍo, observada a legislação vicrente
sobre a matéria.

CLÁUSULA TERCEIRA — OBJETO SOCIAL
0 objeto Social da Sociedade constitui na elaboração de projeto, lia instalação e na

manutenção de sistemas de ar condicionado, centrais de esterelização, em obras civis e em
instalações prediais (elétrica e Hidráulica), ria inspeção de equipamentos e no controle de
qualidade e na locação de equipamentos, além da comercialização de equipamentos de ar
condicionado e Térmicos.
Parágrafo único: A filial mencionada no inciso 11 da Cláusula Segunda tem como objeto
exclusivo a guarda de bens de sua propriedade, servindo-lhe como Depósito Fechado.

CLÁUSULA QUARTA— PRAZO DE DURAÇÃO
0 prazo de duração da sociedade é indeterminado, extinguindo-se por vontade

unârilme dós sócios e nos casos previstos em lei-

CLÁUSULA QUINTA — CAPITAL SOCIAL
0 ca pital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de
R$').200.000,00. (três milhões e duzentos mil reais) dividido em 3200 quotas de R$ 1 -000,00
(hum mil reais) cada uma. 0 capital social fica assim subscrito na seguinte proporção:
Sócios Quotistas

N.' de Quotas

Valor

%
j,

~

-Amér1«co André Júnior
Joel Avres da Motta Filho
TOTAL

1.600
1.600

R5 1,600.000,00
R$1.600.000,00

50,00%
S0,00 -0W~c~ú tAú
(é

o

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABIL
1. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor do (~",apit
cial, conforme
preceitua o artigo 1.052 do Código Civil, Lei número 10.40612002.
11. Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigaçõe! ~~ sociais, wnfój -me
estabelece o artigo 1054 cl'c o artiao 997, VIR, do Códi<,o Civil, Lei 14.406M0 2

CLAUSULA SETINIA — ADMINISTRAÇA0 E ATRIBUICOES
A administração da sociedade caberão a todos os sócios, ficando autorizado o uso do
nome empresarial, dispensando-os de caução e investidos dos mais amplos e gerais
poderes,
Z->
podendo representa-Ia em juizo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições
públicas e autarquias, assinando isoladamente ou em conjunto, todos os documentos
necessários à 1gestão dos neaóclosZ_~

CLÁUSULA OITAVA — EMPEDLMENTO DE USO DA DENOMINAÇÃO
SOCIAL
Os administradores são investidos de todos os poderes necessários para a pratica dos
atos de gestão, ficando vedado os avais, fianças ou outras Z"-garantias de favor, bem como, o uso
ou emprego da denominação social em negócios
ou transações estranhas aos objetivos sociais.
1

CLÁUSULA NONA — REUNIõES E DELIBEWXCÕES SOCIAIS
As deliberações sociais serão tomadas em reuniões de sócios, presidida e secretariada
pelos sócios presentes, que lavrarão uma ata de reunião levada posteriormente a registro em
órgão competente, ficando a sociedade dispensada da manutenção e lavratura de livro de ata.
Parágrafo Primeiro — A convocação para a reunião de sócios se dará por escrito, com
obtenção individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio.
confornie parágrafo sexto, do artigo 1.072, da Lei número 10.406102
Parágrafo Segundo — A reunião dos sócios 'm"a-se com a presença, em primeira
convocação, de titulares de no minimo 1/4do capital social e., em seguida, qualquer número.
Parágrafo Terceiro — Fica dispensada a reunião dos sócios, quando estes decidirem
por escrito sobre as matérias objeto de deliberação, nos termos do parágrafo terceiro, do art.
1.072 da Lei número 10.406/2002.
Parágrafo Quarto — A reumião dos sócios ocorrerá nos termos previstos em Lei,
ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com
o artigo 1.078 da Lei 10.406/2002, e extraordinafiamente sempre que os interesses sociais
exigirem o pronunciamento dos sócios, salvo se todos estiverem presente e decidirem por
escrito acerca da matéria em pauta.
Parágrafo Quinto — Nas reufilões, o sócio poderá ser representado por outro sócio ou
procurador devidamente constituído para este fim específico.
Parágrafo Sexto — Os sócios deliberarão em reuniões sobre as seguintes matérias.,
ressalvando o disposto no parágrafo terceiro do presente articlo ~
a aprovação das contas da adim^rn'straçãoli.
a designação dos administradores, quando feita em separado,
1-11.
a destituição dos administradores -.
IV.
a modificação do contrato social,

À.

a incorporação, a ãlsão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de
liquidação -,
a nomeação e des~ 1tui ~ ãD dos liquidantes e o Julgamento das suas contas,o pedido de concordatq.
Parágrafo Sétimo — As deliberações dos sócios serão tomadas, observando os
quorurs rnínimos a seguir ,
1.
pelos votos correspondentes, no mínimo, a três quartos do capital social. nos
casos previstos nos incisos V e VI do art 1.071 do código civil
li.
pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos
previstos nos incisos 11, HI, IV E 'vMI do art 1.071 do código civil,
--,-,o
.1
pela maioria de votos presentes ; nos demais casos preN4
111.
na lei
.

CLÁUSULA DÉCUMA — RETMÁDAS M
Pelo Exercício da adn-iinistração, os aduni nistradores terãó d~r
mensal a título de pró-1abore, observadas as disposições reofflamentares p

a uma retirada M M
Z
inentes-

DECINIA PRIMEIRA, — RESULTA01 E SUA

~.<W
CN›

DISTRM
0 exercício social coincidira com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao

término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua
administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas legalmente.
Parágrafo Primeiro — A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente
corivocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de
participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da lei 10.406/2002.
Parágrafo Segundo — Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros
do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de
lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art1- Z_~0o 1.059 da Lei
número 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIM À SEGUNDA
-

—

CESSÃO DE QUOTAS

As quotas da Sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas sem o
expresso consentimento dos demais sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de
preferência para os sócios que queiram adquiri-lasParágrafo Único — 0 sócio que desejar retira-se da Sociedade deverá comunicar aos
demais, com antecedência de 90 dias, a sua intenção de não mais continuar na Sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — FALECIMENTO DE SóCIO
0 falecimento, falência ou afastamento de qualquer sócio não se constítuirá causa para
dissolução da sociedade, que continuará com seus sócios remanescentes;
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal de qualquer um
dos sócios, caberá aos sócios remanescentes, juntamente com um dos herdeiros, ou
representante legal proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial, fixativo dos
haveres de cada uma das partes, na proporção das quotas sociais.
Parágrafo Segundo - 0 Balanço Patrimonial será levantado com a data do último dia
do mês anterior ao evento.

CLÁUSULA DÉCIWA. QUARTA— DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA
SOCIEDADE

o

A sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócio s-quotistas, para este fini
- o sétimo, da claús uIa
convocados, respeitando o quorum deliberat 1i vo previsto no pará-o~raf
nona.

CLÁUSULADÉCIMA CUENTA— CASOS 0-MISSOS
1
do Código
De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053., parágrafo único,
i1«~ Civil
observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste
Lei número 10.406/2002
contraio, as disposições contidas na Lei das Sociedades Ariônimas aplicável
supletivamente à Sociedade Empresária Limitada, bem como pela Legislação advinda
posteriormente e aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DESIMPEDIMENTO
Os sócios e Administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se
acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, nos termos do art .1.011, parágrafo primeiro, da Lei numero
10.406,12002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei
nómero 8934/94.

CLÁUSULA DÉCIM A SÉTIMA
-

—

FORO

Para eventual proposi- tura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles
contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito
o foro da Cidade de Belo Horizonte, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais
especial ou prívilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer
dos quotistas.
E, por estarem assim —justos e contratados, assinam o presente instrumento de Contrato
Social, em três vias de J«<)rual teor e forma na presença das testemunhas adiante nomeadas.

9.
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JAM ENGENHARIA LTDA#

4147246

DATA: 1910612009
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ENGEN ARIA E AR CONDICIONAD

DECLARAÇÃO (REQUISITOS PAPA HABILITAÇÃO)

Pregão Presencia11 n' 25109

A empresa JAM ENGENHARIA LTDA- CNPJ no 38.734.794/0001-90, declara, sob as
penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos de habilitação exigidos para
participar do Pregão Presencial.

Belo Horizonte, 05 de agosto de 2009.
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Soluções TUMA: Aquecimento Solar - Ar condicionado - Automação - Co-Geração
Energia de Ondas - Filtraqem Eletrostática - Gestão Energética - Manutenção - Materiais Hidráulicos
e Metais Sanitários - Refrigeração - Termoacumulação - Ventilaçh 1 Exaustão
Empresas TUMA: Belo Horizonte - Belém - Cubatão - Fortaleza - Governador Valadares
Manaus - Recife - Rio de Janeiro - São Paulo - Vitória - Volta Redonda

'IrUMA

ANEXO 111 — DECLARAÇÃO (requisitos para habilitação)

DECLARAÇÃO

A empresa TUMA INSTALAÇõES TÉRMICAS LTDA, CNPJ No 70.996.533/0001-50,
declara, sob as penas da lei, que, atende plenamente a todos os requisitos de habilitação
exigidos para participar do Pregão Presencial.

Belo Horizonte,

03 de Agosto de 2009.
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Prodac
ANEXO 111 — REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

A PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA., CNPJ n' 57.166.45610001-43, declara,
sob as penas das lei, que, atende plenamente a todos os requisitos de habilitação
exigidos para participar do Pregão Presencial.

São Paulo, 03 de aqosto de 2009.
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Osmar doi
Diretor-sóc

n s Fragata

ro
PRODAC AR CONDICIONADO LTDA.
Rua Belford Duade, 716 - Vi. Santa Catarina - São Paulo - SP
CEP: 04375-000 - Tel.: (11) 5566-6556 Fax: G 1) 5563-5200
www.prodac.com.br

'i~àCICODEMIG

~ & D".~10 E~.. d. M— ~

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo nl: 273109

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
CNPJ: i-RESPONSÁVEL TÉCNICO:
N1 CREA:

06 <3

I -Z- ~~)

1

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.

PA&OSÉRGIO DIA~ DUARTE
CREA/MG 4487/D

EDINEA ARCANJO HOSKEN

Pregoeira

1.697 - Lou(des - Belo Honzoffle
- Tel.: (31) 32 07-8
(31) 3273-3060 - www.codemg,,m

Rua Aimorés,

CEP
Fax:

30140-071

E

C
.CODEMIG
C~
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo n O : 273109
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NOCREA:

06

<) I'Z- Q) b

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.
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13* ALERACAO DE CONTRATO SOCIAL
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA
NIRC — 35 — 2 — 0733084 — 0
C.G.C. N.*57.166.45610001-43
Entre os signatários do presente instrumento
direito, os a seguir identificados e qualificados, a saber:-

e na melhor forma de

OSMAR DOS SANTOS FRAGATA, brasileiro, casado, maior,
comerciante, portador da Cédula de Identidade R-G. 6.964.545-SSP-SP, inscrito no C.P.F.
sob o n.o 943.876.218-34, residente e domiciliado nesta Capital à R- Itapuru, 465 apto 93,
bairro Saúde, CEP 04143-01 0;

LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MIRANDA, brasileiro, casado,
maior, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R-G. 7.560.942-SSP-SP,
inscrito no C.P.F. sob o n-' 046.000.998-26 e CREA — São Paulo n.' 128.363-D, residente e
domiciliado nesta Capital à Rua Campevas, 404, apto 34, bairro Perdizes, CEP 05016-010.
UNICOS sócios da sociedade empresária do tipo limitada "PRODAC AR CONDICIONADO LTDA", desta praça, com seu contrato social arquivado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n.* 35207330840, em sessão de 20 de
fevereiro de 1987, sendo a última alteração arquivada sob o n.' 247.854101-3, em sessão de
12 de dezembro de 2001, resolvem de comum acordo consolidarem o seu contrato social
pela forma seguinte:CLAUSULA - I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a seguinte denominação social:- "PRO DAC AR
CONDICIONADO LTDA"
CLAUSULA - 11 - DA SEDE E FORO JURíDICO
A sede e foro da sociedade está situada nesta Capital na Rua Belford Duarte,
716, bairro Vila Santa Catarina, CEP 04375-000.
CLAUSULA - IH - DO PRAZO DE DURAÇÃO
A duração da sociedade é por tempo indeterminado

rV

Segue....
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CLAUSULA - IV - DO OBJETO SOCIAL
A aludida 'sociedade tem como escopo principal de seu objeto social o
seguinte:- serviços auxiliares à construção civil com a instalação, conserto e manutenção
de equipamentos para arCLAUSULA - V - DO CAPITAL SOCIAL
0 Capital Social é de R$ 1.050.000,00 (hum. milhão e cinqúenta mil reais),
dividido em 1.050.000 (hum milhão e cinqúenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum. real)
cada urna, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional e dividido entre os
sócios da seguinte forma:-

sócios

OSMAR DOS SANTOS FRAGATA
LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MULANDA
TOTAL

N QUOTAS
525.000
525.000
1.050.000

V.UNIT
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00

TOTAL R$
525.000,00
525.000,00
1.050.000,00

Parágrafo único:- Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei n-'
10-406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.

CLAUSULA — VI— DA A~STRAÇÃO
A Sociedade será administrada e representada em todos os seus atos
pela assinatura em conjunto, distribuindo entre si os diversos encargos e ftmções para
assegurar o regular flancionarnento da sociedade- A denominação social será usada em
conjunto no giro comercial e bancário e em todos os demais atos e operações que envolvam
a responsabilidade da sociedade ficando porém, vedado o seu emprego de favor e estranhos
aos fins sociais, tais como avais, fianças, endossos e análogos;
Parágrafo Primeiro:- os sócios poderão nomear ou constituir
procuradores em nome da sociedade especificando nos respectivos instrumentos os atos e
operações que o indicado poderá praticar;
Segue

....
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Parágrafo Segundo:- Na representação junto às repartições Públicas
Federal, Estadual, Municipal e suas Autarquias, assim como em licitações públicas e
privadas, a sociedade poderá ser representada por um dos sócios.

CLAUSULA - VII - DO PRO LABORE
Os sócios devidamente qualificados, tem direito a uma retirada a titulo de
Pró-Labore pelos serviços prestados à sociedade, sendo que esta retirada será levada à conta
de despesas gerais da aludida sociedade, sendo também esta retirada fixada de acordo
prévio entre os sócios, respeitando a Legislação do Imposto de Renda e Previdência Social.

CLAUSULA — VHI - DOS LUCROS OU PREJUíZOS
Os lucros ou prejuízos apurados em balanços anuais encerrados
obrigatoriamente em 31 de dezembro de cada exercício, serão divididos ou suportados entre,
os sócios na proporção de seu capital.

CLAUSULA - IX - DA PREFERENCIA
Os sócios não poderão ceder a terceiros, no todo ou em parte suas quotas de
capital, sem antes oferecê-las ao outro sócio, que em igualdade de condições terá sempre o
direito de preferência.

CLAUSULA 0

X

- DO FALECIMIEW0 DO SOCIO

falecimento de qualquer um dos sócios não implicará na extinção da

sociedade.
Aos herdeiros ou sucessores
ocupando a vaga do sócio falecido.

é

facultado o direito de continuar na sociedade,

Restringe-se apenas com a imposição de que na hipótese dos herdeiros serem
em número superior a dois, seja escolhido um dentre eles, que os represente na sociedade.

CLAUSULA

-)a

- DA ELEIÇÃO DO FORO

Fica eleito o Foro da cornarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para
transcurso de qualquer ação que tenha como origem as cláusulas deste contrato, por mais
privilegiado que o outro se apresente, e os casos omissos serão regidos pelas disposições
das Leis Vigentes.
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CLAUSULA - XII - DO DESINIPEDUvIE`NTO
Os sócios, OSMAR DOS SANTOS FRAGATA e LUIZ AUGUSTO DE
ARRUDA NIBUNDA, já devidamente qualificados, declaram que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de Lei especial, nem em virtude
de condenação nas hipóteses mencionadas no artigo 1.011, § 1*, do Código Civil (Lei
10.40612002).

CLAUSULA — XIII — DAS DISPOSIÇõES FINAIS
Os sócios já qualificados no preambulo do presente instrurnerito, declaram
que em todas as alterações societárias far-se-ão alterações contratuaís que serão registradas
na Junta Comercial do Estado de São Paulo, deixando assim de emitir o Livro de Atas, e
fica ainda estabelecido que a sociedade não terá Conselho Fiscal.

Os casos omissos neste Contrato Social, serão resolvidos com observância
dos preceitos do Código Civil (Lei 10.406 de
dispositivos legais aplicáveis.

10 de janeiro de 2002) e de outros

E, por estarem de pleno acordo, os contratantes se obrigam a cumprir
fielmente este contrato, que assinam juntamente com 2 (duas) testemunhas a tudo presente
em 3 (três) vias de igual teor, a primeira para ser arquivada Junta Comercial do Estado de
São Paulo, e as demais anotadas na referida Junta é que produzirão os efeitos legaisSão Paulo,

19 de

Luiz

novembro de

2003.
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W ALERACAO DE CONTRATO SOCIAL
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA
MIRC - 35 - 2 - 0733084 - 0

C.G.C. N.O 57.166.45610001-43

Entre os signatários do presente instrumento
de direito, os a seguir identificados e qualificados, a saber:-

e na melhor forma

OSMAR DOS SANTOS FRAGATA, brasileiro, casado, maior,
comerciante, portador da Cédula de Identidade R.G. 6.964.545-SSP-SP, inscrito no
C.P.F. sob o ri.' 943.876.218-34, residente e domiciliado nesta Capital à Rua ltapuru,
465 apto 93, bairro Vila da Saúde, CEP 04143-0 10;

LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MIRANDA, brasileiro,
casado, maior, engenheiro mecârúco, portador da Cédula de Identidade R.G. 7.560.942SSP-SP, inscrito no C.P.F. sob o ri.' 046.000.998-26 e CREA - São Paulo ri-<' 128.363D, residente e domiciliado nesta Capital à Rua Cafelândia> 101 bairro Sumaré, CEP
01255-030
UNICOS sócios da sociedade empresária do tipo limitada "PRO
DAC AR CONDICIONADO LTDA", situada nesta Capital na Rua Belford Duarte,
716, bairro Vila Sta Catarina, CEP 04375-000, com seu contrato social arquivado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o ri.' 35207330840, em sessão de 20 de
fevereiro de 1987, sendo a última alteração arquivada sob o ri.' 14.753/04-2, em sessão
de 08 de janeiro de 2004, resolvem de comum acordo alterarem o seu contrato social
pela forma seguinte:-

a) Alterar seu objeto social que passará a ser: serviços auxiliares à
construção civil e instalação de sistemas de ar condicionado, ventilação e refrigeração,
assim como assistência técnica dos mesmos.
Segue

....
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b) Respeitada a modificação feita pelo presente instrumento, continuam
em inteiro vigor as demais cláusulas e condições do contrato acima referido, e que fica
neste ato retificado e do qual a presente alteração fica fazendo parte integrante.

E, por estarem de pleno acordo, os contratantes se obrigam a cumprir
fielmente este contrato, que assinam juntamente com 2 (duas) testemunhas a tudo
presente em 3 (três) vias de igual teor, a primeira para ser arquivada Junta Comercial do
Estado de São Paulo, e as demais anotadas na referida Junta é que produzirão os efeitos
legais.

São Paulo, 12 de janeiro de 2006.

Osmar d S

s Fragata
Miranda

Luiz
Testemunhas
E~5è~in o~
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158 ALERACAO DE CONTRATO SOCIAL
PRO DAC AR CONDICIONADO LTDA
NIRC — 35 — 2 — 0733084 — 0
C.G.C. N.` 57.166.45610001-43
Entre os signatários do presente instrumento e na melhor forma
de direito, os a seguir identificados e qualificados, a saber:OSMAR DOS SANTOS FRAGATA, brasileiro, divorciado,
maior, comerciante, portador da Cédula de Identidade R.G. 6.964.545-SSP-SP, inscrito
no C.P.F. sob o ri.' 943.876.218-34, residente e domiciliado nesta Capital na Rua
Princesa Isabel, 17, apto. 123, bloco A, bairro Campo Belo, CEP 04601-000;
LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MIRANDA, brasileiro,
casado, maior, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. 7.560.942SSP-SP, inscrito no C.P.F. sob o ri.' 046.000.998-26 e CREA — São Paulo n.' 128.363D, residente e domiciliado nesta Capital ris Rua Cafelândia, 101 bairro Sumaré, CEP

01255-030
UNICOS sócios da sociedade empresária do tipo limitada "PRO
DAC AR CONDICIONADO LTDA", situada nesta Capital na Rua Belford Duarte,
716, bairro Vila Sta Catarina, CEP 04375-000, com seu contrato social arquivado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o ri.' 35207330840, em sessão de 20 de
fevereiro de 1987, sendo a última alteração arquivada sob o n.' 15.648/06-0, em sessão
de 20 de janeiro de 2006, resolvem de comum acordo alterarem o seu contrato social
pela forma seguinte:-

0 sócio OSMAR DOS SANTOS FRAGATA, acima qualificado,
subscreve e realiza neste ato, em moeda corrente nacional, 525.000 (quinhentas e vinte e
cinco mil) novas quotas, no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo o total de
R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).
0 sócio LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MIRANDA, já deviamente
qualificado, subscreve e realiza neste ato, em moeda corrente nacional, 525.000
(quinhentas e vinte e cinco mil) novas quotas, no valor de R$ 1,00 (hum real),cada
uma, perfazendo o total de R$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).
Segue

....
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Desta forma, o capital social, que era de R$ 1.050.000,00 (hum milhão
e cinqüenta mil reais), passa a ser R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), já

totalmente integralizado em moeda corrente nacional, fica dividido entre os sócios da
seguinte forma:

sócios

V. UNIT

No

TOTAL

QUOTAS
OSMAR DOS SANTOS FRAGATA

1.050.000 R$ 1,00

R$ 1.050.000,00

LUIZ AUGUSTO DE ARRUDA MIRANDA 1.050.000 R$ 1,00

R$ 1.050.000,001

2.100.000 R$1,00

R$2.100.000,001

Total

Parágrafo único:- Nos termos do art. 1.052 do Código Civil (Lei ri."
10.406/2002), a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas.
Respeitada a modificação feita pelo presente instrumento, continuam
em inteiro vigor as demais cláusulas e condições do contrato acima referido, e que fica
neste ato retificado e do qual a presente alteração fica fazendo parte integrante.
E, por estarem de pleno acordo, os contratantes se obrigam a cumprir
fielmente este contrato, que assinam juntamente com 2 (duas) testemunhas a tudo
presente em 3 (três) vias de igual teor, a primeira para ser arquivada Junta Comercial do
Estado de São Paulo, e as demais anotadas na referida Junta que produzirão os efeitos
legais.!

é

2007.

São Paulo, 31 de
s
Osmar dos~ j9 w
s 1Fragata

Luiz Augusto4a Miranda
Testemunhas

R.G. 2.064.210 - SSP/SP

5á~5bio José Gullino Lzão
R.G. 24.369.515-9-SSP/SP
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CODEMIG — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO. 25109
ABERTURA: 0610812009 ÀS 10:00h

Anexo 11
CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO

A empresa TERMOESTE SIA - CONSTRUÇõES E INSTALAÇõES, CNPJ n0 .
02.216.52110001-06, sediada na Av. T-2 n 1 2227 — Setor Bueno — Goiânia/GO, por
intermédio de seu representante legal Sr. Oranor Borges de Castro, portador da
carteira de identidade n 1 . 339.233 SSP/DF, inscrito no CPF sob o n` 040.151.851-53,
nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. ALEXANDRE ALVES DE OLIVEIRA,
brasileiro, engenheiro, portador da RG:M-3.677.607 SSP/MG e do CPF:636.11118.2116-911,
situado na Rua: Henrique Cabral, 821 - Aeroporto, Belo Horizonte, Minas Gerais,
CEP-31.270-760, a quem confere amplos poderes para junto a CODEMIG, praticar os
atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de PREGÃO
NO 25109, usando dos recursos leais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos , interpô-los, apresentar lances verbais,
negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos
ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda substabelecer esta para outrem,
com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

L FICIO a R i ffi LD

GOIÂNIA/GO, 06 de Agosto de 2009.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGAO PRESENCIAL N' 25109 - Processo ril: 273109

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DALICITAÇÃO:
CNPJ:

,OF

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NICREA:

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.
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EDINEA'AáCANJO HOSKEN

Pregoeira

1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900
Rua Aimorés,

Fax:

(31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CODEMIG — COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO. 25109
ABERTURA: 0610812009 ÀS 10:00h

DECLARAÇÃO

A empresa TERMOESTE SIA - CONSTRUÇõES E INSTALAÇõES, CNPJ n0 .
02.216.52110001-06, sediada na Av. T-2 nO 2227 — Setor Bueno — Goiânia/GO, por
intermédio de seu representante legal Sr. Oranor Borges de Castro, portador da
carteira de identidade n 0 . 339.233 SSP1D1`, inscrito no CPF sob o nO 040.151.851-53,
declara, sob as penas da lei, que, atende plenamente a todos os requisitos de
habilitação exigidos para participar do pregão presencial.

GOIÂNIA/GO, 06 de Agosto de 2009.
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TERMOESTE S/A CONSTRUÇ O_ES E INSTALAÇOES
CNPJ/MF 02.216.521/0001-06
NIRE JUCEG 5230008131 DE 28/12/1998
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM2j6 DE DEZFIMBR ~ )'3E,"0107.
: : : : o :.. : 1 :
No dia vinte e seis do mês de dezembro de 2007, as 08 h en-i sua sede social, na *Aác ~ni(la, T*_2, rw?, 2.3?? -~ Setór Bueno —
Goiânia-Go, retiniu-se a totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social, sanando assim a falta de
publicação dos editais de convocação, nos teri -nos do art. 124, § 40 da lei 6.404/76. Foi eleito para presidir a sessão o Sr.
EDIONE N~IENEZES DE CASTRO, que escolheu a mim FLÁVIA FREITAS DE CASTRO para secretariá-lo.
A presente assembléia geral extraordinária tem como pauta discussão e aprovação dos seguintes termos: a) Eleição do
Conselho de Administração; b) Eleição do Dirctor Presidente; c) Eleição do Diretor Superintendente ,- d) Eleição do
Diretor Administrativo Financeiro; e) Eleição do Diretor Comercial; 0 Outros assuntos de interesse da sociedade.
Abrindo a sessão, foi colocada em pauta a votação, e por unanimidade deliberou-se o seguinte:

›,

'~

Eleitos os membros do Conselho de Administração, que passa a ter a seguinte constituição: Presidente do Conselho
Administração: Sr. ORANOR BORGES DE CASTRO, brasileiro, viúvo, Engenheiro Mecânico, portador de CPF/MF rir.
040.151.851-53 e Carteira de Identidade ar. 339.233 SSP/1)F, residente e domíciliado ria cidade de Goiânia-GO na Praça
T-25, rir 233 - Apto 201 - Setor Bueno, CEP 74223-210; Vice-Presidente do Conselho de Administração: Sr. EDIONE
MENEZES DE CASTRO, brasileiro, casado, Adritinistrador de Empresas, portador do CP17/MF ar. 095.218.521-00 e
Carteira de Identidade rir. 163.129 - 2' via - SSP/GO, residente e domiciliado na cidade de Goiània/GO, na Rua 18, ar.
94 - Apto 1100, Setor Oeste - CEP 74120-080; Membros do Conselho de Administração: Sra. FLÁVIA 1-REITAS DE
CASTRO, brasileira, casada, Adn-fiilástradora de Empresas, portadora da Carteira de Identidade ar. 321518-2716720
SSP/GO e do CPF/MF rir. 798.213.831-49, residente e dorniciliada na cidade de Goíânia/GO, na l ~ tia 19 tir. 269 - Apto
1.001, Centro — CEP 74230-090; Sra. RENATA FREITAS DE CASTRO, brasileira, solteira, Adritínistradora de
Empresas, portadora da Carteira de Identidade ar. 3768787- 2' via - SSP/GO e CPF/MF ar. 850.336.341-00, residente e
don-úciliada na Praça T-25 ar. 233 - Apto 201, Setor Bueno, CEP 74223-210; Sra. ROSÂNGELA NUNES ALMEIDA
DE CASTRO, brasileira, casada, Engerdicira Eletricista, portadora da Carteira de Identidade ar. 645128.1417037 - 2' via
—SSP/GO e do CPF/MF rir. 235.030.841-34, residente e domiciliada ria cidade de Goiânia/GO, ria Rua 18, ar. 94, Apto
1100 - Setor Oeste, CEP 74120-080;
Aprovados honorários mensais para os membros do Conselho de Administração a título de pró~labore no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais);
Eleito Diretor Presidente Sr. EDIONE MENEZES DE CASTRO, já qualificado;
Eleito Diretor superintendente Sr. ORANOR BORGES DE CASTRO, já qualificado;
Eleito Diretor Administrativo Financeiro Sr. EDIONE MENEZES DE CASTRO, já qualificado, com honorários
mensais a titulo de pró-1abore no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
Eleito Diretor Comercial Sr.ORANOR BORGES DE CASTRO, já qualificado, com honorários mensais a titulo de
pró-1abore rio valor de 15.000,00 (quinze mil reais);
Os membros do Conselho de Administração e Diretores eleitos tornam posse em seus cargos com mandato de três
anos contados a partir do dia 29 de dezembro de 2007, declarando-se individualmente e sob sua integral responsabilidade
e que se encontram desimpedidos civis e criminalmente para o exercício das suas funções.
seguir, o senhor Presidente abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém quis acrescentar nada foi a
pre ate sessão el rrada. A presente ata é cópia fiel lavrada em livro próprio.
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TERMOESTE

SIA CONSTRUÇõES E INSTALAÇõES - CNPJ 02.216.52110001-06
NIRE JUCEG 52300008131 DE 2811211998

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXtkAORD1R ~RIA R ~ âYIZADA EM 1811112008
PARA'A2TERA ~k,J3 DO E$J.ATUTO«.SOCIAL.
No dia dezoito do mês de novembro de 2008, às 10 h, em sua sede social, na Av.T-2, n' 2.227 — Setor Bueno Goiânia/GO, Cep: 74.215-010, reuniu-se à totalidade dos acionistas, representando 100% do capital social, sanando
assim a falta de publicação dos editais de convocação, nos termos do art. 124, § 4' da lei 6.404[76. Foi eleito para
presidir a sessão o Sr. Edione Menezes de Castro, que escolheu a mim, Maria Luiza Machado para secretariá-io. A
presente assembléia geral extraordinária tem como pauta a discussão e aprovação dos seguintes termos:
Consolidação da Alteração ocorrida no Capital Social na AGE de 14 de fevereiro de 2008 Registrada na
Junta Comercial do Estado de Goiás no dia 15102108 sob o n 11. 52080245650, no Estatuto Social.
Alteração do Art.
de favor.

28 do Estatuto Social que rege sobre poderes dos Diretores para aval, fiança ou caução

Outros assuntos de interesse da sociedade.
Após discussão e aprovação por unanimidade, os acionistas deliberaram o que os Artigos
seguinte redação:

50 e W passam a ter a

5' - 0 capital Social Autorizado da Companhia é de 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) dividido em
10.000.000 de ações ordinárias nominativas com valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado.

Art.

Art. 280 - Os Diretores Presidente e Superintendente, desde que acionistas, sempre com assinatura
conjunta, podem dar aval, endosso, fiança ou caução de favor, seja em benefício dos próprios acionistas ou
de terceiros.
Parágrafo único - É vedado aos demais Diretores ~ o disposto acima, ficando o Diretor que usar
indevidaniente os negócios sociais, responsável pela infração e sujeito às cominações legais, inclusive
perdas e danos.
Ficando o Estatuto da Sociedade com a seguinte redação consolidada:

ESTATUTO SOCIAL
1 - DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO.
1" - Constituída a sociedade anônima com a denominação de TERMOESTE SIA CONSTRUÇOES E
INSTALAÇõES, de direito privado e Capital Fechado, que se regerá pelas disposições deste Estatuto e, nos

Art.

omissos, pelas normas que lhe forem aplicáveis.
Art. 2 1

- A sociedade tem por objetivo:

a) Estudos, Projetos, Planejamento, Consultoria, Fiscalização, Administração, Execução e Manutenção de obras
civis, mecânicas, eletro-mecânicas, elétricas e eletrônicas e seus. serviços complementares elou auxiliares, assim
especificados:

1 - Obras civis, mecânicas e eletro-mecânicas:
1.1

Edificações, estradas; pistas de rolamentos e aeroportos; sistemas de transporte, abastecimento de

ág a e s ~ eamento; portos; rios; canais; barragens e diques; drenagerri; pontes; grandes estruturas;
e seus

s afins e correlatos.

~
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1.2 Sistema central de ar condicionado; sistema hidráulico; sistema mecânico, sistema de produção,
transmissão, utilização de calor eletro-mecânicos; e seus serviços afins e correlatos.

2 - Obras Elétricas e Eletrônicas:
2.1 Geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica; equipamentos, materiais e
máquinas elétricas e eletrônicas; sistemas de medição e controle elétrico e eletrônico; e seus
serviços afins e correlatos.
2.2 Instalação, gerenciamento, administração e exploração, incluindo ou não desenvolvimento de software
elou hardware para sistemas digitalizados de- automação predial, industrial, pedágio rodoviário,
estacionamento rotativo, sistemas de pesagem de veículos em rodovias elou estacionários, sistemas
de segurança composto ou não de câmaras de vídeo; instalação e manutenção de ambientes físico e
lógico de redes elétrica e digital; sistemas de comunicações e telecomunicações e seus serviços afins
o correlato , ;.
Incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais.
Comercialização de peças e acessórios para reparos em sistemas.
Comei-cialização, montagem e manutenção de sistemas de irrigação em geral.
Atividades de agricultura, pecuária e piscicultura, industrialização e comercialização de produtos derivados de
suas atividades e de produtos de terceiros, inclusive produtos alii -nentícios em geral, bebidas alcoólicas e não
alcoólicas.

1) Ativieades de prestação de serviços na gestão de negócios comerciais, administração comercial e outras
atividades administrativas.
Art. 3' - A Sociedade teni sede e domicilio na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida T-2, ri". 2227, Setor
Bueno - CEP 74.21 5-010, e filial n 11. 03, na Avenida T-6, ril. 494, Setor Bueno - CEP 74.210-300, Goiânia/GO, so ~
nir ~-! n 1 . 5290024551.7 -, filial ri'. 04, na SAAN, Quadra 02, ri'). 220, Plano Piloto - CEP 70.310-500, Brasília/DI`, sob
nire ril. 5390,0094421 -, filial ri'. 05, na Rua Inês Pereira, ri'. 61, BrookJim - CEP 04.4557-080, São Paulo/SP, sob
nire n'. 35901504 14.8; e filial ril. 07 , localizada no Canteiro da Obra a Avenida Candido de Abreu, rir. 344 - Centro
.
Cívico - CEP 80.530-001), Curitiba/PR, sob nire ri'. 4190082887.4: podendo abrir filial, sucursal, ag .e~n. c'ia e depó sito
em qualquei- outra localidade do terriiório nacional e também do exterior observado os parâmetros legais vigentes ~
Arl.

4'- 0 prazo de duração da companhia é indeterminado, tendo iniciado suas atividades na data de - 25.08.76.

11 - DO CAPITAL SOCIAL
Att., 51 - 0 capital Social Autorizado da Companhia é de 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) dividido em
10.000.000 de ações ordinárias nomir-ativas com valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado.
Ar~ . 6' - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações de Assembléia Geral, admitida a
repfE ~ sentação por procuradores legalmente habilitados, nos termos do artigo 126, § 1 0, da Lei 6.404/76.
Art, 7' - As cii;ões serão representadas por certificados, titulos ou cautelas, com a emissão na forma e com os
requi!3it(:)s exiqidos pela Lei 6.404/76, sendo assinadas pelos Diretores Presidente e Superintendente.
Parágrafo único -- As despesas coni conversão, substituição, remembramento ou reemissão de cautelas ou títulos,
sornente serão efetuadas a pedido formal dos interessados, com as despesas correndo por conta do solicitante.
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Art. 8 1 - As ações nominativas são endossáveis por livre e espontânea vontade de seus titulares,

111 - ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 9 1 - A Assembléia Geral tem poderes paFa decidif-(odos o;-mègócios: relativos ao objeto social, os enunciados
nos Estatutos Sociais, na Lei ri'. 6.404176 e legislação complementar.
Art. 10 0 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 04 (quatro) primeiros meses subseqüentes ao
encerramento do exercício social e, extraordinariamente sempre que os interesses sociais o exigirem, convocados
de acordo com a Lei ri'. 6.404176.
Art. 11 11 - Os acionistas poderão ser representados nas Assembléias Gerais por procuradores que também sejam
acionistas.
Art. 12 0 - As Assembléias Gerais serão convocadas pelo Conselho de Administração, por qualquer Diretor acionista,
pelo Conselho Fiscal, quando em funcionamento, ou por qualquer acionista ou grupo de acionistas.
Art. 131 - As reuniões de Assembléia Geral serão presididas por um Diretor acionista ou, na sua falta ou
impedimento, por quem o plenário designar.

IV . óRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO.
Art. 141 - A Sociedade é administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva, com a
constituição e poderes aqui fixados.
Art. 150 - 0 Conselho de Administração, eleito pela Assembléia Geral, será composto de 05 (cinco) membros com
mandatos de 03 (três) anos, obedecidas às normas de legislação em vigor e as fixadas neste Estatuto Social,
podendo ser reeleitos.
Parágrafo Primeiro - 0 Conselho de Administração elegerá entre os seus membros o Presidente.
Parágrafo Segundo - No caso de vacância de cargo de Conselheiro ou vacância de todos os cargos de
Conselheiro, o substituto ou substitutos serão eleitos na forma prevista na legislação em vigor.
Parágrafo Terceiro - 0 (s) membro (s) do Conselho de Administração que for (em) nomeado (s) para preencher
cargo vago de conselheiro completará o prazo de gestão do substituído ou substituídos.
Art. 16` - 0 Conselho de Administração reunír-se-á sempre que necessário para tratar de interesses da sociedade,
convocado pelo Presidente, seu substituto ou pela maioria dos Conselheiros.
Parágrafo Primeiro - 0 quorum para reunião será da maioria de seus membros.
Parágrafo Segundo - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente e, na sua
ausência, pelo seu substituto, sendo suas deliberações tomadas por maioria de votos.
Art. 17* - Os honorários dos membros do Conselho de Administração serão fixados pela Assembléia Geral.
Art. 181 - A Diretoria será composta de membros, eleitos pelo Conselho de Administração, com as atribuições
previstas em Lei e neste Estatuto, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos, sendo 01 (um) Diretor
Presidente e 01 (um) Diretor Superintendente, e os demais, titulados apenas como Diretores, que assinam na gestão
da sociedade em conjunto de dois ou isoladamente, ou ainda com procuradores legalmente estabelecidos.
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Parágrafo Primeiro - 0 Conselho de Administração decide nos casos de vaga, licença ou impedimento de qualquer
membro da Diretoria, bem como nos casos de divergências entre as Diretorias nas questões de gestão e patrimônio
da sociedade.
Parágrafo Segundo - Na gestão da sociedad ~ . os DWetGres Prasidente e:Superintendente assinam em conjunto ou
isoladamente. Os demais Diretores, quando acionistas, na ~ * atividad6 inerentes a sua diretoria, assinam
isoladamente, e quando não acionistas, assinam conforme instrumento de mandato, outorgado pelos Diretores
Presidente elou Superintendente.
Art. 190 - A Diretoria tem poderes, deveres e responsabilidades que a lei e os estatutos lhe conferem para praticar
todos os atos de gestão e administração a fim de lhe garantir o funcionamento normal e visando os fins e objefivos
sociais.
Art. 200 - Cada Diretor em seus impedimentos temporários será substituído pelo outro Diretor. Nesses casos, a
assinatura será conjunta, via de procurador para tal fim estabelecido.
Art. 21' - Compete a Diretoria por seus Diretores Acionistas:
Deliberar sobre orientação geral dos negócios sociais, obtenções e aplicações de recursos, podendo, se houver
conveniência, fixar normas e limites orçamentários a serem observados;
Representar a sociedade em todas as suas relações com terceiros, em juizo ou fora dele;
Deliberar sobre a estruturação e modificação do quadro do pessoal, fixando padrões de vencimento e outras
vantagens;
Mandar elaborar balancetes mensais, se necessário;
Aprovar a contratação e dispensa do pessoal necessário ao serviço da Sociedade;
Apresentar ao Conselho de Administração, na forma da lei, anualmente, o relatório sobre a situação da
sociedade e providenciar as demonstrações financeiras de cada exercício social, submetendo-se ao parecer do
Conselho Fiscal, quando este estiver em funcionamento;
Aprovar o regimento interno da sociedade;
Solucionar as questões surgidas com terceiros e quaisquer casos extraordinários;
Autorizar compras, vendas e alienações de quaisquer ativos estruturais ou de comercialização e produção.
Contratar auditores independentes;
Deliberar sobre regulamentos e planos gerais da administração;

1) Convocar a Assembléia Geral de acionistas;
m) Supervisionar, dirigir e orientar as atividades de contabilidade, finanças e administração da sociedade;
ri) Aos Diretores Presidente e Superintendente, em conjunto ou isoladamente, nomear ou destituir procuradores "ad
negocia" elou 'ad judicia";
o) Cumprir e fazer cumprir, em todos os seus termos, o presente Estatuto, as deliberações da Assembléia Geral e
do Conselho de Administração e as disposições legais a que estiver sujeito a Sociedade;

~7_I
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p) Executar outras atividades correlatas ao seu cargo e função.
Art. 22 1 - Compete a Diretoria por seus Diretores Não Acionistas:
Representar a Sociedade em suas relaçõ ~s com thrceiros;
Aprovar a contratação e dispensa do pessoal necessário ao serviço;
Apresentar ao Conselho de Administração, na forma da lei, anualmente, o relatório sobre a situação da
sociedade e providenciar as demonstrações financeiras de cada exercício social, submetendo-se ao parecer do
Conselho Fiscal, quando este estiver em funcionamento;
Solucionar as questões surgidas com terceiros e quaisquer casos extraordinários;
Supervisionar, dirigir e orientar as afividades de contabilidade, finanças e administração da Sociedade;
Mandar elaborar balancetes mensais, se necessário;
Autorizar compras, vendas e alienação de quaisquer ativos de comercialização e produção.
Cumprir e fazer cumprir, em todos os seus termos, o presente Estatuto, as deliberações da Assembléia Geral e
do Conselho de Administração e as disposições legais a que estiver sujeito a Sociedade, Executar outras afividades correlatas ao seu cargo e função.

Art. 23 0 - Os membros da Diretoria distribuirão entre si as atribuições previstas no artigo anterior.
Art. 241 - Para a aquisição, alienação ou gravame, ónus e obrigações sobre os bens imóveis, bem como renunciar
direitos e transigir, e ainda contrair empréstimos e avais a qualquer título, será necessária a assinatura conjunta do
Diretor Presidente e do Diretor Superintendente.
Art. 25 11 - As atividades relativas à abertura e encerramento de conta bancárias, assinaturas de cheques, requisiça(i
de saldos bancários e talões de cheques, receber e dar quitação, assinatura de contratos e distratos, será exercido'
isoladamente pelos Diretores Presidente e Superintendente elou por procuradores legalmente constituidos.
Art. 261 - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que os interesses sociais o exigirem, podendo a reunião ser.
convocada por um ou mais Diretores.
Parágrafo Unico - As deliberações da Diretoria constarão de Atas lavradas no livro próprio e serão tomadas por
maioria de votos.
Art. 270 - A título de remuneração pelos serviços respectivos, os Diretores perceberão honorários que lhes serão
fixados pela Assembléia Geral, a razão de uma quantia mensal ou anual e, a critério da Assembléia Geral.
Art. 281 - Os Diretores Presidente e Superintendente, desde que acionistas, sempre com assinatura conjunta,
podem dar aval, endosso, fiança ou caução de favor, seja em beneficio dos próprios acionistas ou de terceiros.
Parágrafo único - É vedado aos demais Diretores o disposto acima, ficando o Diretor que usar indevidamente os
negócios sociais, responsável pela infração e sujeito às cominações legais, inclusive perdas e danos.
Art. 29` - Na vacância de Diretor, o substituto será eleito pelo Conselho de Administração e completará o prazo de
gestão do substituído.
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V - CONSELHO FISCAL
Art. 301 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal, composto de 03(trés) membros efetivos e igual número de
suplentes, residentes no país, eleitos pelp Asseq ~ bléia Geral.com fun&flamento não permanente, a ser instalado
pela Assembléia Geral, de conformidade ~ o que prevê o ar ~ go~ 1 51 d41hi ri'. 6.404176 e as modificações da Lei n'.
9.457 de 05105197.
Parágrafo único - 0 Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá as funções, poderes, competência e
responsabilidades previstas na Lei ril. 6.404176, e sua remuneração será fixada pela Assembléia Geral que os
elege, obedecendo ao previsto no § 30 do artigo 162 da Lei n". 6.404176 e as modificações da Lei ril. 9.457 de

05105197.
VI - EXERCíCIO SOCIAL, LUCRO E DISTRIBUIÇÃO.
Art. W - 0 exercício social coincide com o ano civil, findo o qual se processará o levantamento das demonstrações
financeiras, prevista no artigo 176 da Lei ri". 6.404176 e as modificações da Lei ri'. 9.457 de 05105197, na forma e
prazo previsto na citada lei.
Art. 32* - 0 lucro porventura apurado terá a seguinte distribuição:

5% (cinco por cento) para contribuição do fundo de Reserva Legal até o limite previsto em Lei;
25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido levantado a título de dividendos obrigatórios aos acionistas, nos
termos do § 21' do artigo 202 da Lei ri'. 6.404176 e as modificações da Lei n'. 9.457 de 05105197.
Gratificação aos membros da Diretoria, conforme previsto no artigo 152 da Lei ri'. 6.404176 e as modificações
da Lei ri'. 9.457 de 05/05197, quando deliberado pela Assembléia Geral,

0 saldo estará colocado à disposição da Assembléia Geral.

Art. 330 - 0 dividendo deverá ser pago no prazo previsto no § 31 do artigo 205 da Lei ril. 6.040176.
Parágrafo único - Os dividendos não reclamados no prazo de 03 (três) anos, contados da data em que tenham
1.
. 1
sido postos à disposição dos acionistas, prescreverão em beneficio da sociedade.

Vil - DISSOLUÇAO, LIQUIDAÇAO E EXTINÇAO.
Art. 34' - A sociedade entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em Lei'; por deliberação da
Assembléia Geral.
Parágrafo único - Compete a Assembléia Geral determinar o modo de dissolução, liquidação e extinção, eleger o
liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar no periodo, fixando-lhe as respectivas remunerações.
VIII - FORO
Art. W - Fica estabelecido o foro da cidade de Goiânia, Estado de Goiás, renunciando aos demais, por mais
privilegiados que sejam para dirimir os impasses oriundos deste estatuto social.
IX . DISPOSIÇõES GERAIS
Art. W - Todos os casos não previstos neste Estatuto serão resolvidos de acordo com a Legislação em vigor.
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Art. 37' - No caso de algum acionista desejar alienar todas, ou parte de suas Ações Ordinárias Nominativas, os
outros acionistas terão preferência, na proporção das ações que no momento possuírem, para adquirí-las no todo
ou em parte, em igualdade de condições.
Parágrafo Primeiro - Para efeito de pre ~fjência, *deverá o ~ cicnista aúe ~ ante manifestar por escrito à Diretoria à
intenção de alienar suas açoes e mencionar o preço e forma de pagamento pretendida, a fim de que sejam
avisados os demais acionistas, os quais terão prazo de 30(trinta) dias para utilizar os direitos de preferência a eles
assegurados.

Parágrafo Segundo - Se nenhum acionista manifestar, dentro do prazo, a vontade de adquirir o todo ou parte das
ações, fica o acionista alienante, livre para transferi-Ias a quem aprouver. Colocado em votação o novo Estatuto
Social, foi o mesmo aprovado por unanimidade de votos, passando a ser o instrumento básico de orientação da
Sociedade. Declarou então o Presidente, que, aprovadas as alterações do Estatuto Social, tendo a sociedade
Capital Autorizado e Integralizado, apresentando a posição global, a saber:
AÇõES ORDINÁRIAS

CAPITAL
AUTORIZADO
INTEGRALIZADO
CAPITAL A INTEGRALIZAR

10.000.000
10.000.000

0 Presidente declarou cumpridas todas as formalidades de aprovação das alterações no Estatuto da Sociedade, e

abriu a palavra aos presentes, e como dela ninguém quisesse fazer uso, mandou lavrar a presente ATA, queL lida e
aprovada por todos os presentes. Esta Ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio registrado nos termos da Lei.
Goiânia, 18 de novembro de 2008.
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Soluções TUMA: Aquecimento Solar - Ar condicionado - Automaçâo - Co-Geração
Energia de Ondas - Filtragem Eletiostática - Gestão Eneígética - Manutenção - Materiais Hidrâuíicos
e Metais Sanitâíios - Refrigeração - Termoacumulaçâo - Ventilação 1 Exaustão
Empresas TUMA: Belo Horizonte - Belém - Cubatão - Fortaleza - Governador Valadares
Manaus - Recife - Rio de Janeiro - São Paulo - Vitória - Volta Redonda

IrUMA

PROCURAÇÃO

A TUMA INSTALAÇõES TÉRMICAS LTDA, CNPJ no 70.996.533/0001-50 com sede à
Av. Raja Gabaglia, 1686, 10' andar, bairro Gutierrez, CEP 30.441-194, Belo Horizonte-MG,
neste ato representada pelos diretores Marco Tulio garling de Vasconcellos, portador da
Carteira de Identidade no 65140 — CREA-MG e do GTF no 899.691.976-49, brasileiro,
casado, Engenheiro Civil e ArquiletolUrbanista e Julio Cesar Starling de Vasconcellos,
portador da Carteira de Identidade MG-3.779.960 — &~;P1MG e do CI'F n' 909.998.866-49,
brasileiro, casado, Admistrador, ambos situados à Av. Raja Gabaglia, 1686, 10' andar,
bairro Gutierrez, CEP 30.441-194, Belo Horizonte-MG, pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor Tulio Mareus Carneiro de
Vasconcellos, portador da Carteira de Identidade no MG- 1. 756.78 7 — SSPIMG e do CpF n'
007.104.746-87, brasileiro, casado, Engenheiro Mecânico, situado à Av. Raja Gabaglia,
1686, 10' andar, bairro Gutierrez, CEP 30.441-194, Belo Horizonte-MG, a quem confere
amplos poderem para íunto a CODEMIG, praticar os atos necessários para representar a
outorgante na licitação na modalidade de pregão no 25109, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferi ndo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpôlos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom,
firme e valioso.

Belo Horizonte, 03 de Agosto de 2009.

tarling deVasconcellos
retor Comercial
iQ,~!~

es*ar Starling de Vasconcellos
"l_iUiretor Executivo
'u
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL NO 25109 - Processo no: 273109

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA PARA A CIDADE
ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ATESTADO DE VISITA TECNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DALICITAÇÃO:
3~V

CNPJ:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
NO CREA:

j>j- 7)
~

õ,

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 fornecidos e instalados o
Sistema da Central de Água Gelada para a Cidade Administrativo de Minas Gerais, realizada no
dia 03 de agosto de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em
referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execução dos mesmos, de conformidade com o inciso 111 do artigo 30 da Lei Federal 8.666193,
em cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2009.
1
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EDINEA ARCANJO HOSKEN

Pregoeira

E
Rua Aunorés, 1 697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG

CEP 30140-071 - Tel. ~ (31) 3207-8900
Fax: (31) 3273-3060 - ~codernig.com.br

E%

TUMA MINAS INSTALAÇUES TÉRMICAS LTDA

ENDEREr,,0

:

AV.

RAJA GAB-AOLIA,

í.686

9` ANDAR

TUMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA, inscrita no
í7.493.834/000í-89, -com sede à Av. Raia
andar
- Belo Horizonte/MG, e dem.i.damentc-

C.6.C-MG sob o niSmero

10stra da n:r:, - Junta
~

Comercial do Estado de Minas Gerais sob a n - .252.890 em seç ~Ào de
013.03.í97í
e. neste ato representada , por, seus diretores, TULIO
MARCUS CARNEIRO DE VASCONCELLOS, bras11f., ira,;;' casado.. engenheiro,
portador da carteira de identidade nel
M-í.787-SSP/MO,C.P.F.:
007.íO4.746-87, residente e domiciliado L~k R4a. Perdigão Malheiros,
27í Bela Horizonte/MO, MARIA AUXILIADORA GOMES DE
REZENDE,
brasileira, solteira, economista, portadora da Carteira
de
Identida n- M-784.533-SSP/MG, C.P.F.:269.393.476-15,
residente e
domíciliada
~k
Rua Anita, Garibaldi,
33 apto.
30í Belo
Horizonte/MO; e WILLIAM RODRIGUES CALDEIRA, brasileiro, casado,
engenheiro, portador da CartEIra de Identidade nw
C.P.F.:
463.555.886---04,
residente e
M-2.387.599-SSP/MO,
29í apto. 304 Belo Horizonte
~ o Mateus,
domiciliado
'à Rua Sa
resolvem constituir sociedade - Por cotas de responsabilidade
limitada, mediante as clz(usulas seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO, FORO SEDE E DURACÃO
TUMA
A
sociedade terz ~ a denominação de
MINAS INSTALAÇOES
í.686 - 9_
TÈRMICAS LTDA, e sua sede à Av. Raia Gabaglia,
andar - Bairro Outíerrez - Belo Horizonte/MG., sendo eleita a
cidade -de Bela Horizonte-MG como foro competente para,
conhecer
e
decidir as quest5es dia empresa cujo prazo
de
duraç ~ o serz~ ind~rminado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade tem como objeto social : A) serviras auxiliares e
complementares da construç ~ o civil de sistema, .
de
condicionamento de ar, ventila4 ~ o, refriqeraç ~~ o e manutenção,.
incluindo insta1aç ~ o nas edificaç5e5 de rede de :Água, ar, ar
comércio
de
ar
comprimido e eletricidade. B) Pr:È(tíca de
condicionado, vent1laç: ~ o e refrigeração.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS
A responsabilidade dos scScios é limitada ao valor do capital
o disposto na Lei 3.708, de í@ de janeiro
social, nos termo
de í9í9.
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-.CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL

SOCIAL

capital Social fica fixado em CR 1150.000.000,00 assim
distribuidos u

0

TUMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA

- 99,9T- 957.. (noven__t~ a - w - n,-3ve
e
noventa
e
nove
v i rg ula
-

noventa e cinco por cento) das

cotas,

di;z

de

-

rcr)

CRT>í,00 -(um-

de CR%49«999«7!~ 0,. -éé

no - total
(qijarenta

e nove milh5es e novecentos e
noventa e nove mil, setecentos
e cincoentR cruzeiros).

WILLIAM RODRIGUES CALDEIRA

- 0,0005%
(zero virgula zero,
zero, zero, cinco por cento)
das cotas, de valor unit:Ario
CR%í.00 (um cruzwiro) no
de

total

TOTAL

de CR5250,00.

50.000.000

(cincoenta

milhões) de Cotas
de
de
un i t:É ~ r i a
CR%1,00
cruzeiro)

valor
(um

no total de CR$
(cincoenta
de
cruze i ros),

50.000.000,00

m i 1 h3es
e
sub sc r i to
i nt e gi- -al. i zado
neste ato em moeda corre ~ nte.

CLAUSULA QUINTA
Os s(scios

- DA ADMINISTRAÇÃO

: TUMA

ENGENHARIA TÈRMICA LTDA, representada por

Tulio Marcus Carneiro de Vasconcellos. e Maria Auxiliadora
e
William Rodriques Caldeira delegam
Gomrz~ 5
de
Rezende;
poderes
de
qer ~ ncia aos Srs. ALVARO ROBERTO MARINHEIRO
SANDRIN, brasileiro, casado, engenheiro, CPF.: í56.725.226-53
Identidade n- M-í50.@3 ~3 -SSP/MG .
e
residente e domíciliz~Ldo
66 apto. 402- Belo Horizonte/M(3,
na Rua Martin de Carvalho,
MARIO UBALDINO PEREIRA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro,
CPF.'«
í98.573.306-49 e
Identidade n ~ M-502.626 SSP/MG,
ICI-83
residente
domíciliado na Rija Nazaré,
Belo
e
Horizonte/MG., DÊNIS KLEBER GOMIDE LEITE, brasileiro, casado,
Identidade n 1 í25.0íí.406-30 e
Adm. Empresas, CPF.:
M-559601, residente e domiciliado na Rija Miranda Ribeiro, 220
SHIZUO KARASAWA,
Belo Horizonte/MG,
RUBENS
30í apto.
000.556.458-í0
e
brasileira, casado, engenheiro, CPF.".
residente e domiciliado na
Identidade n':' 5421989(~ SSP/MG,
e
10Y9 Apto. íí02 Bela Horizonte/MG.
Av»Olwg:É ~ rio Maciel,
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MARCUS VIN ~ CIUS AMARAL, brasileiro, separado, advogado, CPF."
e
Identidade ní05.929.037-52
3@7í@IOAB,
residente
e
domiciliado na SQS 308 Bloco A apto. 504 - Bras(lía/DF, para
uso da denominaçUo social em con.,unto dois-a
fazer
todas as transarr:~ es de interesse da sõc -ic-'dãde, v c-dado, -sob
pena de nulidade, o uso dela em fian( ~-as,_çt3«ípra Oi-r vE~ nda -de
sociedade, avais, endossos ou abonos em favor de terceiros,
vedado o uso da
alheios. aos negdcios sociais, bem como
denominaç ~~ o social para fins

PARAGRAFO PRIMEIRO

de

:

A
responsabilidade técnica c -aberz~ a engenheiro legalmente
registrado no CREA-MG.

PARAGRAFO SEGUNDO :
Os Administradores ter

~~ o

a seguinte denomina4to funcional

:

- Alvaro Raberto Marinheiro Sandrin - Diretor Técnico
- Mz(rio Ubaldino Pereira Filha - Diretor Comercial

- Di9~ nis. Kleber Gomíde Leite - Diretor Administrativo-Financeíro
-Recursos HumRnos
- Rubens Shizuo Karasawa - Diretor de Obras
- Marcus Vinrcitis Amaral - Diretor Brasrlia

CLAUSULA SEXTA - RETIRADA

aos Diretores UMa
ret i rada mensal a t(tulo de prd-1abore, num valor a
sei^
estipulado, ficando entendido que a valor poder:2~ ser alterado
o
a qualquer tempo por deliberaG; ~ o dos scScios, respe í tando
t et o niz(x i mo perni i t i do pel a 1 eg i s1 aç ~~ o do i mpost o de renda.

Para as despesas particulares, caber:É ~

CLAUSULA S9TIMA - A SOCIEDADE

dos sçScios, a sociedade poderz ~ transformar-se

Por deliberação
wn1 qualquer tipo

de

sociedade na conformidade da Lei.

CLAUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste contrato s ~xo rwsolvidos pelo
dispuser a leqíslaç ~ o que regula a espécie.
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CLAUSULA NONA DOS QUOTISTAS
Os

quotWas, participantes da sociedade declaram que n%o

:previst3eL, nV Inciso
í3-.-CA7.6z5. , . .que
4726-- ~le

incorrem nas proibíç3es de arquivamento?:

III do Artigo 38 da Lei Federal nc''
Registi, os. do Cónid-r- Cio - e
de
disp6e sobre os serviÇos
atividades afins cientes, ainda que se for inexata esta
declaração, estar%o incursos nos dispp,i ~ i
cogitem de crime de falsidade documentqlq ~
~

~

CLAUSULA DÉCIMA - DAS DELIBERAÇOES
A

maioria do capital social

é que tudo decide em todas

as

quest3es de interesse da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA—DOS BALANCOS E DISTRIBUIÇAO DOS RESULTADOS
0
ano comercial co
dias de cada mês de
onde
-apurar—se— ~~ o
divididos, podendo
a conta "Lucros em

incidirá com o ano civil. Aos trinta e uni
dezembro, será levantado um balRnço geral

os

lucros

ou

s e r ~k~ r-i

pre~ j'_xizos '- que

ainda tais lucros serem transferidos para
Suspenso" com vistas a futuro aumento
do

capital social.
CLAUSULA DÈCIMA SEGUNDA - DO FALECIMENTO
Ocorrendo

fulecimento de qualquer cotista, continuará zx
o
sociedade com os herdeiros do "de
Se os herdeiros do
falecido não puderem ou não quiserem continuar na sociedade,
esta n ~~ o se dissolverg, sendo os haveres do
"de
cujos''
apurados e~ m balanco que se dar* imediatamente.

PARAGRAFO PRIMEIRO:
0

pagamento do salda apurado dar-se-5 em doze parcelas

mensais iguais

e consecutivas.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DISSOLUÇAO
A sociedade se dissolve em casos previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — QQS CASOS OMISSOS
Os
casos
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CLAUSULA DE:CIMA QUINTA DA TRANSFERÊNCIA DE COTAS

As cotas

de

1
capital s ~~ Q intransfer've

~« ~~

s e d ,a eckZ1 a
ee
i
n5t
r
i.Lment
o
para mod i f i cac4o d st
documento esP cc
- ia 1
as,,
ficando
entretanto,
desde
ad«iiss ~~ o de novo oi.1 novos cotist e ~àde
o direito de prefere ~ ncí --R,
j ~É(
ressalvando
~>,ara
,
-cia:
-societ-adr-aos
primitivos
componentes
condiç ~3es,
aquis!r, ~~ o de qiialql-Ler cota.
consent i ment o expr esso
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TUMA MINAS INSTALAÇõES TÉRMICAS LTDA.
70.996.53310001-50

ENDEREÇO..._—_. AV. RAJA GABAGLIA, 1686 - Ir PAVTO.
GUTIERREZ - BELO HORIZONTE — MG
Os abaixo assinados, TULIO MARCUS CARNWLO DE VASCONCELLOS,. brasileiro,
eiro, casado, ~e de c4munhão de bens, portador da Carteíra, de Identidade n ~ M 1.756.787 - SSP/MG, CPF: 007-104-746-87, residenté e domiciliado à Rua Professor Baron ~
1511601 - Gutimrez, Belo Horizonte - MG-, FRANCISCO SIMÃO SIPAGNU0LO PARRA,
brasileiro, engenheiro, casado, regime de conum ão de bens~ portador da Carteira de Identidade
i? M - 3-779.957 - SSWMG, CPF: 731-374.308-44, residente e dorníciliado à Rua Abadessa
Gertiudes Prado, 155~2 - V-11a. Paris, Belo Fbrizonte - MQ MAWA AUIMI~1RA
GOMES DF,
E»E,, brasileira, solteira, economista, nascida aos 0911111958, portadora da
Car~ de ]Identidade n ~ M - 784.533 - SSPMG, CPF: 269-393.476-15, residente e domiciliada
à Rua Daniel de Carvalho, 15651802 - Gjüerrez,, BeJo Horizorite - M0; ?~CIA LETICILA
DE, VASCONCELOS PARRA, brasileira, pedagoga, c~ regime de conninhão de bens,
Portador da Carteira de Identidade W> M - 8.657.845 - S5PISP, CPF: 104-282.326-04; residente e
domicifiada à Rua Aba~ Gertrudes Prado, 1551402 - Vila Paris, Belo Hériwnte - MG-,
T"ESA ~TINA DE VASCONCELLOS MOURA, brasileira, professora, casada, regime.
de con~o parcial de bens, portador da Carteira de Mentidade úl M - 3-776.100 - SSP/MO,
CPF: 174.500.806-30, residente e domíciliado à Rua ~pó, 831201 - Santo Antônio, Belo
Horizonte —MG, MARTIUS CARNIMO DE VASCONCEILOS, brasileiro, estudante,
casado, regime de commbão pardal de bens, portador da Carteíra de Identidade n~ M 3-779.921 - SSP/MG, CPF: 838-331-026-91, residente e domiciliado à Av- Pmdente de Morais,
433/301 - Cidade Jardim, Belo 1~nte - MG; únicos componentes da sociedade limitada
em,pre&4da que gira; sob a denoir~ social de TUMA ~AS INSTALAÇõES
II~CAS LTDA-, conforme contrato social registrado na Slinta Comercial do F-~ de
1Nwfmas Gerais sob o if 3120410462-4 de 20.04-93 e altm~ wnn~s registradas sob os iPs
1269.431 de 18103194, 1380093 de 29106195, 1698024 de 23111198, 2597795 de 231W01,
2642387 de 20108101, 2803762 de 29/07/02~, 2989126 de 1 -1109103, 3197750 de 20107104 e
3894989 de 04103108 resolvem de cormim e pleno acordo alterar seu contrato social sob as
cláusulas e condi~ a ~, transcrevendo a presente alt~o todas as cláusulas do contrato
iniciaL
7
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CLÁUSUIA SEGUNDA — TIXANSFERÊNCI[A E VENDA DE QUOTAS — RETIMADA
DA SOCIEDADE
PARAGRAFO,

P~~O

TULIO MARCUS CARNEIRO DE VASCONCELLOS se retira da sociedade e vende 320
(Treze~ e vinte) quotas, de valor unítáno de R$0 50 (Cínqúenta, Centavos) no valor total de
R$160,00 (Cento, e ses~ reais) à JULIO CESAR STARLING- DE VASCONCELLOS,
~eiro. administrador, casado, regime de sepai~ de bens. portador da Carteira de
Identidade n ~ M — 3-779—Q6O — SgPMG, CPF: 909.998.866-49, residente e domiciliado à Rua
Cachoeira de 1~ 11411002 — Gutíerrez, Belo Horizonte — MG, vende 320 (Treze~ e vinte)
quotas, de valor u~o de RSO-50 (Cui~ Centavos) no valor total de R$160,00 (Cento e
sesseirta reais) à MARCO TULIO STARLING DE VASCONCELLOS, brasileiro, engenhewo,
casado, ~e de c<xm~ parcial de ~ por~ da Carteira de Identidade úl -- M —
3.779-958 — S8P1MQ CPF- 899.691.976-49, residente e domiciliado à Rua Perdi~ Malheiros
271 — Cidade Jardini, Belo Horizonte — MG; e transfere suas 1.432-160 (~ inilhão,
quatrocentas e trinta e duas mil e cento e sess~) qu~ de valor imitário de R50.50
(ChK~ Centavos) no valor total de R5716.080,00 (Setecentos e dezesseis mil, e oiterita reais)
à BET CONSTRUÇõES E PARTICIPAÇõES LTDA, com sm ato de constituição ariquivado na
Junta Comercial do Estado de Mínas Gerais sob o ri' NIRE 3.120.817.792-8 por despacho de
23106f08, inscrita no CNPJ sob o n~ 10.19525810001-44, com sede à Av. Raja Gaba~ 1686 —
sala 2 — 10- andar — Gutierre7, Belo Hofizonte — MO, neste ato represe~ pelos seu ~o
dw~ presidente: TULIO MARCUS CARNEIRO DE VASCONCEM,08, acima qualificado e
sua socia ffiretora, vice presidente MARIA AIUN3LL4DORA GO~ DE R
:211MIS, ,
dando ~e ato total quitação dos valores =ma, todos seus direitos e obrigaçõesFRANCISCO SIMÃO SPAGNU0LO PARRA se retira, da sociedade e transfere su» 59.680
(Cínqúenta e nove mil e seisc~ e &ü~) quotas, de valor mitkrio de R$0,50 (Chiqú~
Centavos) no valor total de ~9.8^00 (V~ e nove inil, oãoc~s e quarenta reais) à =
CONSTRUÇõES E PARTICIPAÇÓES LTDA, acuna qualíficada; dando neste ato total qwuLção
dos valores ~ ti todos seus d~s e obiriga~.
MARIA AU=~RA GOMES DE REZENDE tr~a~ -56.800 (Cí~enta e seis mil,
oitocentas) qu~ de valor in~o de R$0 50 (Cmqúenta Centavos) no valor total de
R$28.400,00 (Vírite, e oito mil e quatrocentos reais) à HEI CONSTRUÇÕES E
PARTICIPAÇõES LTDA, acima qualificada; dando neste ato total qu~ dos valores a~
u-zm~do todos seus dírertos e obriga~

MARCIA LETICIA DE VASCONCELOS PARRA se ~ da sociedade e ti-an~ suas
16.800,00(Dezesseis mil e oitocentas) quotas, de valor unitárioJe R$0.50 (Cinqú~ Centavos)
no valor total de R$8 400,,00 ~o mil e quabw~s,~) à BET CONSTRUÇõES E
i
PARTICIPAÇõES LTDA, acima qualfficada, dando ri ato total quitação dos valores a~
~do -todos seus dircítos e obr~es-

'
CARTORIO
90 OFt00 DE NOTAS DE S. HORIZONTE
35
ON
- Ean`do ri
W~1MA
MACIANO MAQ~ RMEIO
RuaSãOPaUJO-n*1115-Fo . 47-35

M~

~BELO

]

2

F

0 ESTA CONF
M 1'ESTEMUNr 0

112

R. 2

90

0Fl ~ l4

WALOURA MA ~ "'

Rua São Paulo, r~'09

30
AUTENTICAÇÁO ESjA~~ F0QRAMF- EQRIGJNAL
DOU FÉ. EM TEST
V RDADE.
EMOLPS2,83 + RECOMPE\R$0,17
- _ + TXFISC,;F1150,94
~O

TOTAL: 'fl$3.94

---

----

----

-

TERESA CRISTINA DE VASCONCELLOS MOURA se refira da sociedade e transfere suas
16.800,00(Dezesseis mil e oitocentas) qu~ de valor unitário de RSO.50 (Cínqúenta C~vos)
no valor total - de RU.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais) à HET CONSTRUÇõES E
PAR1ICIPAÇOES LTDA, acima qualificada; dando neste ato total quitação dos valores acima,
~ferindo todos seus direitos e obr~es.
CARI~O DE VASCONCEILOS se retira da sociedade e transfere suas
16-800,00(Dez:esseis núl e oitocentas) quotas, de valor unitário , de RSO-50 (Cínqúenta Centavos)
no valor total de R$8.400,00 (Oito mil e quatrocentos reais) à HET CONSTRUÇõES E
PARTICIPAÇõES LTDA, acima qualificada; dando neste ato, total qu~ dos valores i a,
~erindo todos seus direitos e obrigações-

MARTIUS

PAIRÃGR~

SEGU~O

0 Capital de R5800.000,00 ficará assim distribuido:
Wr CONSTPUÇõES E PARTICIPAÇÕES LTDA1.599.040 ~ milhão quinhentos e noventa e nove míl, e quar~) qu~ de valor un"úo de
R$0.50 (Cínqüenta Centavos) no valor total de R$799.520,00 (Setecentos, e noventa e nove mil,
e quinhentos e vinte reais).

JULIO CESAR STARLING DE VASCONCELLOS:
320 (Trezentas e vinte) quotas, de valor un~o de ~,50
de R$160,00 (Cento , e sessenta reais).

(Cínqüenta, ce~vos) no valor total

MARCO TULIO STARLING DE VASCONCELLOS:
320 (Trezentas e vinte) quotas, de valor unitário de RSO,50 (Cinqüenta centavos) no valor total
de R$160,00 (Cento, e sessenta reais).
MARIA ALT)M_IAI)ORA GO~ DE REZ13ME:
320 (Trezentas e ~) quotais~ de valor imitário, de R50,50
de R5160,00 (Cento e sessenta reais).

(C~~ centavos)

CLÁUSULA TERCEMA - DA _DI9NOM11NAÇÃO, _YORO,

SWI9 F.

no valor total

DURAÇÃO.

A Sociedade girará por prazo indeterminado sob a denominação social de TUMA
WSTALAÇõES I~CÃ5 LTDA, com sede, estabelecimento e kiro nesta capital de Belo
Horizonte - Estado de Minas Gerais na Av. Raja Gabaglia, 1686 - 1 P andar - Bairro Gutierrez
- Belo Horizonte/MG, mantendo as dependê~ de seu depósito fechado, tudo conforme segue
abaixo:

Depósito fechado na Rua Conde de Bobadela, 45-A - B

MG.
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CLÁUSULA QUARTA — IJÃ RiUNIÃO ANUAL
Conforme determina a Lei, 10406102 em seus artigos 1031 e 1077, os sócios realizarão,
anualmente, reunião da sociedade com lavratura de ata, com objetivo, de:

Tornar as contas dos admi iÍstradores e deliberar sobre
Designar os administradores, quando for o caso.
Tratar de outros assuntos consta~ da ordem do día.

o balanço anual.

CLÁUSULA QUINTA — DO OBJETO SOCIAL
A Sociedade tem como objetivo social:
Serviços ~ares e complementares da construção civil de sistema
ar~ ventilação, ~ge~ e --- , incluindo inst~ nas
1
ar, ar coraprimido e eletricidade.

de condicíoftamento de
~~ de rede de

~ca de comércio de ar condicionado, ven~, r ~efflge~, aquecimento ~ geração
vapor, equipamentos para g~ e transmissão de energia e outros correlatos ao ramo.
~ca da indústria, de ar conch~nado, ventilação, refngeração, aque=ento, g~
vapor, equipamentos para geração e transm~o de energia e outros correlatos ao ramo.
Locação e manutenção de equipamentos. eletromecãnicos,

de

de

de ge~ de energia e outros.

CLAUSULA SI=A — DA IME^NSABlIffiADE DOS SOCIOS
A responsabilidade de cada sócio é re~ ao valor de suas quotas, mas todos respondem
pela integralização do capital inicial.

CLÁUSULA SÉTMA — DO CAPITAL SOCIAL
0 Capital social fica fixado em R$800.000,00 (Oitocentos mil reais) assim distribuídos:
]HET CONSTRUÇõES E PARTICIPAÇOES LIDA.
1.599.040 (Hum milhão quinhentos e noventa e nove nú~ e quarenta) qu~ de vaiar unitário de
R$0.50 (Cínqúenta Centavos) no valor total de R$799.520,00 (Setecentos e noventa e nove mil,
e quinhentos e vinte reais).
1/
R)LIO, CESAR STARLING DE VASCONCEILLOS:
320 (Trezentas e M~4%W4% h t~o de 1
)E B. HOR0NU
de R$160,00
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MARCO TULIO STARLING DE VASCONCELLOS
320 (Trezentas e vinte) quotas de valor unitário de R$0,50 (Cínqúenta centavos) no valor total
de R$ 160,00 (Centó e sessenta reais).
~

MARIA AU)MIADORA GO~ DE REZENDE:
320 (Treze~ e vinte) quotas, de valor unitário de R$0,50 (Cinqúenta. centavos) no, valor total
de R$160,00 (Cento e sessenta reais).
TOTAL 1-600.000 (Hum milhão, seiscentos mil) cotas, de valor unitário de R50,50 (cínqúenta.
centavos) no valor total de R$800.000,00 (Oitocentos mil reais).
CLÁUSUI,A OITAVA — DA.ADMINISTRAÇÃO
pelos sócios administradores JULIO CESAR STARL]NG DE
A sociedade será
MARCO
TULIO STARLING DE VASCONCELLOS e MARIA
VASCONCELLOS,
ALIX1[1.1ADORA GO~ DE REZBME, cabendo aos mesmos, assinando sempre em conjunto
dois a dois, o uso da denomi~ em qualquer documento de i~~ da socíedade,
esclarecend~ todavia que em hipótese alguma a denominação social poderá ser empregada
em ~cios de favor, s44a no beneficio de terceiros ou dos práprios componentes da empresaPARÁGRAFO PRE~RO
A responsabifidade técnica caberá aos engenheiros legalmente registrados no CREA-MGPARÁGRAFO SEGUNDO
Os sócios, eximi ústradores terão a w~e denominação funcional - Julio Cesar Sta-ling de Vasconcellos, - Diretor Executivo
- ~co Tulio Starling de Vasconcellos - Diretor Comercial
- Maria Auxíliadom Gomes de Rezende - Diretom Financeira
CLÁUSULA NONA — -DAS

ÇõES

Obedecendo aos critérios, para composição de maioria, pr"~s para questões especiais na
legislação vigente, as delíberações sobre todas as que~ de interesse da sociedade ~ serão
tomadas levando em conta a maioria do capital socialCLAÉ811FLA DÉC%WA — DAS RLf IRADAS--

Os sócios administradores poderão receber mens
retirada, pró-labore a ser determinada, respeitada 4

título de despesa operacional, uma
do Imposto de Renda-
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CLÁUSULA DÉCWA
RESULTADOS,

ÈB~RA

IDOS BALANÇOS E DISTRIBUIÇOF-S DOS

comercial coincidirá com o ano civil. Aos trinta e um dias de cada mês de dezembro, será
levantado um balanço geral onde apurar-se-ão os lucros ou prejuízos, que s~ divididos entre
os sócios na proporção de suas quotas de capital, podendo ainda tais lucros ser trandf.-ridos para
a conta'%ucro em Suspenso" com vi~ a fúturo aumento de capital social-

0 ano

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FALECR«NTO
Ocorrendo o fal~ento de qualquer cotista, continuará a sociedade com os herdeiros do "de
cujos. Se os herdeiros do fulecído não puderem ou não quiserem contínuw na sociedade, esta não
se dissolverá, sendo os haveres do "de cujosr apurados em balanço que se dará imed~ente.
PARÁGRAFO PRI1V=0:

0 pagamento

do saldo apurado dar-se-á em doze parcelas mensais iguais

CLÁUSULA DÉCIMA
A sociedade

TER0~ —

e consecutivas.

DA DISSOLUÇÃO

se dissolve em casos previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIKA QUARTA — DOS CASOS O~SOS:
os casos omissos neste contrato são resolvidos pelo que ~er a legislação que regula a
espécie.

CLA-úS~ DÉCIMA QUINTA — DA TRANSMRÊNCIA

DF,

QUOTAS

As quotas de capital são intransferíveís a terceiros sem o consentimento expresso de todos os
cotistas, o que dará em documento esp~ para modifi~o d~ instrumento e a admissão de
novo ou novos cotístas, ficando entretanto, desde já, r~vado o direito de pr~ncia, em
igualdade de condições aos p~vos componentes da sociedade pam aquisição de qualquer
quota-

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — DAS FILLUS
0 estabelecimento

possui um deposito, podendo abrir
do território nacional-
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CLAúSULA, DÉCIKA SÉT
' -~- - DO REGLSTRO NO CO~CIO
Os sócios administradores declaram, sob as penas da Le~ que não estão condenados por nenhum
crime, cuja pena -vede o exercício da adminí~ de sociedade empr~a. E que não estão
impedidos, por qualquer pres~o legal vigente, do ~cio das fun~ de níímini~or em
sociedade empresária, fie-ando eleito o foro desta conm -ca para qualquer ação relacionada com
este contraio.

im justas e c0n ~da!s~ assinam as partes o presente contrato, em três vias, de
igual teor e forma, após lida e achada conforme- vai ~da também pelas testemunhas ~ 0.

E

~
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estarem

ass

Belo Horizonte, 10 de Outubro de 2008-

TUIÃO MARCUS CARNEMO DF, VASCONCELLOS
CPF-. 007.1104.74"7
RG: M — .37.
1.756.787

OLO PARRA

FRANCIS
4.308CPF: 7 1
RG: M - 3.779.957

--

:X~

MARIA AU301,JADORA GOMES DE REZF~E
CPF-. 269.393.476-15
RG: M — 784.533

~CIA LETICIA DE VASCONCELOS PARRA
CIT: 104282-326-04
RG: M — &657.845

MOURA
1 tESA CRISTINA VASCONCEIXOS
V
CIPF: 174,.~
5=
0.80n
6&-3
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ST~G DE VAS NCELLOS
MARCO
W 6-49
CPF: 899.691
RG: M - 3.779.958
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CDM-2-646.938-5SPM0

MODO DF, -USAR A DENOMWAÇÃO SOCIAL
PORTARIA No 83187 DO DUF DNRC — NUC
0 Sócio administrador

STARLING DE VASCONCELLOS assinará:

INSTALAÇõES TÉRM[CAS LTDA- ~
0 Sócio adminístrador MARCO TULIO STARLING VASCONCELLOS assinará:

TUMA 1~~AS U3R~AÇõE ~'T~CAS LTDA-

A Sócia — Administradora MARIA ALIXILIADORA GOMES DE REZ~E assinará:

TUMA. IVINAS 1NS~~AC0ES T~CÈAT ~
.
J~A e OMERCIAL P~ADO DE ffi1NAS:GERMS
cf-x~ 0 "e mã nu Sca p tW6.~ 4003198
úÃ'rÁi' 24/110M0&
~o~. 08543 1133
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-3535
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PROPOSTA
DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL
No 25/09

CIA. DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO DE MINAS GERAIS
CODEMIG
CONSÓRCIO:
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS /~A
TERMOESTE S/A CONSTRUÇõES E INSTALAÇ - ES

r~

CETEST
SOt UTIONS ON

SER VICE

TERMOESTE

PROPOSTA DE PREÇOS
1 -DESCRIÇÃO DO OBJETO
Fornecimento e instalação do sistema do central de água gelada para a Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais, conforme características e especificações
contidas no edital, Termo de Referência e demais anexos do Pregão Presencial
nO 25/09.
2 -PREÇOS UNITÁRIO E TOTAL
Conforme Planilha de Preços Unitários e Global em anexo
3 -PRAZO DE VALIDADE

Será de 60 (sessenta) dias, contados da dato estipulada para a entrega dos
envelopes.
4 -PRAZO DE FORNECIMENTO DO MATERIAL E INSTALAÇÃO
Será de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos a partir do assinatura do contrato.
5 -MANUTENÇÃO

Será de 6 (seis) meses, a contar do recebimento definitivo com o compromisso de
manter os equipamentos fornecidos pelo CONSóRCIO CETEST/TERMOESTE em perfeito
funcionamento, configurados da forma especificado no Termo de Referência e seus
anexos, no local da instalação, responsabiliza ndo-nos pela manutenção e ajustes dos
equipamentos sem ónus para a CODEMIG.
6 -PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS

Será de 12 (doze) meses a contar da data da instalação/conclusão dos serviços.
7 -IDENTIFICAÇÃO DO CONSóRCIO
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
CNPJ: 24.016.172/0001-11
Rua Henrique CobraL 821 - Bairro Aeroporto
31.270-760 - Belo Horizonte - MG
Telefone: (31) 2112-1050
Fax: (31) 3491-1527

k

CETEST

ER

SOLUrIONS ON SERVICE

OESTE

C o n s 1 r u ~ ó e s p 1 n s t o 1 (1 ( o o ~

TERMOESTE S/A CONSTRUÇõES E INSTALAÇÃOES
CNPJ: 02.216.521/0001-06
Av. T-2, 2227 - Setor Bueno
74.215-01 0 - Goiãnia - GO
Telefone: (62) 4005-5100
Fax: (62) 4005-51 ]0

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2009

AVE
LIVEIRA
ALEXANDRE f
REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO

ZETEST
SOLUTIONS

ON

SERVICE

TERMOESTE
(
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DECLARAÇÃO

Declaramos que nos preços propostos e aqueles que porventura vierem a ser ofertados
em lances verbais, encontram-se incluídos todos os equipamentos que serão fornecidos e
todos os serviços necessários à instalação dos equipamentos fornecidos, contemplando
todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, fretes, tributos incidentes,
taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros,
embalagem, garantia contratual dos equipamentos fornecidos e dos serviços, lucros e
quaisquer outros ónus necessários ao cumprimento integral e que porventura possam
recair sobre o fornecimento e serviços do objeto do presente licitação, os quais ficarão a
cargo única e exclusivamente do CONSóRCIO CETEST/TERMOESTE.

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2009

ALEXANDRE ALMES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE DO CONSóRCIO

-/-CETEST

ERMOESTE

5 OL 0 TIO NS ON SCR VICE

onstru çóe s e 1 nsio 1o (o o~

DECLARAÇÃO
Declaramos que os equipamentos indicados em nossa proposta atendem às exigências
de consumo máximo da planilha de preços unitários e especificações do Edital do
Pregão Presencial nO 25/09 e as empresas CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A e
TERMOESTE S/A CONSTRUÇõES E INSTALAÇõES que compõem o consórcio estão
qualificadas a executar esta parcela do serviço, conforme credenciamento emitido pelo
fabricante do equipamento ofertado (TRANE).

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2009

kj
ALEXANDREAVES`
I'to ~
D 'E OLIVEIRA
REPRESENTANTE DO CONSóRCIO

um~
,

PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAL
ITEM

DESCRIÇÃO

1.1

UNIDADES RESFRIADORAS
UNIDADE R.E ~ I:RIADORA COM COMPRESSOR TIPO CENTRíFUGO, TAG
CVHF I00-00 ~ 9, MODELO CVHF0910, FABRICAÇÃO TRANE

1.1.1

CAPACIDADE = I OOOTR
VAZÃO - ÁGUA GELADA = 432,4 m 11h
TEMPERATURA ÁGUA GELADA:
Operação normal = 14 / 7'C
Operação carga parcial (50%) 10,49 / 7 'C
VAZÃO - ÁGUA DE CONDENSAÇAO = 640 m3/h
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO:
Operação normal = 29.5 35 'C
Operação parcial (50%) 1 8.33 / 21,09 'C
POTÉNCIA: 543,1 KW - plena carga
199.5 KW - cargo parcial / 50% - Conforme ARI
COP - PLENA CARGA = 6,5
TENSAC) = 380 V / 3f / 60HZ
REFRIGERANTE = HCFC- 123
COMPRESSOR = CENTRíFUGO / TIPO HERMÉTICO

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT,

pç

5

1.136.613.79

5.683.068,95

pç

5

740.120,61

3.700.603.03

PREÇO TOTAL

UNIDADE RESFRIADORA COM COMPRESSOR TIPO CENTRiFUGO, TAC,
CVHF 550-0010. MODELO CVI-1F0570, FABRICAÇÃO TRANE
CAPACIDADE = 550 TR

VAZÃO - ÁGUA GELADA = 238 m31h
TEMPERATURA ÁGUA GELADA:
Operação normal = 14 / 7 'C
Operação carga parcial (50%) = 10,49 1 7

1.1.2

VAZÃO - ÁGUA CONDENSAÇÃO = 351 m3/h
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇAO:
Operação norma[ = 29,5 / 35 oC
Operação parciai (50%)_= 18.33 / 21,09 'C

POTÉNCIA: 295 KW - PLENA CARGA
77,1 KW - CARGA PARCIAL 150% - Conforme ARI
COP - PLENA CARGA = 6,5
TENSÃO = 380 V / 3f / 60 HZ
REFRIGERANTE = HCFC- 123
COMPRESSOR = CENTRIFUGO / TIPO --iERMÉTICO

1.2
1.2.1

1

BOMBAS CENTRíFUGAS
BOMPAS CENTRíFUGAS DE ÁGUA GELADA. FABRICAÇÃO K5B
CIRCUITO PRIMÁRIO 1 ( 1 UNIDADE RESERVA)

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.2

1.2.2.1

MODELO = 150-250 MEGANORM
VAZÃO = 432,4 m3/h
ALTURA MANOMÉTRICA ~ 1.5 VICA
POTENCIA = 40 CV
CIRCUITO PRIMÁRIO 2 (1 UNIDADE RESERVA)
MODELO = 125-200 MEGANORM
VAZÀO = 238 m31h
ALTURA MANOMÉTRICA = 15 MCA
I POTENCIA = 20 CV

BOMBAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO. FABRICAÇÃO KSB
CIRCUITO 1 (1 UNIDADE RESERVA)
MODELO = 200-315 MEGAEXTENSION
VAZÃO = 640 m3/h
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA
POTÊNCIA = 100 CV

pç

6

23.260,93

139.565,60

pç

6

15,683,51

94.101,05

pç

6

49*693,81

298.162,87

=ir-

E=
- " N01 C:» EE=EB -r W

CiRCUÍTO 2 (1 UNIDADE RESERVA)
1.2.2.2

MODELO = 150-250 MEGANORM
VAZÃO = 351 M3/h
ALTURA MANOMÉTRICA = 25 MCA

pç

6

32.071,89

192.431.36

pç

9

276-664.13

2.489.977.18

pç

2

133.926.59

267.853,17

pç

4

16.740,82

66.963,29

pç

4

19.384,11

77.536,44

cj

1

12.687,/8

12.687.78

pç

1

2.995,73

2.995,73

pç

1

14.449,97

14.449,97

pç

1

51.103,57

51.103,57

kg
kg
kg
kg

16.000
5.200
950
700

12,00
12,00
12.00

192.000.00

pç
pç

9
6

650,00
300,00

5.850,00

pç

4

)ço,00

400.00

fRç

6

POTÊNCIA = 50 CV
1.3

1.31

TORRES DE RESFRIAMENTO
TORRE DE RESFRIAMENTO EM FIBRA, COM ENCHIMENTO EM
POLIPROPILENO MODELO = ASP 3100 / 5 30 1 4 - BAG, FABRICAÇÃO
ALFATERM
VAZÃO =550 m3/h
TEMPERATURAS = 35 129,5 / 24,5 - C

POTENCIA = 30 CV
1.4
1.4.1

SISTEMA MULTI-SPLIT
SISTEMA MULTI-SPLIT, TIPO "VRV", FABRICAÇÃO HITACHI
UNIDADE CONDENSADORA
~
ODELO = RAS-20-FSN1 (191.000 BTU/H)

1.4.1.2

UNIDADE EVAPORADORA
MODELO RPC 4,0 (38.220 BTU/H)

1.4.1.3

t~—

UNIDADE EVAPORADORA
oDELO RPC 5,0 (48.460 BTU/FI)
(MATERIAL+] NSTALAÇÃO,
COBRE
DE
TUBULAÇÃO

INCLUINDO

1.4.1.4
CONTROLES)

1.5
1.5.1

VENTILADORES
VENTILADOR CENTRÍFUGO DUPLA ASPIRAÇÃO TIPO SIROCO, COM
CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA GALVANIZADA E EIXO EM AÇO
CARBONO, FABRICAÇÃO BERLINNER ILILIFT
MODELO = BSS-225
VAZAO = 1200 m3/1h
PRESSÃO EST. DISP, = 25 MMCA

POTÊNCIA = 0,33 CV
CAIXA VENTILADORA DOTADA DE VENTILADOR CIENTIRíFUGO DE DUPLA
1.5.2

1.5.2.1

1.5.2.2

ASPIRAÇÃO, TIPO SIROCO, COM CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA
GALVANIZADA E EIXO EM AÇO CARBONO, FABRICAÇAO BERLINNER
MODELO = BBS-800
VAZÃO = 2,5400 m3/h
PRESSÃO EST. DISP. = 20 MMCA
POTÊNCIA = 4 CV
MODELO = BIBS- 1000
VAZÃO = 89600 M3/h
PRESSÃO EST. DISP. = 20 MMCA

POTÊNCIA = 25 CV
1.6

DUTOS
DUTO EM CHAPA GALVANIZADA FLANGEADO, INCILUíNDO JUNTAS,
JOELHOS, DEFLECTORES, CAPTORES, SUPORTES E DEMAIS ACESSóRIOS

1.6.1.2
1.6.1,3
1.6.1.4

1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3

DUTOS - CAG
DUTOS - SUBESTAÇÃO
DUTOS - TELECOM
DUTOS - CIRCULARES
DIFUSÃO
GRELHA

1.7.2.1

DE SIMPLES

DEFLEXÃO.

COM

REGISTRO

EM

ALUMINIO

ANODIZADO, MOD, AT 1 AG, FABRICAÇÃO TROX
122,5 X 82,5
82.5 X 42,5
32,5 X 16,5
GRELHA

1.7.2

12.00

62.400,00
11.400,00
8.400,00

DE

DUPLA

DEFLEXÃO.

COM

REGISTRO

ANODIZADO, MOD. AT / DG, FABRICAÇÃO TROX
132,5 X 16,5

EM

1.800,00

ALUMiNIC)

ffiá ~' 1 /-7n. n_
-ff,01N00

-E- EE " NA C:» E—
= EB —I— EE
((1j11'jrl ~

1,7-3

VENEZIANA

PARA

FIXAÇÃO

EM

PORTA/DIVISóRIA,

MOD.

..'

.

lo 1,i — —

AGST,

FABRICAÇAO TROX

1.7.3. 1

42,5 X 42.5CM

pç

2

300,00

600,00

pç

24-

750,00

18.000,00

M
M
M
M

191
156

675,77
786,10

129.072,09
122.631,59

1.679,77

443.459.66

ry1

264
24
102

5.279,28
8.864,31

904.159,74

M
M
M

127
173
156

ni

102

M
M
M

192
36

M
M
M
M
M

191
156

264
24
102

pç
pç
pç
pç

Cj

GRELHA DE PISO EM FERRO FUNDIDO, COM CESTA COLETORA MOD. AF1.7.4
1.7.4.1

1.8

1.8.1

0/A, FABRICAÇÃO TROX
122,5 X 52,5CM
TUBULAÇÃO HIDRÁULICA
~ UBULAÇÀO HIDRÁULICA PARA ÁGUA GELADA EM AÇO CARBONO

PRETO GALVANIZADO. COM EXTREMIDADES FLANGEADAS 1 ASTM-A-53 E
ABNT NBR 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE ESCOAMENTO MiNIMO DE
35.000 psi - GRAU B e RESISTÊNCIA MíNIMA À TRAÇÃO DE 60.000 psi -

1.8.1.1
1.8.1.2
1.8.1.3

1.8.1.4
1.8.1.5

1.8.2

1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3

1.8.2.4
1.8.2.5
1,8.2,6
1.8.2.7
1.9

1.9.1

1.9j.]
1.9.1.2
1.9,1,,3

19.1.4
1-9.1.5
1.10

GRAU B (INCLUíNDO JUNTAS, CURVAS, CONEXõES E SUPORTES)
DIÂMETRO = 200NIM
DIÂMETRO = 250MM
DIÂMETRO = 350NIM
DIÂMETRO = 500MM
DIÂMETRO = 700MM
TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO EM AÇO
CARBONO PRETO GALVANIZADO COM EXTREMIDADES FLANGEADAS 1
ASTM-A-53 E ABNT NBR 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE
ESCOAMENTO MíNIMO DE 35.000psi - GRAU B e RESISTÊNCIA MíNIMA À
TRAÇÃO DE 60.000psi - GRAU B (INCLUíNDO JUNTAS, CURVAS,
CONEXóES E SUPORTES)
DIÂMETRO = 250MM
DIAMETRO = 300MM
DIAMETRO = 350iVIM
DIÂMETRO = 450MM
DIAMETRO = 600MM
DIÁMETRO = 700MM
DIÂMETRO = 750MM

54

12,6.702,76

786,10

99.834,69

1.417,05

245.149,40
262.044,35

1.679,77
4.275,28
7.343,83
8.864,31
10.488,23

436.078,60
1.410.015.05

319.115,20
566,364,32

ISOLAMENTO TÉRMICO - HIDRÁULICA
ISOLAME[,ITO TÉRMICO FLEXiVEL DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA
ESPUMA ELASTOMÉRICA À BASE DE BORRACHA NITRíLICA. COM FATOR
DE RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR D'ÁGUA p 3 CONDUTiVIDADE
TÉRMICA DE 0,035 W/(m.K) à 0 'C, CLASSE M-1 /FOGO, ISENTO DE CFC,
FABRiCAÇÃO ARMAFLEX
DIÂMETRO = 200MM - d u pia cornado 2 x manto M-99-É (2x 19)
DIÃM ETRO = 250MM - d u pia camada 2 x man to M-99-E (2x 19
DIÃMEIRO = 3SOMNI - dupla camada manta R-99 + M-99-E (25 + 19)

DIÂMETRO = 500MM - dupio comodo 2 x manto R-99 (2x25)
DIÂMETRO = 700MM - du.cia camodo 2 x manto R-99 (2x32)

258.59
258,59
289,62
310,30

49.389,83

496,48

50.64 ~ ,39

5
5
5
5

17.239,03
18.825,02

94.125,12

17.445,90
18.962,94

94.814,69

5
5
5

15.859,9 1
19.307,72

/9.299,56
96.538,59

40.339,34

76,458,56
7.447,26

VÁLVULAS DE REGULAGEM HIDRÁULICA
VÁLVULAS DE BALANCEAMENIO FLANGEADAS ANSI 150 COM CORPO

EM FERRO FUNDIDO NODULAR E INTERNOS EM AMETALDE, VOLANTE EM
1.10.1

POLIAMIDA, CLASSE DE PRESSÃO MiNIMA DE 10 kglcm2, FABRICAÇÀO
IT&A. COM PONTO PARA TOMADA DE PRESSÃO, TEMPERATURA E TRAVA
STAF 200 (EVAPORADOR) COM ISOLAMENTO TÉRMICO
1.10.1.2 STAF 250 (EVAPORADOR) COM ISOLAMENTO TÉRMICO
1.10.1.3 STAF 250 (CONDENSADOR) SEM ISOLAMENTO TÉRMICO
1.10.1.4 STAF 300 (CONDENSADOR) SEM ISOLAMENTO TÉRMICO
1.10.1.1

1.11

FECHAMENTO HIDRÁULICO
CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA UNIDADE RESFRIADORA

1.11.1

MOTORIZADA + 2 TERMÔMETROS + 2 PONTOS DE PURGA + 2 JUNTAS

86.195.17
87.229,51

(2 VALVULAS DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE ASCENDENTE. SENDO 1
AMORTECEDORAS + 1 MANÔMETRO DIFERENCIAL + PTO DE DRENO + TÊ

1.11.1.2
1.11.1.3

COM REDUÇÃO PARA TERMOSTATO)
DIAMETRO = 200MM (EVAPORADOR)
DIÂMETRO = 250MIM (EVAPORADOR)
DIÂMETRO = 250MM (CONDENSADOR)

~4.134,65

1

~10

.673,24

-

1.11.1,4

1.11.2

r EE

C=> E=
- «- -r EE
~

C7

5

ci

9

cj
ci
ci
ci

6
6
6
6

DIÂMETRO = 200MM
DIÂMETRO = 250MM
DIÂMETRO = 250MM

ci

DIÂMETRO = 300MM

ci

6
6
6
6

pç

i

8.000,00

8.000,00

pç

18.000.00

90.000,00

14.000,00

70.000,00

pç
pç

5
5
1
1

18.000,00
23.980.00

23.980,00

cj

1

29.000,00

29.GOO,00

q

1

410.000,00

410.000,00

cj

1
1

78.000,00
34.000,00

34.000.00

5
5

2.300,00

11.500.00

2.800,00

14.000.00

24

560,00

13.440,00

DIÂMETRO = 300MM (CONDENSADOR)

28.961,58

144.807,88

15.859,91

142.739,20

4.964,84

29.789.05

6.206,05
8.274,74

37.236.31
49.648,42

10.343.42

62.060.52

4.964,84

8.274,74

29.789.05
37.236,31
49.648.42

10.343,42

62.060,52

TORRE
PARA
HIDRÁULICO
FECHAMENTO
CONJUNTO
DE
DERESFRIAMENTO (2 VÁLVULAS DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE
ASCENDENTE + 2 JUNTAS AMORTECEDORAS)

1.11.2.1

1.11,3

DIÂMETRO = 300MM

1

CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA BOMBAS CENTRíFUGAS
/ SUCÇÃO (I VÁLVULA DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE ASCENDENTE
+ 1 FILTRO Y COM CESTO DE INOX + 1 TERMóMETRO, + 1 JUNTA
AMORTECEDORA + FLANGE + 1 MANÔMETIRO DIFERENCIAL + REDUÇÃO
,EXCÉNTRICA)

1,11.3.1
1,11.3.2
1.11,3.3

1.11.3.4

DIÂMETRO
DIÂMETRO
DIÂMETRO
DIÂMETRO

=
=
=
=

200MM
250M1M
250MM
300MM

CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS
/ RECALQUE (I VÁLVULA GAVETA COM HASTE ASCENDENTE - 1 VÁLVULA
DE RETENÇÃO / DUPLA PORTINHOLA + 1 JUNTA AMORTECEDORA +
.FLANGE DE REDUÇÃO CONCÊNTRICA)

1. 1 1.4. 1

1.11.4.2
1.11.4.3
1.11.44
1.12
1.12.1
1.12.1.1
1.12.2
1,12.2.1
1.12.2.2
1.12.2.3

1.12.2.4
1.12.3
1.13

QUADRO ELETRICO
QUADRO ELÉTRICO,

cj
cj

INCLUiNDO

COMPONENTES

E

6.206,05

ENFIAÇÃO

220VMONC)FÁSICO-60HZ
QE-VRi` / Evaporadoras = 2 ‹VA

1

QUADROS El 1 [RICOS, INCLUiNDO COMPONENTES E ENFIAÇÃO 380 V
QE-UROI = 675,6 KVA
QE-LIRO2 = 368,5 (VA
QE-CAG GERAL = 11 79,73 KVA COM INVERSOR DE FREQÜIÊNCIA
QE-VÍRi` / Condensodoros = 50 KVA
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA - QE's 1 EQUIPAMENTOS

pç

18.000,00

ALITOMAÇÃO

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, COMPOSTO DE QUADROS DE
1.13.1

AUTOMAÇÃO, CONTROLADORAS E SENSORES, INCLUINDO PROJETODE
,AUTOMAÇÃO. PROJETO AS BUILT E DOCUMENTAÇÃO G RAL

QUADROS DE AUTOMAÇÃO. INCLUíNDO COMPONENTES E ENFIAÇÃO
1.13.1.2
1.13.1.3

1.14
1.14.1
1.14.2
1.14,3

CONTROLADORAS"
SENSORES

78.000,00

DIVERSOS
CONJU,,'TO AMORTECEDORES - UR 550 TIR

CONJUNTO AMORTECEDORES - UIR 1000 TR
CONJUNTO AMORTECEDORES - BOMBAS

cj
ci
ci

-

F EE
-

C:» 135 E3 -V- EE

REDES EXTERNAS
UNID.

ITEM

DESCRIÇÃO

1

REDE EXTERNA DE VENTILAÇÃO
TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA GELADA EM AÇO CARBONO

QUANT. 1

PREÇO UNIT.

PREÇO TOTAL

PRETO GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS / ASTM-A-53 E
1.1

ABNT NBR 5590, SCHEDULE 40, COM LIMITE DE ESCOAMENTO MiNIMO DE
35.000 psi - GRAU B e RESISTÊNCIA MINIMA À TRAÇÃO DE 60.000 psi GRAU B (INCLUINDO JUNTAS, CURVAS. CONEXõES E SUPORTES).

1.1.1

1.1.2
1.2

DIAMETRO = 250MM
DIÂMETRO = 700MM

m

M

1044 j
444

APOIO PARA TUBULAÇõES Em CHAPA DE AÇO

uni

786.10
8.864,31

3.935.754.16

248

606,81

150.489,87

m

1044 -

nn

444 -

258.59
496,48

269.963,27
220.438,97
26.183.000.00

820.688,34

ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXíVEL DE ESTRUTURA CELULAR FECHADA /
ESPUMA ELASTOMÉRICA À BASE DE BORRACHA NITRiLICA, COM FATOR
1.3

DE RESISTÈNCIA À DIFUSÃO DO

VAPOR

D'ÁGUA p >=

7.000,

CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0,035 W/(rr,..i~ ) à 0 2 C, CLASSE M-1/FOGO,
1.3.1
1,3.2

ISENTO DE CI`C, FABRICAÇÃO ARMAFLEX
DIÂMETRO 250MM - dupla camada 2 x manta M-99-E (2x19)
DIÂMETRO 700 MM - dupla camada 2 x manto R-99 (2x32 ~

TOTAL GERAL
(vinte e seis milhões, cento e oitenta e trés mil reais)

Belo Horizonte, 06 de agosto de 2.009
CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A

TERMOESTE S/A CONSTRILIÇõES E INSTALAÇõES

ALEXANDà ~ ALVES DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE DO CONSóRCIO

IrR~E
São Pau lo, 4' de Agosto de 2009.
CCCT-001.109

Ref: CREDENCIAMENTO
Eidialde Licitação '
Pregão PreNencial N 25109
Tipo: Menor Preço Global
273109
Obieto: Licitação para Contrataçúo do Fornecimento e Instalação do Sátema da CentraldeÁgua Gelada para a
Cídade A dinin átraíiia do Estado de Minas Gerais.

Prezados Senhores,

Injbnnamos que a Empresa Termoeste SIA Construções e Insialações, está apta a fomecer, instalar e prestar
sei-viços de manutenção nos produtos abaÈro descritos por nós fabricados e distribuídos, nos temios de nosso
Cerlijicado de Garan tia.

1.

UNIDADES RESFRIADORAS COM COMPRESSORESDO TIPO PARAFUSO OU CENTRíFUGO, COM
MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUPERVISIONADA PELA TRANE, PARTIDA INICIAL E
MANUTENÇÀ0 CORRETIVA A CARGO DA TRANE DO BRASIL.

Alenciosamente,

Manoel Luiz Simões Gameiro
Diretor Gerenie

São Paulo. 4' de. Igosio de 2009.
(ICCT-001109

Ref: CREDENCIAMENTO
Eiduilde Licitação '
Modálidade. Pre~ Presencial N 25109
Tipo: Menor Preço Glóbal
Processo numero: 273109
Objeto: Licitação para Contratação do Fornecimento e Instalação do SMema da Central de Água Gelada para a
Cidade Adinitiátrativa do Estado de Minas Gerais.

Prezados Senhores,
Injbimamos que a Empresa Cetesi Afinas Engenharia e SeriiVos Sil , está apla a fornecer, instalar e prestar

serviços de manutenção nos produtos abaivo descrilos por nós fabricados e distribuídos, nos têmios de nosso
Cert ~fÍcado de Garan lia.

1. UNIDADES RESFRL4DOR4 ~'V COM COMPRESSORES DO TIPO PARA FUSO OU CENTRíFUGO, COM
MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUPERVISIONADA PELA TRANE, PARTIDA INICIAL E
MANUTENÇÃO CORRETIVA A CARGO DA TRANE DO BRASIL.

Alenciosa ~penle,

.,Xla oelLitizSiniõesGanieiro
D'elorGerenle
oe,

E

d,
1

r-2O
j
P"
íÈ-affim-

-~f

M

Sào Paulo, 4' de Agosio de 2009.
CCCT-002/09

Ref: Declaracão referente aos equipamentos Trane
Eilital tle LiciNcão '
Mo(liMíla(le: Preeâo Presencial N 25109
Tipo: Menor Preço Glóbal
Processo numero: 273109
Objeto: Licítação para Confratação do For.#tecittwnío e Instalação do Mstenw da Central de
Ázua Gelada para a Cidade ~nistradva (]o Estaílo de Minas Gerais.

Declaramos para os devidos fins que os equipamentos modelo CVflF 910 (1.000 TR) e CVHF
570 (550 TR), marca Trane, atendem e superam a eficiência energética especificada no Edita],
conforme folhas de seleções anexas,

Sem mais,

A tenciosamente,

anoel Luiz Simões Ciameiro
Dim, tot- Get-ente

Qj

Centrifugal Chiller
-

Job Informafion
Jobol

TIG

Tag

CVHF ~10

Quantily

1

Modei number

CVHF0570

TECU

Certified In a=fdance virith the Water-Chilling Pockagos Using the Vapor Compression Cyc16
Cerffication P"ram, which lo ba5od on ARI Stardard 5501590.
Sowd presSuro measu(ed ~ n acco(dance wilh ARI Slindard 575-94

ASHRAE 90. 1 complianco

Out ai scope

Unit 1nforrnaflon
Model

CVHF

E vap tuba type

Compressor size

570

Evap tube thickness

0.025*

361

E vap passes

2

60 Hz

Cond shell size

05OL

460

Cond bundie size

500

Impelleir size

285

Condtubetype

TECU

Onfice size

750

Cond tube Lhickness

O.OW

Evap shell sjze

OSOL

Cond passes

2

Evap bundie size

700

700115

' ~)tor size
tor frequency
Motor voltage

Design Information
Cooling capacity

550,0 tom

HCFC-123 refrigerant charge

Primary power

295,0 kW

Shipping weight

198421b

Primary efficieney

0,536 kW/ton

Operating weigh1

224021b

NPi-V

0,331 kW/ton

Sound levei

Low voltage AFiD type

Unit mounted low voltage

Green Seal certification

Yes

AFD
Standard cooling

Application type

Free cooling option

No

Heat rejected into equip roorn

5,04 1v18h

Evaporator Infórmation
44.60 F

Evap pressure drop

4.77 m H20

ap flow rate

1042,9 gpm

Evap fluid 1ype

water

ap entering tenip

MA

Evap leaving temp

57.20 F

Evap fluid concentrabon

Evap flowlcapacity

1,90 gpriVtDn

Evap watef box type

non-imairine

Evap fouling factor

0,00010 hr-sq ft-deg FIBtiu

Evap watef box pressure

150 psig

Evap min flow rale

40620 gpín

Condenser Infórmation
Cond entering temp

85,10 F

Cond pressure drop

13,46 rn H20

Cond flow reta

1547.7 gpm

Cond fluid type

water

Cond leaving temp

95.00 F

Cond fluid concentration

NIA

Cond flowicapacity

2,81 gpmIton

Cond water box type

non-marine

Cond fouling factor

0.00025 hr-sq ft-deg FíBtu

Cond water box pressure

150 psig

Motor IRA

2169 A

Min circuit ampacity

533 A

Primary RIA

418,8 A

Max overcurrent protection

8WA

Un-corrected power factor

0.89

Electrical Information

0.110812009

Product Version

Solection code revislon levei

29.05
55102,0

MI)COE000CIDO0S00

C Nefe ~ rara\Temp\CAMG\CAMG revisão 1`ín"al ~ CVHF, i000 e 550 com afd.psd
Pago 1 of 1*

CenTraVac Chiller CVHF 550-0010
NPLV = 0,331 (Constant Flow)
% Load
100
75
50
25

Capacity
550,0
412,5
275,0
137,5

Evap LWT
44,60
44,60
44,60
44,60

Evap FR Evap EWT
1042,9
57,20
1042,9
54,05
1042,9
50,90
1042,9
47,75

FCLT-LAX
INDP- NO
VOLT-460
EVBS-700
CDSZ-050L
CDWP- 2
TrOL-AIR

Evap PD Cond EWT
15,64
85,10
15,74
75,05
15,85
65,00
15,96
65,00

MODL-CVHF
SRTY-UAFD
CPKW-361
EVTM-TECU
CDBS-500
TSTY-STD
FTST-YES

Cond FR Cond LWT
1547,7
95,00
82,23
1547,7
69,64
1547,7
1547,7
67,36

NTON-570
HRTZ- 60
CPIM-265
EVTH- 25
CDTM-TECU
ORSZ-750
ASTT- NO

Cond PD
44,13
45,84
47,78
47,99

CNIF-ADPV
ENCL-STD
EVSZ-050L
EMP- 2
CDTH- 28
TEST-AIR
INSL-YES

CenTraVac Centrifugal Chiller, Version 29.05, REVL 55102

kW
295,0
163,9
77,1
48,5

Amps
418,8
257,5
160,1
129,4

Efficiency
0,536
0,397
0,280
0,353

TOP VIEW

ç

LEFT SIDE VIEW
~
RTOMER NOTES:
k,~. --UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE +1-112".
COOLING COND CONNS ARE STRAIGHT OUT THE END OF THE WATER BOX.

RIGHT SIDE VIEW

FRONT VIEW
SHELL TYPE

CONN DIA

CONN TYPE

WATER BOX DRAIN ANO VENT LOCATIONS ARE SHOWN ON THE WATER BOX END PLATES.
EVAPORATOR

COOLING COND

MOM

8

8:

V:CTA%C
V CTAUL C

FLOW DIRECTION
N REAR OUT FRONT
:N BOTTOM OUT TOP

CVHF

Adaptive
Frequency
Drive

um
7

L

17 Iff-

139 1116'-

TOP VIEW
CUSTOMER NOTES:
UNIESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE +1-1r2".
COOL NG COND CONNS ARE STRAIGHT OUT THE END OF THE WATER BOX
WATER BOX DIRAIN AND VENT LOCATIONS ARE SHOWN ON THE WATER BOX END PLATES.

SHELL TYPE
EVAPORATOR
COOLiNG COND

CONN DIA
8.
8"

CONN TYPE
VICTAULIC
VICTAULIC

FLOW DIRECTION
IN REAR OUT FRONT
IN BOTTOM OUT TOP

CVHF

E

E

Í~

FRONTVIEW
CUSTOMER NOTES:
UNLESS OTHERW SE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE +I -1t2
COOLING COND CONNS
1
ARE STRAIGHT OUT THE END DF THE WATER BOX.
WATER BOX DRAIN ANO VENT LOCATIONS ARE SHOWN ON THE WATER BOX END PLATES.
w

SHELITYPE
EVAPORATOR

COOLING COND

CONN DIA
8»
8"

CONN TYPE
VICTAULIC
VICTAULIC

FLOW DIRECTION
IN REAR OUT FRONT
IN BOTTOM OUT TOP

.m
CVHF

r,
6?

LEFT SIDE VIEW
CUSTOMER NOTES:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE +1-112*.
COOLING COND CONNS ARE STRAIGHT OUT THE END , OF THE WATER BOX
WATER BOX DRAIN ANI) VENT LOCATIONS ARE SHOWN ON THE WATER BOX END PLATES.

SHELL TYPE
EVAPORATOR
COOLING COND

CONN DIA
8
8:

CONN TYPE
V:CTAUL C
V CTAUL:C

FLOW DIRECTION
N REAR OUT FRONT
N BOTTOM OUT TOP

, o

CVHF

n
-,U,

C%-Eli

RIGHT SIDE VIEW
CUSTOMER NOTES:
UNILESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE -1-1r2".
COOLING COND CONNS ARE STRAIGHT OUT THE END DF THE WATER BOX.

SHELL TYPE
EVAPORATOR

COOLING COND

CONN DIA
W
81

CONN TYPE

~

V CTA%C
V CTAUL C

FLOW DIRECTION
N REAR OUT FRONT
:N BOTTOM OUT TOP

NUTS SHOULD NOT BE TIGHT
LEAVE 1116 TO 118 GAP
HEAVY OBJECTS 1
DO NOT USE CABLES (CHAINS OR SILINGS) EXCEPT AS SHOWN. EACH OF
THE CABLES (CHAINS OR SLINGS) USED TO LIFT THE UNIT MUST BE
CAPABLE OF SUPPORTING THE ENTIRE WEIGHT OF THE UNIT. LIFTING
CABLES (CHAiNS OR SLINGS) MAY NOT BE OF THE SAME LENGTH. ADJUST
AS NECESSARY FOR EVEN UNIT LIFr- OTHER LIFTING ARRANGEMENTS
MAY CAUSE EQUIPIVIENT OR PROPERTY-01%ILY DAMAGE. FAILURE TO
PROPERILY LIFT UNIT MAY RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.
SEE DETAILS BELOW.
IMPROPER UNIT LIFT1
TEST LIFT UNIT APPROXIMATELY 24 INCHES TO VERIFY PROPER CENTER
DF GRAVITY LIFT POINT. TO AVOID DROPPING OF UNIT, REPOSITION LIFTING
POINT lF UNIT IS NOT LEVEL. FAILURE TO PROPERLY LIFT UNIT COULO
RESULT IN DEATI-1 OR SERIOUS INJURY OR POSSIBLE EOUIPMENT OR
PROPERTY-ONLY DAMAGE,
ATTACH SAFETY CHAIN OR CABLE AS SHOWN WITHOUT TENSION. NOT AS
A LIFTING CHAIN OR CABLE, BLIT TO PREVENT THE LINIT FROM ROLLING.
DO NOT FORKLIFT THE UNIT TO MOVE OR LIFT.
S. LIFrING HOLES PROVIDED ON CHILLER TO ATTACH CABLES (CHAINS OR SLINGS).
6.36 - (900 MM) RECOMMENDED CLEARANCE ABOVE HIGHEST POINT OF COMPRESSOR.

- NABRATION ISOLATOR

1

FOLLOW NEC SECTION 110 AND OTHER APPLICABLE LOCAL CODES
FOR CLEARANCES IN FRONT DF ELECTRICAL ENCLOSURES.
S. SPECIFIC SHIPPING AND OPERATING WEIGHTS OF THE SUBMI -l- TED
CHILLER ARE PROVIDED lF THE CENTRIFUGAL CHILLER SELECTION
WAS ENTERED IN TOPSS. DETAILED LOAD POINT AND SPRING
ISOLATOR APPLICATION WIEIGHTS ARE AVAILABLE FROM »CENTRAVAC
'SOLATOR SELECTION REPORT" AVAILABLE FROM THE REPORT GENERATOR
)F THE TRANE TOPSS CHILLER SELECTION PROGRAM. CONTACT
YOUR LOCAL TRANE SALES ENGINEER lF THIS DATA IS REQUIRED.

UNIT MOUNTING PAD
112 THICK (BY TRANE)
(BY TRANE)

X STI- PIPE
TO
LOCAL

114

-7-'>< ~

6 X 6 X 314
PLATE

CONCRETE STIANCHOR BOLT DETAIL
RECOIVIMENDEI) PROCEDURE TO ALLOW FOR THERMAL
EXPANSION (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, PARTS ARE
FURNISHEI) BY CUSTOMER). ANCHORING THE UNIT IS NOT
A REQUIREMENT. IT MAY BE RECOMMENDED FOR SPECIFIC
APPLICATIONS E.G. SEISMIC ZONES, SEE LOCAL CODES.

SAFETY CHAINS
OR CABLES

(SEE NO E 8ABOVE)
19842.00 Ib
MAXIMUM SHIPPING
MAXIMUM OPERATING 22402.00 Ib

5* TYP (127mm)
4 X.88 (22mm)
DIA HOLES FOR
ANCHORING UNIT

jk~ ~
—

2 518" -rYP (67mm)

[___
—1 3116' TYP (30mm)
EVAPORATOR

2'TYP

TUBESHEET

(Slmm)
ANCHOR HOLE DETAIL
EACH CORNER

- SEE ANCHOR HOLE DETAIL
4-

44 1/2'

ADAPTIVIEW CONTROL PANEL

2 -1111*

—

1

TOP VIEW
- 33 518'
[-- 14 112"

14 112"

o

u
6 3W

6 51
\— 5 X 718' DIA HOLE
W

118» DIA HOLE

TY1PICAL HOME
POSITION

r
29 718"

NOTE: DISPLAY CAN MOVE TO AN
INFINITE NUMBER OF POSITIONS.

REF-130TTOM FRONT
OF PANEL DOOR

7 112"

1

LOWIEST POSITION
AVAILABLE

M

ADAPTIVE FREQUENCY DRIVE
AX08

~
6

SHORT CIRCUIT WITHSTAND
RATINGS(RMSSYMETRICALAMPS)
65.000

BREAKER

Aic Amps
65.000

LINE CONNECTION LUGS
ADAPTIVE FREQUENCY DRIVE
(3)310-500mcm

PANEL

INTERNAL WIRE

CONNECTION

LENGTH

cs

30

CB = CIRCUIT BREAKER

f

---

17 314'
93/W

ALLOW MIN. WORKING SPACE CLEARANCE
PER NEC ARTICLE 110 REQUIREMENTS
FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS.

INPUT WIRING OPENING IS
10 518' x 15 114"

TOP VIEW

LU2L1
62*

29

i
I-

STARTER

PANEL

lIZ'

CIRCUIT BREAKER

HANUE

FRONT VI EW

ii\WARNING

~~ AVERTlSSEMENT

/t\ADVERTENCIA

HAZARDOUS VOLTAGEI

IENSION DANGEREUSEI
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WS~11 TUDA " D£RU- 1ltCMCA.
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~
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AT=ON

CAUTION

1

USE COPPER CONDUCTORS ONILYt

PRECAUCOóN
lUTILICE UMCAMENTE CONDUCTOR
x COM
~~ M LA UaDIS .0 (11
X~3
ACEPT#A CIRCIS Tin
DE cuaumuiws
33 No U3 Wal KuE MASOM
D« AL Mpo

WUTIUUR QUE: DES CINDUCTEURS
EN CUIVRO
LCI 9~ Dc L~£ wc SCHT
MS ~ MXW R~ r IRES
TYPE$ x CeNu~
=SATEEN DE MUI #ÁnRE ~XIM
MUT DV~ Lt~JO.

f~M ~ W—~

~

MAIN UNIT CONTROL PANEL
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NOTES:
FIELD WIRING CIRCUIT SELECTION INFORMATION
C~ INFORMAMN
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HAZARDOUS VOLTAGU
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/i\ADVERTENCiA

TMIEIN ~REUEI
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CAUTION

ATTENTION

uSE COPPER CONDUCTORS ONIM
0` co~'O ~
—TO0000W1~

1. l ~ ~ ~«T

PRECAUClóN

RUTILISER QUE DES CONDUCTURS UTILICE ONICA>tNTE: UNDUCTMES
EN CUIVREI
DE MBRE!
U$ ~ R L—t C 5M7
LAS lu~s m ~ m Wpm CUN9,câ~ cc[ ~wR v R[$
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DE c~TUl&~
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~ WD~ L'£9~.
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'CONNECTION DIAGRAMS ARE AVAILABLE AT THE WEBPAGE SHOWN IN THE MECHANICAL SPECIFICATIONS SECTION OF THIS SUBMITTAL.
NOTES"
DASHED LINES INDICATE RECOMMENDED FIELD WIRING BY OTHERS. CHECK SALES ORDER TO DETERMINE lF WIRING IS REQUIRED FOR SPECIFIC OPTIONS.
CAUTION-DONOTENERGIZEUNITUNTILCHECK-OUTANDSTART-UPPROCEDURESHAVEBEENCOMPLETED.
REQUIRED
ALI- CUSTOMER CONTROL CIRCUIT WIRING MUST HAVE A MINIMUM RATING OF 150 VOLTS.
ALI- FIELD WIRING MUST BE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRICAL CODE
(NEC), STATE AND LOCAL REQUIREMENTS. OUTSIDE THE UNITED STATES, OTHER
COLINTRIES APPLICABLE NATIONAL ANDIOR LOCAL REQUIREMENTS SHALI- APPI-Y.
S. EVAPORATOR AND CONDENSER FLOW SWITCHES ARE REQUIRED. THEY MUST BE
INSTALLED AND WIRED TO THE TRANE PANEL BY THE INSTALLING CONTRACTOR.
PURCHASE OF SWITCHES FROM TRANE IS OPTIONAL2 WIRES, 115 VAC CIRCUIT, SEPARATE POWIER SLIPPLY 15 REQUIRED. MINIMUM
CONTACT RATING AT 115 VAC - 2.88 INDUCTIVE 113 H.P.(.25 kW) AT 115 VAC REQUIRED.
2 WIRES 115 VAC CIRCUIT, SEPARATE POWIER SUPIPLY [S REQUIRED. CONTACTS
ARE N.O: CONTACT RATING - 2.88 INDUCTIVE 113 H.P.(.25 kW) AT 115 VAC OPTIONAL.
2 OR 3 WIRES(N.0. WOR N.C.), 115 VAC CIRCUIT, SEPARATE 115 VAC POWIER SUPIPLY IS
REQUIRED. CONTACTS ARE NOINC RATINGS - 2.88 INDUCTIVE 113 H.P.(.25 kW) AT 115 VAC.

THE LINIT CONTROL PANEL (CH.530) SLIPPLIES A CONTACT
OUTPUT TO CONTROL THE CUSTOMER SUPIPLIED DEVICES
SHOWN BELOW. MAXIMUM FUSE SIZE PER DEVICE - 15 AMPS.

LOW VOLTAGE (30V MAX)
DO NOT RUN WITH HIGHER
VOLTAGE CIRCUITS

r------------------------

r- — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
CHILLED WATER PUMP STARTER

1 EXTERNAL AUTOISTOP (CONTACT)

1

1

------------------

CONDENSER WATER PUNIP STARTER
1,_ — --------------------

1 EMERGENCY STOP NORMAL/TRIP (CONTACT)

------------------------

HEAD RELIU REQUEST RELAY

MAXIMUM CAPACITY RELAY
REMOTE ALARM RELAY (LATCHING)
REMOTE ALARM RELAY (NON-LATCHING)

ILINE

—————————

PURGE REMOTE ALARM

VOLTAGE

(SEE NAMEPLATE)

— COMPRESSOR RILINNING RELAY
— LIMIT WARNING INDICATOR

UNIT
MOLINTIED
STARTER

COND

WATER
WATER FLOW
pUMp SWITCH
CONO

CONTROL
PANEL
LEAVING

E
CO N D

CONDENSER
WATER

2 WIRES. 115 VAC CIRCUIT
o
:0:'/i
CHILLED
WATER PLIMP

CHILLED

WATER
FLOW
SWITCH

———————————————————————— —————

EVAP

CONTROL VOLTAGE
115 VOLTS ------------

FRONT ELEVATION

LEAVING
CHILLED
WATEIR

1
42
6

DEVICE PREFIX CODE
MAM UNIT CONTROL PANEI. DEVICE
REMOTE MW4TFD DEVICE
UNFT MGUNTEO
PROVIDEO
D--VrE DE_~ CE
"TO~IER
CUSTOMER TO CONNECT
ETI.ANET..ER.ESTO
4A2ADAPTIVIEW DISPLAYMONIffOR

(RE EXTERNAI.AUTO

W USED)
MOVE JUMPER IW2STOP

DEFAULT O~S MAY DE REPROGRAMIMEO
70 ANY ALTERNATF ALARM OR STATUS
OUTPUT USTED BELOW
5H15
jÇ`I CHI-LERAI.ARJUINDICATOR
\<~ y (ALTERNATE)

MAJN UNIT CONTROL PANEL
TERMINAL CONNECTIONS
FNi
ET=ET 1 F
I.
>"T'RY.
~".
IN COUTROL PANEL
POWIER
1XI.G G—El5m
--0- —C~- — — --0 1A13J2-1
IW2
lAsi2.8 0
---0 1A13J2-2

OpnO.
r
ISTO- ER ~MO
GNO

N

H

654

EME1~ ~ USED)
fREMOVE JUMPER IW3 lF

--0 IAI3J2,3
IW3
---0 1A1324

IAIJ21 C›— —
IAS .12.3

————

SK'

1

—

---4 EVAPORNTOFIWATER <3
PUNIP RELAY

0----4
5K2

CUSTOMER SUPPLIED
U E VOLTAGE
ISEE UNIT
NI NAMEPL4TE)
GNID 11

C~NSIERWATER
PUMP RELAY

lAsi2.1
M .12-9

C-

1A8J2-7

c—

L3

L2

o

. .......

CHILLER MUR (LATCWMG>
AI~ I~TOR
(DEFAULTI

OPTIONAL

IAB J2-3
5H2

1 G,

LI

Imiz-1

L3

L2

CHILUER LIAR ~N_LATCHING)
T.R

e—
OPTIONAL

201 MAIN CIA£UIT BREAKER

1A9 J2-9

UNIT MOUNTED Lia.11FLO 2
ADAPTIVE FREQUENCY DRIVE PANEL

1A9 .12.7

A\WARNING

1-41
1

ALARM,

5H4
RGE ALA- INDICATOR
(DEFAULT)

0—

IAB J2-12

0--

IAB J2A0

o—

(OEFAULT)

OPTIONAL

CHkLEIR RUNN1W. INDICATOR
(DEFAULT)

OPTiONAL

HAZAROOLISVOLTAGEI
REMOTE
DL5CONNECT
~ L ELECTRIC POWER INCLUDING

1A8 J2-8

ANCTAUM
~ESBEFOREsE-c.G
"",E
Di CONNECT5
^`D FOIL" L ~ OUT
~T ALL MOTOR C~CITOR3 ~vE
OISC~DST RE0VOLTAG£ ~~
~Rt~BLESKEDORW.REF£RTOORNE
~STRUCTIONS FOR CAPA£ITOR OISCHARGF
WILURE TO DO T~ E ~E BEFORE SERVICING
COULO RESW IN DEATH OR SERIOUS INJURY

IM.124

o—

5H7

C~ LIAT W~

0—

(DEFAULT)

OPTIoNAL

lAS.12-12

AL AVERMSSEMENT
TENSION DANGERCUSEI
COLFER TOUIES LES IENSIONS ET IluvR3R
LeS SECIIIINNEURS h DISTANCE, PUIS SUIVRE:
LCS
PREICÉDURES
VERRU ILLAGE ET DES
ÉTIOUCTTES
VtRIFIE
AVANT
De TOUTE CINIE VENTIUN.
)ES NOTEURS
W

QUE
SONT
TOUS LCS

ONDENSATEURS

D.ÊGNARUS DAMS LE CM

lAg.12-6 c-

INSTRtACTIONS DE L'ENTRAtNEME ~ PU
DÉCHARGER LES CONDENSATEIRS.
ME PÁS RESPECTER CES MESURES DE
PRÉCAUTION PEUT CNTRAINFR DES BLESSURES
GRAVCS PDUVANT CTRE HORIELLES.

1A9J24 c-

SHIO
s'p--4j =T—
IN-(DEFAULT)

zis ADVERTEMA

1A9J2-1

IVEILTAJE PELIGROS01
DrSCONECTE TODA IA ENERGIA EL£CTRICA.
INCLUSO
PROCEIAS DESCONEXIONES REPIOTAS Y SIGA
DIMIENTI35 DE: CIERRE Y ETIQUEIADC
.05
DER AI SERVICIO,
INTrS DE PROC
7
ASEGORESE
WAYAN
DE QUE
De [IDOS E LOS CAPACITClRES DEL NOTI1R
SC~DU EL VOLTAJE ALMACENADO.
PARA
DE Vr
L AS UNIDADES CON C

-----OPTIONAL
C ~~

lAM9 J2 ~ 3

5H11
---

o—

OP`TION.AL
ssi
i xi.s (:I- - -

sKi
0-, -0- -

CHILLER~UMCAPAC"
iNDr-ATOR
(OEFAULT)

EVA~TOFtWATERFLOW
SffiTC~ oNTERLOCK

AUX

DE DIRrCCIbH

_ LCICI D VARIABLE. CONSULTE LAS
INS TRUCCIONES
PARA IA DESCARGA
DA
552

DEL CONDENSADOR.
NO REALIZAR 10 ANTER IORMENTE

INDICADO,
IDRIA OCASIONAR LA MUIERTE 0 SERIAS
LESIDNES PERSONALES,

lx"

SiQ

O----C-]
Aux

1A41.12-2 0 - - - - - - - - - - - -

CAUTION

1A6JO-2 0 - - - - - - - - - - - - -

USE COPPER CONDUCTORS ONLYI
ONITTERMIN~ENOTO SIGNEDTOACCEPT
OTHER TYPES OF CONDUCTORS,
F ~ URETOOOS MAYCÁUSE
~E TO TNE EOU~

INIRE NO OR DEVICE

SUPPLY ANO MOTOR 1~

AITENTION

551-,5525S3 THRL) SU
AUL REMAINING ILIO TERMINkS

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS
EN CUIVREI

L 5 ~S DE L'UNITÉ NE SONT
PAS C"S
PES POUR
DE RECEVOIR DWITRES
CONDUCTEURS.
L'UTILISATlCr4 DE TOUT AUTRE CCINDUCTEUR
PEUT EWDOI1NAGER L'LQUIPEMEW.

PRECAUCIõN
lUTILICIE ONICAMENTE CONDUCTORES
DE CEIBREI
LAS TERMINALE 5 De LA UNTOAD NO ESTM
DISEnIDAS PARA ACEPTAR UTROS TIPOS
DE CONDUCTORES.
51 NO LO HACE4 PUEDE DCASI~
0~ L EWlPO.

FIELD WIRING CIRCUIT SELECTION INFORMATION
SEE NAME PIA TE: MINIMUM CiRaffl AMPA0TY
CIRCUIT PRDTECTED AT MA, 11 SVAC 1 ~ . 10 AWr MAX WIRE SIZE
24V£>C. 12MA RES4STIVE LOAD. 14 WNG, MAX WlRE SLZE
CONTACT RATINr,; 2~ INDUCTAT- V3 HP. 0.25KW AT 11 5VAC, 14 AWG MAX WIRE SIZE.

'TAPPEDODNTROLCONDUCrORS

NOTES:
1.

~0 UNES ]~TE FIELD WMNG BY OTHERS. WIRE NUMBERS 3~ ARE RECOMNIENCIED BY TRANE. REFER TO
THE PUS.BIALT SCHIEMATIC, 0~ TO DETERUNE WHCH OPTIONS ARE PRESEUT ON THE UNIT.

2

00 NOT ROUTE LOW VOLTAGE (30V) WIT H CONTROI VOLTAGE (11 SV) ANO DO NOT POWER UNIT UNTIL CH ECK.OUT
ANO START -UP P ROCE OUIR ES ~VE DE EN COMPLETE 0.

G] ALLCUSTOMERSLffUEOCHILIED ~TCWERWATERFLOWCJRCUIrRYS~4 REFERTOT ~EAS-&-'LLTSCHEMAM
D~MTODETER.WNIEWIICHWATERFLCIW[HSPL,kYCPT ~ONLSPRESEN~ CN ~ ELJNIT,~ENREOURED,EVAPORATOR
ANO COND"ER WATER FLOW SMTCHES MUST CONTAIN OPOT CCI4TACTS. THE SEPARATE FLOW SWfTCHES ARE TO BE
RUN IN SERIES WITH SEPARATEAUXCONTACT5 FOR THE EVAPORATOR ANO CONDENSER PUMPS. THEY MIUSTOE
INSTALLEO ANO WIRED TO THE TRANE MAIN UNIT CONTROL PANEL BY THE INSTALLING CONTRACTOR THE PURCHASE OF
FLON SWITCHES FROM TRANE IS OPTIONAL.

C0NDENSERWATERFLOW
SWITCK1NTERLOCK

<C~]

Centrifugal Chiller
Job Informafion
Job01
TIG

í

Tag

CVHF 100-0019

Quantity

1

Modei number

CVHF0910

Coffied In accoídanco with trio Water-Chilling Packages Using " Vapor Compression Cy09

Cettificafion ProW=, wtüch is baseci on AR] Standard 5501590.
$ound pressuro measured in accordance mIli ARI Siandafd 575-94

ASI-ÍRAE 90, 1 compliance

Oulofscope

Unit Information
Modei

CV1H11P

Evap tube type

lECU

Compressor size

910

Evap tube lhickness

0.025"

588

Evap passes

2

60 HZ

Cond shell size

11421-

Motor voltage

380

Cond bundle size

890

Impeller size

279

Cond lube type

TECU

Orifice size

1400

Cond tuba thickness

O.OW

Evap shell size

11421.

Cond passes

2

Evap bundia size

1080

' ,)tor size
,tor frequency

Design Information
Cooling capacity

1000.0 tons

HCFC-123 reliigerant charge

ISSOib

Primary power

543.1 kW

Shipping weight

297117115

Primary efficiency

0,543 kW/ton

Operafing weight

349651b

NPI-V

0.430 kW/ton

Sound levei

87 dBA

Wye-deita starter type

Unit Mounteci WyeD

Green Seal certification

Yes

Application type

Standard cooling

Free cooling option

No

Heat rejected into equip room

9,27 MBh

Evaporator Information
Evap leaving temp

44,60 F

Evap pressure drop

4.38 m H20

Evap flow rate

1896,1 gpm

Evap fluid type

watar

57,20 F

Evap fluid concentration

MA

1,90 gpffLtton

Evap waler box lype

non-majine

0,00010 hr-sq ft-deg FIBtu

Evap water box pressure

150p519

Evap min flow rate

432,80 gpm

ap entering temp
jap flowIcapacity
Evap fouling factor

Condenseir Information
Cond entering temp

85,10 F

Cond pressure drop

13,71 m H20

Cond flow raie

2831,1 gpm

Cond fluid type

watef

Cond leaving temp

95,00 F

Cond fluid concentrabon

MA

Cond flowIcapacity

2,83 gpmíton

Cond water box type

non-marina

Cond fouling factor

0,00026 hr-sq ft-deg FIBtu

Cond water box pressure

150 psig

Motor LRA

5346 A

Min circurt ampacity

1245 A

Primary RLA

9W.4 A

Max overcurrent prolection

2000 A

Un-coffected power factor

0,89

Elechical Information

04~

ProductVersion

Selection code (evision leve]

C: ~ eteffara ~Temp\CAMG\CAMG revL%ão finaNCVHF 10

29.05
55102.0

MOCO1E000C000S00

CenTraVac Chiller CVHF 1000
NPLV = 0,430 (Constant Flow)
% Load
100
75
50
25

Capacity

Evap LWT

1000,0
750,0
500,0
250,0

44,60
44,60
44,60
44,60

Evap FR Evap EWT

1896,1
1896,1
1896,1
1896,1

57,20
54,05

50,90
47,75

Evap PD Cond EWT

14,37
14,44
14,52
14,59

Cond FR Cond LWT

85,10
75,05
65,00
65,00

2831,1
2831,1
2831,1
2831,1

95,00
82,29
69,74
67,40

Cond PD
44,93

kW

Amps

Efficiency

543,1

986,4

46,68
48,67
48,89

336,0
199,5
123,3

654,9
448,0
349,2

0,543
0,448

m

FCLT-LAX

INDP- NO
CPKW-588
EVTM-IECU

CDBS-890

MODL-CVHF
H RTZ- 60

CPIM-279
EVTH- 25
CDTM-TECU

NTON-910
SRTY-USTR
EVSZ-142L
EVWP- 2

CDTH- 28

TSTY-STD

ORSZ-1400

TEST-AIR

FTST-YES

ASTT- NO

INSL-YES

CNIF-ADPV
VOLT-380
EVBS-1 080
CDSZ-142L
CDWP- 2
TTOL-AIR

CenTraVac Centrifugal Chiller, Version 29.05, REVL 55102

-:~

d 1<~U-

0,399
0,493

E

TOP VIEW

LEFT SIDE VIEW
CUSTOMER NOTES:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE +1-112".
COOLING COND CONNSARE STRAIGHT OUT THE END OF THE WATER BOX.
WATER BOX DRAIN AND VENT LOCATIONS ARE SHOWN ON THE WATER BOX END PLATES.

RIGHT SIDE VIEW

FRONTVIEW
SHEL1TYPE
EVAPORATOR
COOLING COND

CONN DIA
V"
12"

CONN TYPE
VICTAULIC
VICTAULIC

FLOW DIRECTION
IN REAR OUT FRONT
IN BOTTOM OUT TOP

CVHF

3,Maunted
Zlta Starter
die not available
terminal block

1(~~
8

W-

ch s ~ n ~'"~
;.l i-n.
'~ 11.d
(See
OU aocessory drawing for details)

- 

1013/7
157'

EN:Wj

TOP VIEW
CUSTOMER NOTES:
UNILESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE +1-112'.
COOLING COND CONNS ARE STIRAIGHT OUT THE END OF THE WATER BOX.
WATER BOX DRAIN AND VENT LOCATIONS ARE SHOWN ON THE WATER BOX END PLATES.

SHELL TYPE
EVAPORATOR

COOLING COND

CONN DIA
112"
12~

CONN TYPE
VICTAULIC
VICTAULIC

FLOW DIRECTION

IN REAR OUT FRONT
IN BOTTOM OUT TOP

CVi-lF

Iffi
ra6"

FRONTVIEW
CUSTOMER NOTES:
LINLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE +1-112".
COOLING COND CONNIS ARE STRAIGHT OUT THE END DF THE WATER BOX
WATER BOX DRAIN AND VENT LOCATIONS ARE SHOWN ON THE WATER BOX END PLATES.

SHELL TYPE
EVAPORATOR

COOLING COND

--

:l~)

4-C

CONN DIA

12"
12"

CONN TYPE
VICTAULIC
VICTAULIC

FLOW DIRECTION
IN REAR OUT FRONT
1 N BOrrOM OUT TOP

CVHF

M
INIM

LUT SIDE VIEW
CUSTOMER NOTES:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE +1112".
COOLING COND CONNS ARE STRAIGHT OUT THE END , OF THE WATER BOX.
WATER BOX DRAIN AND VENT LOCATIONS ARE SHOWN ON THE WATER BOX ENO PLATES.

SHELI-TYPE
EVAPORATOR
COOLING COND

CONN DIA
171
12"

CONN TYPE
VICTAULIC
VICTAULIC

FLOW DIRECTION
IN REAR OUT FRONT
I N BOTTOM OUT TOP

CVHF

121

rm

r
(3
ffib

RIGHT SIDE VIEW
CUSTOMER NOTES:
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCE +1-112".
COOLING COND CONNS ARE STRAIGHT OUT THE END OF THE WATER BOX.
WATER BOX DRAIN AND VENT LOCATIONS ARE SHOWN ON TH E WATER BOX END PLATES.

SHEL1TYPE
EVAPORATOR
COOLING COND

CONN DIA
12`
12"

CONN TYPE
VICTAULIC
VICTAULIC

FILOW DIRECTION
IN REAR OUT FRONT
IN BOTTOM OUT TOP

A WARNING

NUTS SHOULD NOT SE TIGHT
LEAVE 1116 TO lffl GAP

UNIT MOLINTING PAD
1r2 THICK (BY TRANE)

- VIBRATION ISOLATOR

HEAVY OBJECTS!

(BY TRANE)

DO NOT USE CABLES (CHAINS OR SLINGS) EXCEPT AS SHOWN. EACH DF
THE CABLES (CHAINS OR SLINGS) LISED TO LIFT THE UNIT MUST SE
CAPABLE OF SILIPPORTING THE ENTIRE WEIGHT DF THE UNIT. LIFTING
CABLES (CHAINS OR SLINGS) MAY NOT SE DF THE SAME LENGTH, ADJUST
AS NECESSARY FOR EVEN UNIT LiFr. OTHER LII`TING ARRANGEMENTS
MAY CAUSE EQUIPIVIENT OR PROPERTY-ONLY DAMAGE. FAILURE TO
PROPERLY LIFT UNIT MAY RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.
SEE DETAILS, BELOW.
IMPROPER UNIT LIFT11
TEST LIFT UNIT APPROXIMATELY 24 INCHES TO VERIFY PROPER CENTER
DF GRAVITY LIFT POINT. TO AVOID DROPPING DF UNIT, REPOSITION LIFT1 NG
POINT lF UNIT IS NOT LEVEL. FAILLIRE TO PROPERLY LIFT UNIT COULD
RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY OR POSSIBLE EQUIPMENT OR
PROPERTY-ONLY DAMAGE.
ATTACH SAFETY CHAIN OR CABLE AS SHOWN WITHOUT TENSION, NOT AS
A LIFTING CHAIN OR CABLE, BUT TO PREVENT THE UNiT FROM ROLLING.
DO NOT FORKLIFT THE UNIT TO MOVE OR LIFT.
S. LIFTING HOLES PROVIDED ON CHILLER TO ATTACH CABLES (CHAINS OR SLINGS).
6.36- (900 MM) RECOMMENDED CLEARANCE ABOVE HIGHEST POINT DF COMPRESSOR.
FOLLOW NEC SECTION 110 AND OTHER APPLICABLE LOCAL CODES
FOR CLEARANCES IN FRONT DF ELECTRICAL ENCLOSURES.
8. SPECIFIC SHIPPING AND OPERATING WEIGHTS OF THE SUBMITTEO
CHILLER ARE PROVIDED lF THE CENTRIFUGAL CHILLER SELECTION
WAS ENTERED IN TOPSS. DETAILEO LOAD POINT ANO SPRING
ISOLATOR APPLICATION WEIGHTS ARE AVAILABLE FROM'CENTRAVAC
'SOLATOR SELECTION REPORT* AVAILASLE FROM THE REPORT GENERATOR
)F THE TRANE TOPSS CHILLER SELECTION PROGRAM. CONTACT
Y0LIR LOCAL TRANE SALES ENGINEER lF THIS DATA IS REQUIRED.

T--

YSTI- PIPE

TO MEET
LOCAL CODES

6 X 6 X 314
STI- PLATE
118 V

\- CONCRETE

ANCHOR BOLT DETAIL
RECOIVIMENDED PROCEDURE TO ALLOW FOR THERMAL
EXPANSION (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, PARTS ARE
FURNISHED BY CUSTOMER). ANCHORING THE UNIT IS NOT
A REQUIREMENT, IT MAY SE RECOMMENDED FOR SPECIFIC

APPLICATIONS E.G. SEISMIC ZONES, SEE LOCAL CODES.

SAFETY CHAINS
OR CABLES

(S EE NO E 8 ABOVE)
MAXIMUM SHIPPING
MAXIMUM OPERATING 1 34965.00 Ib

— 5* TYP (1 27mm)
4 X.88 (22mm)
DIA HOLES FOR
ANCHORING UNIT

t

~x

15 - TYP (67mm)
311
'8 6" TYP (30mm)

_\
-

_f-41 ~~
-

EVAPORATOR
TUBESHEET

2- TYP

(51mm)
ANCHOR HOLE DETAIL
EACH CORNER

SEE ANCHOR HOLE DETAIL

CLEARANCE SPACE

/-

39 3

RIGHT HAND TUBE PULL SHOWN, APPLY
TUBE PULI- CLEARANCE DIMENSION TO
LEFr END FOR LEI`T HAND TUBE PLII-1—.
REFERENCED TUBE PULI- IS GO0D FOR
BOTH EVAPORATOR AND CONDENSER

FRONT OF UNIT

57 114" -

DIMENSION INCLUDESTUBESHEETS
180 114"

186 114"
423 314"

~

903/

ADAPTIVIEW CONTROL PANEL

TOP VIEW

2 318- ---1

~~

14 112-

33 518'

14 1112"

o

6

314'

6 518*
',- 5 X 718' DIA HOLE

TYPICAL HOME

1/8* DIA HOLE

POSITION

INUVI 1 ~>

29 718"

NOTE: DISPLAY CAN MOVE TO AN
INFINITE NUMBER OF POSITIONS.

REF-BOTTOM FRONT
DF PANEL DOOR

7 1W

1

LOWEST POSITION
AVAJLABLE

r
~~

ft

71

).

UNIT MOUNTEDI WYE-DELTA STARTER
MAX
RLA,

SIZE

6DP

1

1316

lIREAKER

AIC Amps

SHORT CIRCUIT WITHSTAND
RATINGS (RIVIS SYMETRICAL AMPS)
42.000

NIA

POWER FACTOR CORRECTION CAPACITORS, WHIEN SELECTED, ARE NOT
INCLUDED IN THE UL SHORT CIRCUIT RATING OF THE STARTER.

LINE CONNECTfON LLIGS

PANEL

INTERNALW11RE

WYE-DELTA STARTERS

CONNECTION

LE~N~GTW
R
H

(4)410-500

TERM

W

TERM = TERMINAL BLOCK
DOOR HANDLE NOT PRESENT WITH TERMINAL BLOCK OPTION

DOOR SWINGS TO THE RIGHT FOR A MAX OF 145 DEGREES & 38 114'

POWER SUPPLY CABLE
INSTALLER:
ELECTRICAL ENTRANCE r x 14* TOP

WC CABIE DE-RATEO TO 75'C
AMPACITY MUST BE USED

16

MAX DOOR SWING
145- & 381/4- 1972mm)

ALLOW MIN. FRONT WORKING SPACE CLEARANCE PER NEC ARTICLE 110
REQUIREMENTS FOR ELECTRICAL
INSTALLATIONS.

TOP VIEW

FRONT ELEVATION

„t,WARNING

IAVERMSSEMENT

A~ ADVERTENCL4

W,ARCOiS VOLTAW

TENSION DANGERFUSEI

N1WTM: PELIWC15a
a

-m—
.1. T. —

CnW A,

CAUTION

~

IM, ” ~A
C=P TMM LU 1~ 11 MMIR
1,11WcT,
E' SICIl~5 4 PISTAKt. MIS MVRE P"G
LAZ M.UU1,3 nMT13 Y S"
LESTi P ~ ~ M ~~ ÀGE ET »U IM ~ ~UWW X =~ y 1II ~ IAW
t OXTIES AV~ IMIE IWUWM[M WES DE ~LMR . 3~ "ICIIL -SEGMUE
]E$V~1ER
W"5 CUE
5W71A4
X ~~
j« L£ C ~ x 2x = LM CAIAU U ~ OU. WIW
LIS CONDE4ATN25
——A
DLU~DO
4
f ~ TIC ~NAM
_~ c ~ l£ x pmm ~
ru Ta C~~ X3
DE MMI)AD V~11. C~E —M
sc
K
1 VIII 5 SE V~r`M
"
~rXIEM X L WT;kAy<K ~ PaR
U4 7 =IMU PAM LA DE~
.1 ~
IZ ~ LU C~-~
EL MO WAIZ. 10 "MW~ M~,
x
pm Ws=E. ul
= Pc~
mm, «.I~ , «.t o stmm
PQÉ~Xw peuT om
L[~
~L
mAns ~mT £IRE KWD_UL

USE COPPER CONDUCTORS ONLY1
0_.

ATTEUfiON

PRECAUClóN

WlrTILISER gUE DES CUNDUCTEUR5
EN CUI VREI
W«5 »E ~ W 5~

lUTILICE WC~E NDUCTORC5
DE CURJ
us T~U x u W1,4 m m.
ljW~ p— wy. CI-M I~
DE cuNacTW£
Lo ~ . FUR MW~
£Qvm

m ww$ ,».Cm~ r~
X CINR~S.
c~c,

Lvml%.nck x w ALITK
pm C.D~1 LIC0~.

* CONNECTION DIAGRAMS ARE AVAILABLE AT THE WIEI3PAGE SHOWN IN THE MECHANICAL SPECIFICATIONS SECTION OF THIS SUBMrrrAL.
NOTES:
DASHED LINES INDICATE RECoivimENDED FIELDWIRING BYOTHERS. CHECK SALESORDER TO DETERMINE lF WIRING IS REQUIRED FOR SPECIFIC OPTIONS.
CAUTION-DONOTENERGIZEUNITUNTILCHECK-OUTANDSTART-UPPROCEDURESHAVEBEENCOMPLETED.
REQUIRED
ALL CUSTOMER CONTROL CIRCUIT WiRING MUST HAVE A MINIMUM RATING OF 150 VOLTS.
ALL FIELD WIRING MUST BE IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL ELECTRICAL CODE
(NEC). STATE AND LOCAL REQUIREMENTS. OLITS1DE THE UNITED STATES, OTHER
COLINTRIES APPLICABLE NATIONAL ANDIOR LOCAL REQUIREMENTS SHALI- APPLY.
EVAPORATOR ANO CONDENSER FLOW SWITCHES ARE REQUIRED. THEY MUST BE
INSTALIED AND WIRED TO THE TRANE PANEL BY THE INSTALLING CONTRACTOR.
PURCHASE OF SWITCHES FROM TRANE IS OPTIONAL.
2 WIRES, 115 VAC CIRCUIT, SEPARATE POWER SLIPPLY IS REQUIRED. MINIMUM
CONTACT RATING AT 115 VAC - 2.88 INDUCTIVE 113 H.P.(.25 kW) AT 115 VAC REQUIRED2 WIRES, 115 VAC CIRCUIT, SEPARATE POWER SILIPPLY IS REQUIREO, CONTACTS
ARE N.0. CONTACT RATING - 2.88 INDUCTIVE 113 H.P.(.25 kW) AT 115 VAC OPTIONAL.
2 OR 3 WIRES(N.0. &/OR N.C.), 115 VAC CIRCUIT, SEPARATE 115 VAC POWER SLIPPLY IS
REQUIRED. CONTACTS ARE NOINC RATINGS - 2.88 INDUCTIVE 113 H.P.(.25 kW) AT 115 VAC.

LOW VOLTAGE (30V MAX)
DO NOT RUN WITH HIGHER

THE UNIT CONTROL PANEL (CH.530) SLIPPLIES A CONTACT
OUTPUT TO CONTROL THE CUSTOMER SUPPLIED DEVICES
SHOWN BELOW. MAXIMUM FUSE SIZE PER DEVICE - 15 AMPS.

VOLTAGE CIRCUITS

r----------------------1 EXTERNAL AUTOISTOP (CONTACT)

CHILLEDWATERPIJMPSTARTER

r1 EMERGENCY
--- ~ -----------------STOP NORMAL1TRIP (CONTACT)

-CONDENSER
- - - - - -WATER
- - - PUMP
- - - STARTER
- - - - - -

1

1

------------------------

HEAD RELIE1` REQUEST RELAY

MAXIMUM CAPACITY RELAY
REMOTE ALARM RELAY (LATCHING)
REMOTE ALARM RELAY (NON-LATCHING)

PURGE REMOTE ALARM

LINE
VOLTAGE

\—O

(SEE NAMEPLATE)

COMPRESSOR RLINNING RELAY
ILIMIT WARNING INDICATOR

UNIT
MOUNTED
STARTER

COND

WATER
WATER FLOW
pUMp SWITCH
COND

CONTROL
PANE

LEAVING

COND
2 WIRES. 115 VAC CIRCUIT
CHILLED
CHILLED
WATER PLIMP

WATER
FLOW
SWITCH

— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - -

L/p-

CONDENSER
WATER

EVAP

LEAVING
CHILLED

CONTROL VOLTAGE

WATER

FRONT ELEVATION

w

,

-

-

-i ~-/-

~f

CUSTOMER SUPPLIED
LINE VOLTAGE
(SEE UNIT NAMEPLATE)
GND

LI

L2

L3

1

1

1

1

61

61

61

~'

G

Li

L2
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TRANE SUIPPILIED
UNIT MOUNTED

LOW VOLTAGE
WYE-DELTA
STARTER PANEL

XC~GCR LES CUNDE~ SATEURS.
NE PAS RESPECTER CES MrSUR£5 DE

GRA
P£UT ENTRAD`ER DE$ BLESSURES
CAUTICN
~ ES P(WVANT tTR£ ~ELLES.
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ADVERTENCIA
iVOLTAJE PELIGREISDI

DE VELOCIDAD VARIAPLE, CCHSUÍ
1"7RUCCIUWS PARA IA DESC
DEI CUNI)CUSADUR.
1,111 REALIZAR LO WTORI~ME
PEIURIA OCAS1~ IA W"TE U
LESIONES PERSE1,1ALES.

CAUTION
USE COPPERCC)NOUCTORSONLY1
FALUREMD050—~
DA-GEI01.~1~

A U 1 ENTiON
N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS
EN CUIVREI
L 5 ~S DE LIMTt W SUNI
PAS CEMUES POUR Ra£VUIR DAUTRES
Tyn3 DE CDNVUCTE ~
L'UTILISATION DE TOUT AUTRE C~TEUR
PEUT ENDUI~R L'tWlP£~T.

PRECAUCIõN
ILICE CINICAMENTE CONDUCTEIRES

WIRE NO OR DEVICE
SUPPLY ANO MOTOR LEADS
IA*

DE COBREI

LA TE~NA-ES D£ LA ~11 M ES7M
D=14ADAS PARA AccPTAR al`
TIpos
DE CO~TORES.
Si NU LU k#£E, PUEDIC ~I~
DARO AI EGUIPU

400OVA AT 115VAC, BAW43 MAX INIRE SiZE fWITHOUT OPTIONAL CPTR)

ZA* ANO GRNIY1EL

CIRCUIT PROTECTEE , AT 2OA, 115VAC lPH, 10 AWG MAX WIRE SIZE (WITH OPTIONAL CPTR)

9K ANO 1W

DEVICE PREFIX CODE

W134
5S1 -, 5S2- ,38- ANO 4B-

2
4
5

-CUSTOMERPROVIDECIDEVICE

NOTES:

400OVA AT 115VAC. 0 AWG MAX WIRE SLZE

2A* ANO GRNrfEL

-MAINUNITCONTROLPANELDEVICE
= REMOTE MOLINTED DEVICE
=UNITMOUNTEOOEVICE

1

FIELD WIRING CIRCUIT SELECTION INFORMATION
SEE NAMEPLATE; MINIMUM CIRCUIT AMPACITY

5S3 THRLI 5S8
AILREMAININGLLfDTERMJNALS

PUMP MOTOR: lPH 3/4 HP, 11.7 FULL LOAD AMPS AT 115VAC. 14 AWG MAX WIRE SIZE.

TWISTED, SHIELDED PAIR, 30VEIC, MAX LENGTH 1500 F7
(BELDEN TYPE 8760 RECOMMENOED)
1

IT PROTECTEO AT 2GA. 115VAC IPH. 10 AWG MAX WIRE SIZE

24VDC. 12MA RESISTIVE LOAD. 14 AWG MAX WIRE SLZE
ICONTACTRATING;2.BaAINDUC -riVE,113HP.0-25KWAT115VAC,14AWGMAXWIRESIZE.

TAPPED CONTROL CONDUCTORS

DASHED LINES IND&CATE FIELDWIRING BYOTHERS.WIRE NUMBERS SHOWN ARE RECOMMENDED BYTRIANE
DO NOT ROUTE LOW VOLTAGE (3OV) WITH CONTROL VOLTAGE (115v) ANO DO NOT POWIER UNIT UNTIL CHECK-OLIT
ANO START-UP PROCEDURES HAVE BEEN COMPLETEO.
ALI CUSTOMER SLIPPLIED CHILLEO/TOWIER WATER FLOW CIRCUITRY SHOWN. REFER TO THE AS-BUILT SCHEMATIC
DIAGRAM TO DETERMINE WHICH WATER FLOW DISPLAY OPTION IS PRESENT ON THE UNIT. WHEN REQUIRED, EVAPORATOR
ANO CONDENSER WATER FLOW SWITCHES MUST CONTAIN EIPOT CONTACTS. THE SEPARATE FLOW SWITCHES ARE 70 BE
RUN IN SERIES WITH SEPARATE ALIX CONTACTS FOR THE EVAPORATOR ANO CONOENSER PUMPS. THEY MUST BE
INSTALLEO ANO WÉREO TO THE TRANE MAIN UNIT CONTROL PANEL BY THE INSTALLING CONTRACTOR. THE PURCHASE DF
FLOW SWITCHES FROM TRANE IS OPTIONAL,

(1X~

~

DEFAULT OUTPUTS MAY SE REPROGRAMMED
TO ANY ALTE"ATE ALARM OR STATUS
OUTI`UT LISTEO SELOW
5H15

MAIN UNIT CONTROL PANEL
TERMINAL CONNECTIONS
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modelo

capaci

~
de

consumo kW

1 100% carga
TRANE

CVHF 910
CVHF 570

CARRIER

1000
550
1000

543.1

550

kWITR
1
COP
100% carga 1 100% carga
0,5431
6,5

consumo kW

kWITR

50% carga
199,5

50% carga
0,399

COP
50% carga
8,8

0,280

12,5

0.530
0,280

6,6
12,6

295

0,536

6,6

548

0,548

6,4
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265
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6,4
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Equipamentos 1000 TR
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-

10
9
8
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5
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4

3
1
o
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0,548
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EarthWise 111 CenTraVaCTM
Water-Cooled Liquid Chillers
170-3950 Tons, 50 and 60 Hz
Tonnage Ranges By CenTraVac Modei Number
CVHE — Three-Stage Single Compressor CenTraVac — 50160 Hz
170

500

CVHF — Two-Stage Single Compressor CenTraVac — 60 Hz
325

200D

CVHG —Three-Stage Single Compressor CenTraVac — 50 Hz

450

1300

CDHG — Dual Compressor CenTraVac — 50 Hz
1200

2500

CDHF — Dual Compressor CenTraVac — 60 Hz
1500

3950

GPC — Gas Powered CenTraVac Package — 60 Hz
170

3950

CVHE/CVHF/CVHG
CDHF/CDHG
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Worids Most

Eff icient Lowest Emissions Chiller
Standard of Excellence—Trane found tha ~ the straightest path to reliability is
simplicity. The Trane CenTraVac` chiller has only one primary moving part—a single
rotating shaft supported bytwo aircraft-turbine-rateci bearings. This direct-drive concepi
minimizes the chance of failure by reducing the number of critica[ par -ts—no gear boxes
couplings, extra shafts, orshaftseais. This also reduces wearand drag on parts, resultinij
in more sustainable, reliabie, and efficient operation.
Econonficalily and Environmentaily Sound—The EarthWise" CenTraVac has a
proven track record as the worids most efficient, lowest emissions chiller. Selectabie at
an unmatched efficiency levei of.48 kW/ton atstanciard ARI conditions.With an efficiency
levei of 16% to 25% better than compelitive chillers.
Lowest Total Refrigerant Emissions InThe Industry—The key to th e h ighestenergy
eff iciency and lowest leak rate is use of the low pressure refrigerant R-1 23. The lowest
direct~effect global warming potential and highest thermodynamic efficiency of 1l1
non-CFC refrigerants; R-123 is Lised in more new ceritrifijij ~ils toclay ffian ali offier
alternatives combined.
~-

Feedforward Adaptive Controi—CenTraVac chillei control algorithrns shorten chillef
response time for energy-saving variabie pumping strategies. Feedforward is a controi
strategy designed to anticipate and compensate for load changes via entering water
temperatures and flow rates. The controller includes unit-mounted controi panei, main
processor, and operator interface, Control capabilities include:
• Adaptivefrequencydrivecontrol(AFD) a Soft loading and fast restart
• Variable-primary flow (VPF)
o 34'F (1.1'C) leaving water temperature
• VPF with AM
o Variabie-flow compensation
EarthWise System Design—Reduces first cost, lowers operating costs, and is
substantiallyquieterthantraditiona1 appiied systems. Central tothe design are lowflow,
lowtemperature, and high efficiency for both airside and ,.- .  , t  .~j'~~
optimized controi algorithms for sustainabie performane(.,
EarthWise systems are less expensive to instali and opeu ~~ ,:, J iii
uLsí ~ j; -,,,
Trane Integrated Cornfort Systems (ICS) control technology assures the EarthWise
system delivers optimal, reliabie performance.
Smaller equipment and ductwork means supplying less airflow at colder temperatures
and permits a quieter operatíon. This also reduces relative humidity in the building,
improving indoor air quality.
Compared to conventional desigins, an EarthWise chilied water system reduces the total
cost of ownership by cutting instaliation and operational costs. For more information,
visit: http://www.t ~ - ane.com/Commercial/HvacSysteriis/1 - 3-Eaill ~ Wise.aspx?i=865
Industrial Chiller Option—INDP equipped CenTraVac chíliers, constructed to NEMA 4
specifications, feature enciosed wiring in seal-tight concluits and junction boxes. INDI
also includes an oversized, industrial-grade control panel with upgraded layout ari(J
instaliation features. The Purge is also upgraded to NEMA 4, and the entire chiller is
silicone-friencily for industrial and chemical processes.
These and other features allow the CenTraVac to meet or exceed the rigorous criteria of
SAE HS-1 738, which provides for consistency of design, purchasing, and use of electrical
industry machinery and equipment for the global market.
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Introduction
System Design Flexibility
When a source of energy other than electricity is required, the Trane CenTraVac` has
a pre-engineered controi option that allows it to be coupled to a Waukesha Enginator.
The Gas-Powered Chiller (GPC) option allows you to convert natural gas to chilled water.
With Coefficients of Performance (COPs) in the range of 1.5 to 2.2, thís option is a very
simple and attractive choice when an alternative fuel source is desired.
The CenTraVac chiller and Waukesha engine are capable of both base and peak
shaving. Further, the packaging of the GPC allows for the engine to be set remote from
the chiller. This is helpful in situations when floor space or sound sensitive areas are
being considered.
Note: The design of the Gas-Powet -ed CenTraVac was developed with the assistance
of the Gas Technology Institute.

Unmatched Local Expertise
The performance and reliability of a CenTraVac chiller is backed by a local team
of engineers. These engineers can help answer your questions or solve your problems
regarding system design application, instalfation, or evaluation equiprnent alternatives.
No other manufacturer can offer that degree of support to its customers.

Delivery and Design Flexibility
lf delivery time is a priority, Trane can meet your needs with a variety of quick
shiprnent choices.
Design flexibility means that Trane can custom build a unit to specific job requirements.
Design parameters such as shell type, compressor, waterside pressure drop, as well
as fuil~ and part-load performance can be built to meet requirements.

ISO 9001 Certification
ISO 9001 Certified Quality System applies to the Trane La Crosse Business Unit. The
system clocuments office, manufacturing, and testing procedures for maximum
consistency in meeting or exceeding customer expectations. ISO 9001 requires extensive
documentation on how quality assurance activities are managed, performed, and
continuously monitored. Inclucied in the system are verification checkpoints from the
time the order is entered until final shiprnent. In addition, product developrnent is
subjected to formal planning, review, and validation.

4
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Certified ARI Performance
Trane centrifugal chillers are rated within lhe scope of lhe ARI program and display
lhe ARI symbol of complíance to certification sections of ARI Standard 550/590.
The EarthWise" purge is rated in accordance with ARI Standard 580.
The applications in this catalog specificaily
program are:
o
Free cooling
Low temperature apiplications,
including ice storage
60 Hz chillers above 2000 tons
anci/or 5000 volts

excluded from lhe AR] certification
* Heat recovery
* Auxiliary condenser
* Giycol and brines
* 50 Hz chillers above 1500 tons
anci/or 5000 volts

Note: 50160 Hz chillers above 2500 tons andIor 5000 volts effective July 2008.

District Coolíng
TraneAclaptiveControl` algorithms and multistage design allow ali CenTraVacII chillers
to operate at low leaving water temperatures without lhe use of giycol or other freeze
inhibitors, This reduces lhe cost of delivering cooling capacity over long dis.tances.
Pre-engineered thermal storage systems using Trane chillers extend lhe chillers
exceptional reliability to lhe rest of lhe district cooling plant.

Turbine Iniet Cooling
Trane chillers are frequentiy used in conjunction with combustion turbines to increase
lhe power capacity, eff iciency, and life of lhe turbine. Turbine iniet cooling can eliminate
lhe need for inlet water sprayto reduce NOx emissions. With turbine inlet cooling, plants
can delay or even avoid lhe need for acIditional turbines because more capacity is
obtainabie from existing turbines.

CTV-PRCO07-EN - EarthWise CenTraVac Catalog
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Features and Benefits

Features and Benefits
Comparing the Attríbutes of Low Pressure Chiller
Operation to High Pressure Chiller Operation
Trane CenTraVa CTM chillers continue to offer time-tested and proven low-pressure
refrigerants, including environrnental friendiy HCFC-123. Trane CenTraVac chillers
provide the safety of low pressure with continued product improvement in leak proof
design. Consider the benefits of low-pressure over high-pressure chillers:

Tabie 1. Low pressure to high pressure comparison at AR] conditions

Evaporator

Low Pressure

Medium/High Pressure

- Aiways at negative pressure

o

• Air leaks inward at low rate

- Refrigerant leaks outward at moderate rate

• Refrigerant lost: (# air leak in) x purge
efficiency(a)

- Refrigerant loss is into equipment room

Aiways at positive pressure

• No refrigerant loss into equipment room
(vented to the relief line via purge)
Condenser

- Usuaily at negative pressure during inactivity
(air leaks inward)

- AIways at high positive pressure

- At slightly positive pressure during operation

Monitoring of
leak rate

- Refrigerant leaks outward at very low rate
during operation

- Refrigerant leaks outward at very high rate

* Trane EarthWisel" purge is abie to continuously
monitor in-leakage with the run meter.

o

o

Refrigerant monitor as required by ASHRAE.

- Purge can be connected to a building automation
system for notification of increased purge
operation (in-leak). Similarly, the refrigerant
monitor can be connected to the building
automation system.

Typical
Pressures
(38 F evap.
(10OT cond.)

HCFC-123

Orily ways to monitor leak rate on high pressure
chiller are:
o
periodic leak checks
.
pureliase refrigerant monitor

- Refrigerant monitor as required by A5HRAE.
- Normaily the oniy time that a leak is detected
on a high pressure chiller is during spring startup.
This means that a chiller which develops a leak
in the summer may leak continuousiy until the
following spring.
HFC-134a

Evap: -9.2 psig (-18.1 in. Hg)

Evap: 33.1 psig

Cond: 6.1 psig

Cond: 124.1 psig

(a) Trane EarthWise purge efficiency does not exceed 0,02 lb-refrigerantlib-air

M
IN
6
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Features and Benefits

Standard Features
The following features are provided as standard with ali Trane CenTraVac"" chillers:
lsolation pads.

o

Oil heater.

Tracer"' chillercontrol strategies.

o

Oil and refrigerant charge.

Purge capability when chiller is off.

o

Ability to meet or exceed ASHRAE
90.1-2004.
Complies with ASHRAE Standard 147.

Plhase voltage sensors (3-phase).

o
o

Startup and operator instruction
service.

o

High efficieney purge system with
automatic regeneration capability.

Hot water controi and ice-makii
control.

*

Low-pressure operation that
minimizes the chance for outward
refrigerant leaks.

Wiring and concluit for purge and
oil system interconnection to the
main control panel.

o

On-line tolerance for quick changes
in refrigerant loop conditions, variable
pumping strategies, and other atypical
operating requirements.

o

Enteringcondenserwatertemperature
down to 50OF (10 0 C) maintaining 3 psid
differential pressure.

*

Designed to be rugged and simple
yet arnazingly quiet, the CenTraVac
is directly driven at low speed with
a motor shaft that is supported by
two aireraft-turbine-rated bearings.
The design includes industrial-grade
components and only one primary
moving part. Likewise, the design
purposely excludes speed-increasing
gears and lightweight parts that,
whíle accessible, have a higher
failure rate.

Two-stage or single-stage economizer.
Prewired instrument and controi panei.

•
•

•

•

CTV-PRCO07-EN

o

Minimum 5 year leak-tight warranty
based on service documentation
of leak rates 0.5 percent per year of
the chiller's refrigerant charge.
Extenclable to the lifetime of the
chiller with a Trane service contract.
Hermetically sealed and precision
cooled by liquid refrigerant that keeps
the motor, drive, and equiprnent room
temperatures controlied, monitored,
and predictable by design. Talking
predictable reliability to yet another
levei, this feature also protects against
moto r-destroyi ng elements such as
dust, grit, metal shavings, high
humiclity, high ambient operating
temperatures, and process liquids
or gases.

EarthWise CenTraVac Catalog

Motor controi and compressor
protection.

w]
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Optional Features
Trane offers a selection of optional features to augment the standard chiller installation
or to modify the chílier for specía1 purpose applications.
•

Spring isolators

o

UL label

•

Refrigerant monitor

*

Variable-speed drives

Industrial paint option

o

Enhanced condenser limit controi
Factory-applied thermai insulation

•

SAE HS-1738 compliance

o

•

Chiller break apart (clisassembly)

o

•

Three-pass or one-pass evaporator

Industrial high-fault, 100,000
short-circuit rating (SÇR) starters

•

High-pressure (300 psig) water side
construction

o

Building automation system
(BAS) interface

•

Medium~voltage (over 600 volts)
compressor motor

4

Industrial packaging of controis
and electrical wiring

•

Energy saving free cooling, heat
recovery, or auxiliary condenser

o

Marine waterboxes for evaporators
and condensers

•

Leavi ng water tem peratu re down
to 34'1` (1.1'C) without glycol

a

Proof of predicted performance
and sound pressures

•

Chilied-water reset based upon
outside air temperature

o

•

Special paint and controIs for outdoor
use or corrosive environments

Extended operation controi for
external ice-building, base loading,
and providing hot-water

o

Complete line of compressor motor
sta rters —facto ry installed and
prewired if unit-mounted

•

•

8

Special tubing: smooth bore, CuNi,
and various tube wall thicknesses
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Features and Benefits

Factory Testing for Assured Performance
CenTraVac"' chillers that fali within ARI Std 550/590 requirements bare the ARI seal.
Ali other CenTraVac chílIers, and the selection software itseif, are rated in accordance
to the standard and fulfill identical performance requirements. Performance testing is
a key part of this program. While the certification program is technicaily sound, a factory
run test, with your machine on the test stand, is still the best way to confirm chiller
performance and a trouble-free startup.
To prove that your chiller will per -form as promised, Trane offers factory performance
testing, which you can witness. Testing confirms chiller efficiency, chiller capacity,
and makes trouble-free startup significantly more predictabie,
Testing is in accordance with ARI Standard 550/590 and calibration of instrumentation
meets or exceeds the National Institute of Standards Technoiogy (NIST).
Trane offers

mo

leveis of CenTraVa C T11 performance testing:

• A j5erformance test at design conditions plus a certified test report
• A customer-witnessed performance test at design conditions plus a certified
test report

É

During customer witnessed performance tests of Trane CenTraVac chillers, a
nickel can be balanced on the edge of the com pressor- motor assembiy.This
demonstrates the extremely low vibrations generated by the unit while operating
at fuli- and part-load conditions.
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The CenTraVac Chiller Operating CycIe

,CIO

o o li
>O0

Three-Stage Refrigerant Flow

Two-Stage Refrigerant Flow

CenTraVae Motor
The motor províded i ntheTraneCenTraVac`ch i I ler is a special I ydesignedsqu i rre I -cag e,
two-pole incluction motor suitable for 50 and 60 hertz, three-phase current.
Trane CenTraVac motorsare cooled by liquid refrigerantsurrounding the motorwindings
and rotor. Using liquid refrigerant results in uniform low temperatures throughout
the motor, which prolongs motor life over open designs.

Desigri Simplicíty
Impellers are keyed directly to the motor shaft for high reliability, performance,
and low life-cycle costs.

Fixed Orifice Flow Controi
For proper refrigerant flow controi at ali load conditions, the CenTraVac design
incorporates the Trane patented fixeci orifice system. lt eliminates float valves,
thermai expansion valves, and other moving parts. Since there are no moving
parts, reliability is increased.

Quiet Operation
With only one primary rotating component—the rotor and impeller assembiy—the
Trane lowspeed, direct-drive design operatesexceptionailyquiet. The smoothiy rotating
CenTraVac compressor is inherently quieter than gear-driven compressors. Typical
CenTraVac chiller sound measurements are among the quietest in the inclustry. Trane
can quarantee sound leveis with factory testing and measurements in accordance
with ARI Standard 575.

10
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The Reliability Standard
Justas a multistage tu rbine is more efficientth a na si ng I e-stage tu rbine,the CenTraVac`
multistage compressors are more efficient and reliabie than single-stage designs.

Direct-Drive Design— No Gear Losses
The direct-drive compressor operates without speed-increasing gears, thus
eliminating gear energy losses. Compressors using gears suffer mesh losses and
extra bearing losses in the range of three to five percent at fuil load. Since these
losses are fairly constant over the load range, increasingly larger percentage losses
result as load decreases.

Multiple Stages of Compression
The compressor operates more efficientiy over a wicie range of capacities, virtuaily
eliminating the need for energy wasting hot-gas bypass as typicaliy found on
single-stage chillers.
The radial componentof velocity determinesthe abilityof the chillerto resist interruption
of smooth refrigerant flow when operating at light loads with high condensing
temperatures. This interruption inflowand unstableoperation, calleci "surge," isavoided
with the two-stage design.

Iniet Guide Vanes
Part-load performance is further improved through the use of moveabie iniet guide
vanes. Inlet guide vanes improve performance by throttiing refrigerant gas flow
to exactiy meet part-load requirements and by prerotating refrigerant gas for optimum
entry into the impeller. Prerotation of refrigerant gas minimizes turbuience
and increases efficiency.

Two-Stage Economizer
The CVHE/CVlIG CenTraVac chiller has a two-stage economizer—providing up to
seven percentgreaterefficiencythan designswith noeconomizer. SincetheCVHIE/CVI-IG
usesthree impellers, it is possibletofiash refrigerant gas attwo intermediate pressures
between the evaporator and condenser, significantiy increasing chiller efficieney.
This improvement in efficiency is not possible in single-stage chillers because ali
compression is done by one impeller.

Single-Stage Economizer
The CV1-11` CenTraVac chiller has a single-stage economizer—providing up to 4 1/2 percent
greater eff iciency than designs with no economizer.

-~
Since the CVi-lF CenTraVac uses two impellers, it is possible to flash refriaerant gas ~À
at an intermediate pressure between the evaporator and condenser, significantly
increasing chillerefficiency. This improvement in efficiency is not possible in síri-g,~ e-staq`e~,~
chillers because all compression ís done by one impelle
E
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Refrigerant/0i1 Pump Motor
The oil pump motor is a 120 volt, 50/60 hertz,

~

V4hp, l — phase motor with protective

fusing and panel mounted contactor.
EarthWise Purge System
The new purge design features a high-efficiency carbon filter with an automatic
regeneration cycle. The filter collects and scrubs refrigerant and noncondensabie
gas and returns collected refrigerant vapor back into the chiller. When the tank senses
that it is fuil, the regeneration cycle begins, and reciaimed refrigerant is automaticaily
returned to the chiller. This keeps the purge efficiency at its peak without the need
to exchange carbon cannisters.
Normal operating efficiency does not exceed 0.02 pound of refrigerant lost per pound
of dryair removed. The purge system can beoperated atanytime, independentof chiller
operation, per ASFIRAE Standard 147.
Figure

1.

p
CL
cr

p— 8

Three-stage CenTiraVac P-H diagram Figure 2. Two-stage CenTraVac P-H diagram
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CenTraVac Two-Stage and Three-Stage P-H Diagrams
The pressure-enthalphy (P-H) díagrams describe refrigerant flow through the major
chiller components. The diagrams confirm the superior operating cycle efficiency
of the three-and two-stage compressor with economizer, respectively.
Evaporator—A liquid-gas refrigerant mixture enters the evaporator (point 1). Liquid
refrigerant is vaporized (point 2) as it absorbs heat from the system cooling load.
The vaporized refrigerant then flows ínto the compressor's first stage.
Compressor First Stage—Refrigerant gas is drawn from the evaporator into
the first stage compressor. The first-stage impeller accelerates the gas increasing
its temperature and pressure (point 3),
12
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Compressor Second Stage—Refrigerant gas leaving lhe first-stage compressor
is mixed with cooler refrigerant gasfrom lhe low pressuresideof thetwo- orsingle-stage
economizer. This mixing lowers lhe enthalpy of lhe mixture entering lhe second stage.
The second- stage impeller accelerates lhe gas, further increasing its temperature
and pressure (point 4).

Compressor Third Stage— For CenTraVac"' chillers with three-stage compression,
lhe refrigerant gas leaving lhe compressor's second-stage is mixed with cooler
refrigerant gas from lhe high pressure side of lhe two-stage economizer. This mixing
lowers lhe enthaipy of lhe gas mixture entering lhe third-stage compressor. The
third-stage impelleraccelerates lhe gas, further increasing itstemperature and pressure
(point 5), then discharges it to lhe condenser.
Condenser—Refrigerant gas enters lhe condenser where lhe system cooling load
and heat of compression are rejected to lhe condenser water circuit. This heat rejection
cools and condenses lhe refrigerant gas to a liquid (point 6).
For three-stage CenTraVac chillers with lhe patented two-stage economizer and
refrigerant orifice system, liquid refrigerant leaving lhe condenser (Figure 1, point 6)
flows through lhe first orifice and enters lhe hígh pressure side of lhe economizer.
The purpose of this orifice and economizer is to preflash a small amount of refrigerant
at an intermediate pressure (Pl). Preflashing some liquid refrigerant coois lhe
remaining liquid (point 7).
Refrigerant leaving lhe first stage economizer flows through lhe second orifice and
enters lhe second- stage economizer. Some refrigerant is preflashed at intermediate
pressure (F`2). Preflashing lhe líquid refrigerant coois lhe remaining liquid (point 8).
To completethe operating cycie, liquid refrigerant leavingthe economizer(point8)flows
through a third orifice system. Here, refrigerant pressure and temperature are reduced
to evaporator conditions (point 1).
For two-stage CenTraVac chillers with economizer and refrigerant orifice system, liquid
refrigerant leaving lhe condenser (Figure 2, point 6) flows through lhe first orifice system
and enters lhe economizer. The purpose of lhe orifice and economizer is to preflash
a small amount of refrigerant at an intermediate pressure (Pl) between lhe evaporator
and condenser. Preflashing some liquid refrigerant cools lhe remaining liquid (point 8),
Another benefit of fiashing refrigerant is to increase lhe total evaporator refrigeration
effect from RE 1 to RE. The economizer of two-stage CenTraVac chillers provides a 4 1/;>
percent energy savings and lhe two-stage economizer of lhe three-stage CenTraVac
chillers provides a 7 percent energy savings, compared to chillers with no economizer.
To complete lhe operating cycie, liquid refrígerant leaving lhe economizer (point 8)
flows through a second orifice system. Here, refrigerant pressure and temperature
are reduced to evaporator conditions (point 1).
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Unit Options
A Wide Array of Low- and Medium-Voltage Starters
Trane starters can be applied to low- or medium-voltage applications. The current
draw of the compressor motor determines the size of the starter. The starter size must
be greater than, or equal to, the compressor motor current draw.
Low Voltage (200 to 600 volts)

•

•

Wye (star)-delta closed transition

Solid-state starters
Adaptive Frequency Drive

Industrial High-Fault Rernote Solid-State Starters (IHRS)
*
*
*

SAE HS-1738
Flanged disconnect
100,000 shori-circuit rating

o
o

Up to 600 volts
NEMA 12:~-~ 960 amps

o
o

Non-flanged disconnect
NEMA 1, 961 to 1,600 amps

o
o
o

NEMA 12 option
SAE HS- 1738 option
Autotransformer, ciosed transition

High-Fault Rernote Wye-Deita Starters (HRWD)
•
•

Up to 480 volts
100,000 short-circuit rating

Medium-Voltage Starters (2,300-6,600 V)
•
•
•

Fuil voltage
Fianged disconnect
Primary reactor, closed transition

"
w
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Factory Instalied or Remote-Mounted Starters
Ali factory instalied or remote-mounted starters provided by Trane offer the following
standard features for safe, efficient application and ease of installation:

Standard Features
* NEMA 1 starter enclosure.
* Starter enciosures capabie
of being padiocked.
* 120 volt, 60 hertz, l-phase
fused pilot and safety circuits
* Controi power transformer
(4 kVA) producing 120 volt,
50 or 60 hertz, single-phase.

* 3-phase incoming line terminais.
* 6 outiput load terminais (3 for mediumvoltage) factory connected to the motor.
* Automatic cioseci-transition transfer
from wye to delta on any two-step
starter (unit-mounteci),
* One pilot relay to initiate start sequence
from CenTraVa C T11 controi circuit signal.

Optional Features
• Ground fault protection.
• Digital metering devices.

Special NEMA enciosures.
Analog ammeters and voitmeters.

• Surge protector/lighting arrestor.
• Standard, high interrupt, and higher
interrupt circuit breakers that are
mechanicaily interiocked to disconnect
line powerwhen the starterdoor is open.

Special function pilot lights.
Current limiting circuit breakers
incorporating fuse links that disconnect
line power in the event the interrupting
capacity is exceeded.

EN
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Facto ry-lnstal Ied Starters:
•

• Enhances electrical system
reliability
•
Factory-testeci chiller/starter

• Reduces starter installation costs
20 to 35 percent

combination
• Optimizes control of the
CenTraVac` motor/compressor
start and protection subsystem
• Factory quality conirol of
the starter-to-chiller electrical
connections
•
Eliminates field-installed
disconnect switch (when
optional circuit breaker is used)
• Reduces the number of field
electrical connections

Figure 3. Typical equipment room layoutconventional remote Wye-Delta starter

Eliminates chiller-to-starter field wiring

• Complete package availabie with
UL, UUEEV, or UL/California code
agency approval
• Eliminates starter mounting-pad
and required equipment room
floor space
• Eliminates starter-to-disconnect
switch field wiring (when optimal
circuit breaker is used)
• Reduces system design time-starter
components and interconnecting
wiring are pre-engineered and selected

Figure 4. Typical equipment room layout unitmounted Wye-Deita starter
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Wye (Star)-Deita Starters
One type of low-voltage starter that can be unit-mounted is a wye (star)-delta,
ciosed-transition, reduced-voltage starter as shown in Figures 3 and 4. When starting
and during acceleration, the motor is connected in its wye configuration. Because of
this arrangement, the voltage applied to the motor windings is reduced to the inverse
of the square root of three or 0.58 times line voltage. This recluction in winding voltage
results in a reduction in inrush current. The inrush current is 0.33 times the fuli-voltage
locked rotor current rating of the motor. The accelerating torque of the motor is also
reduced to 33 percent the fuli-voltage torque rating, which is suff icient to fully accelerate
the compressor motor. The chiller controller monitors the motor current during
operation via current transformers located in the starter enciosure. During acceleration,
when the line current drops to approximately 0.85 times rated load current, transition
is initiated. The ciosed transition feature provides for a continuous motor current flow
during transition by placing resistors in the circuit mornentarily. This prevents the motor
from losing phase to the line current during this period. With the completion of transítion,
the motor winclings are connected in the deita configuration with fuil line voltage.

Standard Motor Protection
Three precision current transformers monitor phase current. Contactor position and
various voltage signaIs provide extensive interlocking between the starter and the
chiller controller. Ali logic and subsequent instruction originate ín the chiller controller.
Protection against the following starter detections is provided:
o
• Loss of phase
Phase reversal
•
o
Distribution fault
Improper starter circuitry
o
• Excessive aecelerating time
Phase amperage unbalance
* Hígh motor current (starting
• Incomplete starting sequence
and running)
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Solid-State Starters
A solid-state star -ter controIs the starting characteristics of a motor by controlling
the voltage to the motor. lt does so through the use of SCRs (Silicon Controlled
Rectifiers), which are solicl-state switching devices, and an integral bypass contactor
for power control.

Silicon Controlied Rectifiers (SCR)
An SCR will conduct current in one direction only when a controi signal (gate signal)
is applied. Because the solicl-state starter is for use on AC (alternating current), two SCRs
per phase are connected in paraliel, opposing each other so that current may flow in
both directions. For three-phase loads, a full six-SCR configuration is used.
During starting, controi of current or acceleration time is achieved by gating the SCR
on at different times within the lialf-cycle. The gate pulses are originaily applied late
in the haíf-cycle and then graduaily applied sooner in the half-cycle. lf the gate pulse
is applied late in the cycle, oniy a sniali incrernent of the wave form is passed
through, and the output is low.
lf the gate pulse ís applied sooner in the cycle, a greater increment of the wave form
is passed through, and the output is increased. So, by controlling the SCRs output
voltage, the motors acceleration characteristic and current inrush can be controlied.

Integral Bypass Contactors
When the SCRs are fuily "phased on," the integral bypass contactors are energized,
The current flow is transferred from the power pole to the contactors. This reduces
the energy loss associated with the power pole, which otherwise is about one watt
per amp per phase.
When the starter is given the stop command, the bypass contactors are de-energized,
which transfers the current flow from the contactors back to the power poles.
The SCRs are then turned off, and the current flow stops.

18
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Adaptive Frequency Dríve
Benefits
Trane Adaptive Frequency"' Drives (AFDs) provide motor control, but they are much
more than just starters. They also controi the operating speed of the chiller compressor
motor by regulating output voltage in proportion to output frequency. Varying the speed
of the compressor motor can transiate into significant energy cost savings.

Reliable, Optimized Compressor Eff iciency for Energy Savings
Conventional chillers use iniet vanes to provide stabie operation at part-load conditions.
Capacity is recluced by ciosing the vanes while maintaining a constant motor speed.
A frequency drive can be used to significantiy reduce power consumption by reducing
motor speed at low-ioad and low-lift conditions. Trane patented AM Adaptive Control`
logic safely allows inlet quide vane and speed control combinations that optimize
part-load performance.

Appiication
Certain system characteristics favor installation of an AM because of energy cost
savings and shorter payback. These systems include: condenser water temperature
relief, chilleci-water reset, and utilities with high kWh and low kW demand rates.

Condenser Water Temperature Relief or Chilied-Water Reset
Compressor lift recluction is required for a chiller application, both to provide stabie
chiller significant operating hours with compressor lift reduction is required to achieve
greater energy savings. Intelligent controi to reduce condenser water temperature, or
chilleci-water reset strategies, are key to AM savings in chiller applications.

-

CTV-PRCO07-EN EarthWise CenTraVac Catalog

19

7

o

T~E'

Unit Options

High Operating Hours with Relief
Figure 5 is based on a CV1-1F485, 500-ton load at 42/54, 3 gpm c/ton demonstrates
the energy savings of an AM chiller with condenser water relief. Figure 5 shows
that the more operating hours the machine has, the more energy the AFID saves
and the payback time is reduced.
Figure 5. CVHF485 energy dernand with/without AFID
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High kW Demand Charges
Electric utility bilis normaIly include both peak-based and consumption-based energy
components. The demand or distributíon charges are still significant portions of the
energy bili, even in deregulated markets. These charges are established by usage during
utility peak hours, by individual peak usage, or a combination. This porlion may or
may not be influenced by instaliation of an AFID, because an AFD-equipped chiller draws
more power at fuil load. lf the peak chiller load coincides with utility peak hours, then
the peak-based portion of the energy bill will increase.
The energy or kWh portion wili almost certainly be recluced because of the improved
efficiency of the chillerplantduring part-load and part-iiftconditionsthroughouttheyear.
The greater the kWh charge, and the smaller demand or distribution charges,the shorter
the payback.

20
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Operation
The Trane AI`D controIs the speed of the chíiler compressor by regulating the output
voltage in proportion to the output frequency as required by compressor motor.
Motor speed is proportional to this applied frequency.
The Trane AI`D is a voltage source, pulse-wicith modulated (PWM) design. lt consists
of three basic power sections:
•
Rectifier — An IGI3T active rectifier takes incoming AC power and converts it
to a fixeci DC voltage. This rectifier significantly reduces the amount of rippie
on the DC bus.
•

DC bus — Uses capacitors to store DC power from the rectifier until it's needed
by the inverter.

•

Inverter — Converts the DC bus voltage into a sinusoidal synthesized output AC
voltage using PWM. This synthesized output controls both the voltage and frequency
which is applied to the motor.

Ali Trane CenTraVac` Chillers with AFIDs use íntegrated active rectification control.
TIDID (total demand distortion) measured at the drive is limited to 5% or less.

Patented Adaptive Controi
A fourth element of AFID design is the microprocessor controi logic which is the
intelligence for the power section. lt also includes ali feedback sensors required
for stability in the system and any required shutdown clue to a fault.
The combination of speed controi and inlet guide-vane (IGV) position is optimized
mathematicaily and controlied simultaneousiy. The microprocessor performance
allows the chiller to operate longer at higher efficiency with greater stability.

r
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Simultaneously adjusts inlet quide vanes and speed to spend more hours at
optimum efficiency
AFDspeedand IGV position are simultaneously adjusted
to meet lhe dual requirements of water-temperature
controi and efficiency. The Tracer chiller controller
adjusts speed unconditionaily—it does not have to
wait for evaporator leaving water-temperature controi
to reach setpoint or for a stabie cooling load.
The Tracer` chiller controller wili adjust speed as
needed to track changing load or water-loop conditions.
At lhe same lime, it adjusts lhe inlet guide vanes
to prevent lhe water temperature from deviating
from setpoint.
When lhe vanes are fuily open, lhe compressor speed
iscontrollingthewatertemperature.Reducingthechiller
load or increasing lhe head conditions wili cause lhe
compressor to move toward a surge condition.
When conditions are within lhe surge boundary, inlet vanes and speed will modulate
simultaneously to controi both surge margin and chiller capacity.

Mathernaticaily optimizes iniet quide vanes and speed
The Tracer` chilier controller wili reduce speed until lhe surge pressure coefficient
boundary is reached. Periodicaily, lhe AM speed controi wili evaluate whether lhe
boundary should be optimized. lf optimization is required, lhe pressure-coefficient
boundary wili be raised until surge is detectecí. Upon surge, lhe boundary wili be reset
and surge recovery will occur. The decisíon to optimize is based on whether lhe vane
position has changed by an amount greater than lhe optimization sensitivity and lhe
elapsed time sincethe last optimization was done. Afterthe new boundary is established,
speed controi will make adjustments to follow lhe boundary as conditions change.

22
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Instability is not an issue
o

o
•

•

Short chilied-water loop—Feedforward controi canceIs out the effect of
short water loops.
Rapid changes in load—Feedforward controi improves chilled-water
temperature response.
Variabie water flow designs—Work in conjunction with an AFID, provided
the chiller controi is a Tracer chiller controller with the variable-flow compensation
option installed. Chillercontrol with rapid water-flowvariations and large turndown
have been demonstrated with and without variabie frequency drives.
Paraliel chiller with poor controi is causing temperature variations— The
Tracer chiller controller changes speed and adjusts cooling load at the same time.
Even if there is a poorly controlied chiller in parallei, a CTV with a Tracer chiller
controller will maintain excellent water-temperature control at the best efficiency.
Waiti ng for leavi ng temperature to exceed threshold — The Trace r ch il ler
coptroller responds to the surge boundary based on the current differential operating
pressure and not the ente ri ng/leavi ng water temperatures, making instantaneous
cortei' )ns t ) speed and v ine settings as conditions change.
~i~--
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Factory-lnstalied AMPGARD Medium-Voltage Starters
The AMPGARID_` medium-voltage starter family by Cutier-Hammer"', built to Trane
specifications, is availabie as a factory-installeci option for use with CenTraVac"" chillers.
Trane mounts, wires, and tests 2300-6600 volt starters at the factory, so you don't have
to. This reduces, or eliminates altogether, the time, expense, and any added risk
associated with having the starter instalied and wired at the job site,

AMPGARD reduces starter size to nearly half
Medium-voltage starlers have traditionaily been freestanding due to their large size and
weight. Not until recent acivances in contactor technology and component layoui have
medium-voltage starters been small enough to make unit-mounting feasible. This way,
the starter becomes an integral part of the chiller, saving on equipment floor space.

Advantages of a Medium-Voltage Starter
The things to consider when selecting a starter include: line voltage, availabie current,
first cost, reliability, and instaliation. Unit-mounted medium voltage starters from Trane
are offered in three starter types. Ali three starters provide the torque required to meet
the needs of starting the chiller compressor, however, the magnitude of inrush-current
controi that each starter has is different from one starter type to another. The starter
inrush-current rating is factored as a percentage of locked rotor amps (LRA). When
choosing thestartertype,the system designerconsiciersthestarter inrush current, motor
voltage, and motor current draw, for compatibility with the rest of the power system.

Across-the-Line (Fuil Voltage)
An across-the-line starter is the smallest medium-voltage starter option. These starters
draw the highest inrush current at startup (100% of LRA), and have the shortest
aceeleration time (3-5 seconds).

Across-the-line starters make sense in medium-voltage applications
The rules for selecting a starter type for medium-voltage applications are different
than for low-voltage. In low-voltage applications, across-the-line starters are seidom
used because of their high inrush current. Because medium-voltage motors use less
current, the inrush is lower, This makes across-the-line a reasonable choice for many
medium-voltage applications. For more sensitive applications, reduceci-voltage starter
types such as primary reactor and autotransformer are also availabie to unit-mount
on the CenTraVac chiller.

Primary Reactor
Primary reactor type starters have an inrush current draw of 65 percent of LRA at startup.
Their aeceleration time (3-8 seconds) is slightly higher than an across-the-line starter.
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Autotransformer
Autotransformer starters have lhe lowest inrush current draw of 45 percent of ILRA
at startup. They have an acceleration time of 3-8 seconds.

Standard Features
• Ul- approved
• Unit-mounted or remote-mounted
• Non-load-breal‹ isolation switch
and current limiting fuses
• NEMA Class E2 fused
interrupting ratings
200 IVIVA La, 3000 V
400 lVIVA CW4600 V
rt, 6600 V
750 IVIVA C

• Voltage range of 2300-6600 volts
• Factory instalied (unit-mounted only)
• Types: Across-the-line (full voltage),
primary reactor, autotransformer
• Phase voltage sensors for kW, volts/
phase protection, under/overvoltage
• Cutler-Hammer` AMPGARD`,
designed and built to Trane
specifications

Optional Features
• IQ300 and IQDP 4130 electrical
metering packages
• Ground fault protection

Factory-installed power factor
correction capacitors sized specific
tolhe motor, factory-wired and mounted
inside the starter

INDP Options
Customers who purchase lhe Industrial Package have additional electrical options.
These options can be apIplied to remote-mounted medium-voltage starters, both from
Trane and other starter manufacturers.

CM, Control Power Transformer (INDP option)
Unit-mounted,factory-wired,separateenclosuremounted next tolhe control panelwith:
o
Ul- 508 Type 12 construction
• Flanged disconnect
o
4 kVA controi power transformer
• Secondary fuse status indictor
(480 to 115 volts)
(biown or not-blown)
• Fused primary and seconclary power
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SMP, Suppiemental Motor Protection (INDP option)
Unit-mounted, factory-wired, separate enciosure mounted to the motor with:
• Surge capacitors
* Lightning arrestors
•
o
Fiei d-accessi ble terminal block
Zero-sequence ground fault
for trouble-shooting via panel
o
Ul- 347 tested Type 12 construction

DMP, Differential Motor Protectíon (SMP option)
DIVIP replaces the zero-sequence ground fault protection. Instead, il uses a
flux-summation seifcompensating differential protection scherne for more quickly
and more precisely removing line power during a fault.
Note: DMP is available only for 1062 kW and larger motor sizes tip to 5000 volts.

CVAC, Customer-Supplied Vacuum Círcuit Breaker
• Three-pole disconnect
• Relays for vacuum circuit-breaker
starter type

o
o

Industrial terminal block
Secondary 120 to 30 volt PT's
(for medium-voltage units)

Starter by Others
lf CenTraVac starting equipment is provided by others, the starter must be designed
in accordance with the current Trane standard engineering specification "Water-Cooled
CenTraVac` Starter Specification." It is also recommended that mo copies of the
interconnecting and controi circuit wiring diagrams be forwarded to Trane for review.
This service is provided at no charge, and is intended to help minimize the possibility
that Trane CenTraVac chillers will be applied in improper starting and control systems.
However, the responsibility for providing proper starting and controi systems remains
with the system designer and the installer.

. -1 1,
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Free Cooling Allows Reduced Operating Costs
Consider a CenTraVac" chiller option that can
provide up to 45 percent of the nominal chiller
capacity—without operating the compressor.
Think of the significant energy and cost
savings possible in many applications.
This option is availabie on most Trane chillers,
factory instalied.

Free Cooling Schernatic
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Free cooling operation is based on the
principie that refrigerant migrates to the
area of lowest temperature. When condenser
water is availabie at temperatures lower
than the required leaving chilleci-water
temperature, typicaily 50'F to 551 1= (10 1 C to
12.8'C), the unit controi panei starts the free
cooling cycle automatically.
When the free cooling cycle can no longer provide sufficient capacity to meet cooling
requirements, mechanical cooling is restarted automaticaily by the unit controi panei.
For example, a building with a high internal cooling load is located in a climate with
cold winters. lt is possible to cooi the building exclusively with free cooling three to
six months of the year! Free cooling payback can easily be less than a year.
Free cooling is factory instalied and requires no additional floor space or piping than
the standard CenTraVac chiller (uniike plate-frame heat exchangers).
Benef its
The Trane patented free cooling aecessory for Trane CenTraVac` chillers adapts the
basic chiller so it may function as a simple heat exchanger using refrigerant as the
working fluid. When condenserwater is available attemperatures lowerthan the desireci
chilied liquid temperature, free cooling can provide up to 45 percent of nominal chiller
capacity without operation of the compressor. This feature may result in substantial
energy cost savings on many instaliations.
Reliability
Two simple valves are the only moving parts.
E

Single-Source Responsibílity
Free cooling is Trane engineered, manufactured, and instalied.
Ease of Operation
Changeo er con free cooling by single switch control.
~

CTV-PRCO07-EN o EarthWise CenTrava ,

talog

1
jI

27

o

T~E*

Unit Options

Ease of Instaliation
Completely factory-installed and leak-tested components. Ali valve operators and
controis are factory wired.

Application
Modern buildings often require sorrie form of year-round cooling to hancile interior
zones, solar loads, or computer loads. As the outside air temperature decreases below
the inside air design temperature, it is often possible to use an outside air economizer
to satisfy the cooling requirements. There are a number of instances, however, where
CenTraVa C T11 free cooling offers a number of advantages over the use of an outside air
economizer. lt is possible for the free cooling chiller to satisfy the cooling load for many
hours, days, or months during the fali, winter, or spring seasons without operation
of the compressor motor. This methoci of satisfying the cooling requirement can result
in significant total energy savings over other types of systems. The savings availabie
are most easily determinecIthrough the useof a computerenergyanalysisand economic
program, such as TRACE` (Trane Air Conditioning and Economics).
The suitability of free cooling for any particular instaliation depends upon a number of
factors. The availability of low temperature condensing water, the quality of the outside
air, the type of airside system, the temperature and humidity control requirements, and
the cost of electricity ali have a direct impact on the decision to use a free cooling chiller.
The use of CenTraVac` free cooling depends on the availability of cold condenser water
from a cooling tower, river, lake, or pond. As a general rule of thumb, locations which
have a substantial number of days with ambient temperatures below 45'1` (7.2 0 C) wet
buib or more than 4000 degree-days per year are well suited to free cooling operation.
A cooling tower must be winterized for off-season operation and the minimum sump
temperature is limited by some cooling tower manufacturers. Cooling tower
manufacturers should be consulteci for recommendations on low temperature
operation. With river, lake, or pond suppiy, condenser water temperatures down to
freezing leveis are possible. Areas which have fouied air may be more conducive
to free cooling operation than the use of an outside air economizer.
Airside systems which both heat and cooi the air can often effectiveiy use a free
cooling chiller. Duai-duct, multizone, and reheat systems fali into this general category.
As the outside temperature begins to fali, the cooi outside air satisfies the cooling
requirements (through an outside air economizer). As the outdoor air temperature
becomes very low, the ouidoor air may need to be heated in order to maintain the
design suppiy air temperature when it ís mixeci with retum air. This "heating penaity"
can be elíminateci by using CenTraVac free cooling. Warm chilied-water temperatures
provided by the free cooling chiller would allow a warmer air temperature off the
chilied-water coils, eliminating the heating energy required by using only an outside
air economizer. With high cost electricity in most areas of the country, this heating
penaity can be very significant.
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Temperature and humidity controi requirements are important considerations when
evaluating lhe use of CenTraVac free cooling. Low temperature outside air (from
lhe outside air economizer) often requires a large amount of energy for humidification
purposes. Free cooling operation helps to reduce these humídification costs on
many applications,
It is important to note that those applications which require extremely precise hurnidity
controi typicaily cannot tolerate warmer than design chilled-water temperatures.
Therefore, since free cooling chillers normaIly deliver warmer than design chilied
water temperatures, free cooling operation is usuaily not applicable with systems
which require precise humidity conirol.
Free cooling is not used in conjunctíon with heat recovery systems, since mechanical
cooling must be used to recover heat that will be used elsewhere in lhe building
for simultaneous heating.

Operation
Free cooling operates on lhe principle that refrigerant flows to lhe area of lowest
temperature in lhe system. The Tracer` system/Chiller Plant Manager (CPM) can
be used for automatic free cooling control. When condenser water is availabie at
a temperature lower than lhe required leaving chilled-water temperature, lhe CPM
starts lhe free cooling cycIe. lf lhe load cannot be satisfied with free cooling, lhe CPM
or a customer-supplied system can automaticaily switch to lhe powered cooling mode.
lf desired, lhe chillercan be manuaily switched tothefree cooling mode atthe unit controi
panei. Upon changeover to free cooling, lhe shutoff valves in lhe liquid and gas lines
are opened and a lockout circuit prevents compressor energization. Liquid refrigerant
drains from lhe storage tank into lhe evaporator, flooding lhe tube bundie. Since lhe
refrigerant temperature and pressure are higher in lhe evaporatorthan in lhe condenser,
due to lhe water temperature difference, lhe refrigerant gas boiled off in lhe evaporator
wili flow to lhe condenser. The gas then condenses and flows by gravity back to lhe
evaporator. This automatic refrigeration cycIe is sustained as Iong as a temperature
difference exists between lhe condenser water and evaporator water.
The difference in temperature between lhe condenser and evaporator determines lhe
rale of refrigerant flow between lhe two shelIs and hence lhe free cooling capacity.
lf lhe system load becomes greater than lhe free cooling capacity either lhe operator
manuaily stops free cooling, a binary input from a custo mer-su ppi ied system disabies
free cooling, or lhe CPM can automaticaily perform this function. The gas and liquid
valves close and lhe compressor starts. Refrigerant gas is drawn out of lhe evaporator
by lhe compressor, compressed, and introduced into lhe condenser. Most of lhe
condensed liquid first takes lhe path of least resistance by flowing into lhe storage tank
which is vented to lhe high pressure economizer sump by a small bleed line. When
lhe storage tank is filied, liquíd refrigerant must flow through lhe bleed line restriction.
The pressure drop through lhe bleed line is greater tha,n that associated with lhe orifice
from lhe condenser through,
flow controi device, hence liquid refrigerant flows norm
lhe orífice system and into lhe economizer.
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The free cooling option consists of the following factory-instalied or
supplied components:
• Aciditional refrigerant charge
required for the free cooling cycle
•
Manual free cooling controIs on
the unit controi panel
A refrigerant gas line, including an
electricaily actuated shutoff valve,
instalied between the evaporator
and condenser

o

A liquid-refrigerant storage vessel
adjacent to the economizer

a

A valved-liquid return line, including
an electricaily activated shutoff
valve, between the condenser sump
and evaporator

For specific information on free cooling applications, contact your local Trane
sales office.

Figure 6. Compressor operation schematic

Compressor

Figure 7. Free cooling operation schematic

Compressor

Re-O
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Heat Recovery
Use of lhe Heat Recovery CenTraVac"' can significantiy reduce lhe energy operating
costs of many buildings by using heat which normaily would be rejected to lhe
atmosphere. Typical uses for this heat are perimeter zone heating, reheat air
conditioning systems, and preheating domestic hot water. Any building with a
simultaneous heating and cooling load is a potential candidate.
Most heating applications require water temperatures higher than lhe 85'F to 95'F
(29.4'Cto 35'C)typicailysenttothe cooling tower. Therefore, most heat recovery chillers
are required to produce higher leaving condenser watertemperatures, and thus wili not
duplicatethe energyefficienciesof cooling-only machines. Figure8, iliustratesthetypical
operating cycIes of a cooling-only machine and a heat recovery machine.
The most noticeabie differences are:
The pressure differential provided by the compressor is much greater for lhe
heat recovery cycIe.
The amount of heat rejected from lhe heat recovery condenser is greater than
that which would be rejected in cooling-only operation.
There is a decrease in lhe refrigeration effect (RE). Higher condensing pressures
increase lhe intermediate pressure in lhe economizer. Therefore, lhe liquid in lhe
economizer has a higher enthaipy during lhe heat recovery mode than during
standard chiller operation and lhe refrigeration effect is slightly decreased.
Because of this decreased refrigeration effect, lhe compressor must pump more
gas per ton of refrigeration
Figure 8. Typical operating cycles
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The effect of this increased pressure differential and decreased refrigeration effect
ís a heat recovery machine which has a higher kW/ton energy consumption during
heat recovery operation.
Typical catalog kW/ton for heat recovery machines operating in the heat recovery
mode range from .64 to .84 kW/ton compared to a range of .54 to .57 kW/ton for a
cooling-oniy machine. Not oniy can there be an energy consumption penaity paíd
due to the inherent differences in operating cycIes for heat recovery machines, but
traditional machine design can add to that energy handicap. A heat recovery machine's
operating efficiency is penalized year-round by having the capability to produce high
heating watertemperatures. Impellers are selected to produce the maximum required
refrigerant pressure difference between the evaporator and condenser, which is shown
in Figure 9. This means the impeller diameters are determined by the heat recovery
operating conditions.
The multistage compressor and advanced impeller design on the CenTraVac"' chiller
reduce this costly energy penaity. The higher IM and stability the multistage compressor
allows a cioser match of impeller size for both the cooling only and heat recovery
operating conditions. In addition, the computer designed impellers and crossover are
designed to reduce losses as the kinetic energy of the refrigerant gas is converted
to static pressure.
Simultaneous Heating and Cooling
The Trane Heat Recovery
Figure 9.
CenTraVac chiller is an
excelient choice for
applications requiring
simultaneous heating
and cooling. CenTraVac
modeis save energy by
recovering heat normaily
rejected to the atmosphere
and putting that energy to
use by providing space
heating, building hot
water, or process hot water.
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This heat is provided at a fraction of conventional heating systems cost. A heal recovery
CenTraVac can provide 951 F to 120OF (35"C to 48.9 0C) hot water depending upon the
operating conditions.Two separate condenser shelIs are used with the Heat Recovery
CenTraVac chiller. The heating circuit and cooling tower circuit are separate, preventing
cross contamination. Refrigerant gas from the compressor flows into both condenser
shelIs allowing heat rejection to one or both condenser water circuits.
The reliability of the Heat Recovery CenTraVac` chiller has been proven in installations
around the world. This option is completely factory packaged,
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To further reduce the system energy requirements, the following desígn considerations
should be incorporated into any heat recovery system.
Heating Water Temperatures and Control
Figure
lt is always desirabie to use
as low a heating water
ios
temperature as the application
allows. Experience has
shown that a design heating
water temperature of 105'F
loo
r
to 110'F (40.5'C to 43.3'C) can
satisfy most heating
requirements. Lower heating
95
water temperatures increase
the chiller operating efficiency

10.
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both in the heating mode and in the cooling mode. In general, the heat recovery power
consumption will increase 7 to 14 percent for every 10OF (-1 2.2C) increase in the design
heating water temperature. A consideration which is just as important as the design
heating water temperature is how that temperature is controlied. In most cases, the
heating water temperature controi should be designed to maintain the return heating
water temperature. By allowing the suppiy water temperature to float, the mean water
temperature in the system drops as the chiller load decreases and less heat is rejected
to the condenser. As the mean heating water temperature drops, so does the refrigerant
condensing temperature and pressure difference whích the compressor is required to
produce at part load. This increases the unioading range of the compressor.
Men the suppiy heating watertemperature to the building system is maintained and the
return heating water temperature to the condenser is allowed to float, the mean heating
water temperature actuaily rises as the chiller load decreases and less heat is rejected
to the condenser. As Figure 10 illustrates, when the compressor unioads, the pressure
difference that il must oppose to prevent surging remains essentiaIly the same, while the
compressors capability to handle the pressure difference decreases. Therefore, the
chiller's capability to unioad without the use of hot gas bypass is reduced.
Hot gas bypass artificiaily increases the load on the compressor by diverting refrigerant
gas from the condenser back to the compressor. Although hot gas bypass increases the
units power consumption byforcing the compressorto pump more refrigerant gas, it will
increase the heat availabie to recover for those applications where significant heating
loads remain as the cooling load decreases.
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Auxiliary Condenser For Economical Heat Recovery
The Trane auxiliary
condenser provides
economical heat recovery
for applications with smail
heating demand. The Trane
auxiliary condenser option
consists of a separate
condenser connected in
parallei with the standard
condenser to provide simple
heat recovery capability for
applications where fuil heat
recovery or high heating
watertemperatures are not required. Decreased life cycieoperating costs resuitthrough
use of the auxiliary condenser option because waste heat, which normaily would be
rejected by the cooling tower circuit, is now used for building heating requirements.

Application
A simultaneous demand for heating and cooling is necessaryto apply any heat recovery
system. Typical uses for this water include dornestic water preheat, boiler makeup water
preheat, and reheat air conditioning systems and swimming poois. This is opposed to
traditional heat recovery applications where higher temperature water is used to satisfy
a builcling heating load, provide fuli heat input for domestic hot water, or províde the
typicaily largerflow rates of hotwaterforprocessapplications. Building use is not limited
to the traditional heat recovery candidates. Schoois, hospitais, office buildings, and
hoteis have ali proved to be excelient applications for the auxiliary condenser option.

Increased Chiller W íciency
The auxiliary condenser not oniy captures energy otherwise lost, it also increases chiller
efficiency by increasing condenser heat transfer surface area and lowering the pressure
differential the compressor must generate. This ís because the auxiliary condenserwater
is always at a lower temperature than the standard condenser water.
Auxiliary condensers are availabie in standard and large. Because the auxiliary
condenser is a separate condenser, there is no cross contamination between the cooling
tower water and the heat recovery water circuits.
No temperature controIs are required and auxiliary condensers come factory mounted.
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Controis
The auxiliary condenser was designed for simplicity of operation. Machine load, water
flow rate, and temperature determine the amount of heat recovered. There are no
controIs needed for heating watertemperature because no attempt is made to maintain
a specific hot water temperature in or out of the auxiliary condenser.
Operation
The auxiliary condenser ís a facto ry-mou nted, separate, shell and tube heat exchanger
available on water-cooled CenTraVac` chillers.
Because refrigerant gas aiways migrates to the area of lowest temperature, auxiliary
condenser operation is simple. As the discharge gas leaves the compressor, it an flow
to the auxiliary condenser or the standard condenser. Since water entering the auxiliary
condenser is normaIly colder than that entering the standard condenser, the auxiliary
condenser will have a lower buncile temperature and will attract the refrigerant gas.
The au ~ iliary condenserwill recover as much heat as the machine cooling load, heating
water temperature, and flow rate will allow. Ali remaining heat will automaticaily be
rejected through the standard condenser to the atmosphere through the cooling tower.
No controis are needed to balance heat rejection in the two condensers.
Good system design will include a heateci water bypass to ensure that water does not
circulate through the auxiliary condenser when the chiller is de-energized. There are
several ways to bypass the auxiliary condenser, When the hot water system is instalied
as shown, the bypass is automatic if the heating water pump is interlockeci with the
chiller compressor motor.
Another bypass arrangement is to install a diverting valve. When interiocked with
the compressor motor, this valve diverts the heating water flow to the conventional
heating system whenever the chiller is not operating. These are oniy examples of
the many ways availabie to accomplish a bypass.
Contact your local Trane sales office for further specific information.
Tabie2. Auxilia ry conderíser f low li m its and connection sizes
Auxiliary
Condenser

Bundie
Size
Standard (80)
Large (130)

Internaily Enhanced IECU
Maxirnunn
Minimum

CTV-PRCO07-EN - EarthWise C

gPM
74
121
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gPM
276

453

Irwo Pass
Low Fouling TLCU
Maximum
Mininium
gpnn
gPM
194
69
112
318

Connection
Size
(in)
5
5
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Ice Storage Provides Reduced Electrical Demand
An ice storage system uses a dual-cluty chiller to make ice at night when utilities charge
less for electricity. The ice suppiements or even replaces mechanical coolíng during
the day when utility rates are at their highest. This recluced need for cooling results
in big utility cost savings.
Another acIvantage of ice storage is standby cooling capacity. lf the chiller is unable
to operate, one or mo days of ice may still be available to provide cooling. In that time
the chiller can be repaired before building occupants feel any loss of comfort.
The Trane CenTraVac` chiller is uniquely suited for low temperature applications,
like ice storage, because it provides multiple stagesof compression. Competitive chillers
provide oniy one stage. Thís allows the CenTraVac chiller to produce ice efficiently with
less stress on the machine.
Simple and smart controi strategies are another acivantage the CenTraVac chiller has
for ice storage applications. Trane Tracer` building management systems can actuaily
anticipate how much ice needs to be made at night and operate the system accordingly.
The controis are integrated right into the chiller. Two wires and preprogrammed software
dramaticaily reduce field installation cost and complex programming.
Trane centrifugal chillers are well suited for ice production. The unique multi-stage
compressor design allows the lower suction temperatures required to produce ice
and the higher chiller efficiencies attributed to centrifugal chillers. Trane three-stage
and two-stage centrifugal chillers produce ice by suppiying ice storage vesseis with
a constant supply of 22 0 F to 240 F (-5.6'C to -4.4'C) glycol solution. Centrifugal chillers
selected for these lower leaving fluid temperatures are also selected for eff icient
production of chilled fluid at nominal comfort cooling conditions. The ability of Trane
chillers to serve "cIouble duty" in ice production and cornfort cooling greatly reduces
the capital cost of ice storage systems.
A glycoi solution is used to transfer heat from the ice storage tanks to the centrifugal
chiller and from the cooling coils to either the chiller or the ice storage tanks. The use
of a freeze protected solution eliminates the design time, field construction cost, large
refrigerant charges, and leaks associated with ice plants. Ice is produced by circulating
20'Fto 25'lF (-5.6'Cto -4.4'C) giycol solutionthrough modular insulated ice storagetanks.
Each tank contains a heat exchanger constructed of polyethyIene tubing. Water ín each
tank is completely frozen with no need for agitation. The problems of ice bridging and
air pumps are eliminated.
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When cooling is requireci, ice chilied glycoi solution is pumped from the ice storagetanks
directly.to the cooling coils. No expensive heat exchanger is required. The giycol loop is
a sealed system, eliminating expensive annual chemical treatment costs. The centrifugal
chiller is also availabie for comfort cooling duty at nominal cooling conclítions and
eff iciencies. The modular concept of giycoi ice storage systems and the proven simplicity
of Trane Tracer -"' controis allow the successfui biend of reliability and energy saving
performance in any ice storage application.
The ice storage system is operated
in six different modes: each optimized
for the utility cost of the hour.

Figure 11. Ice storage demand cost savings
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Freeze ice storage
Provide cornfort cooling with ice

400
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Provide cornfort cooling with ice
and chiller
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Tracer optimization software controis operation of the required equipment and
aceessories to easily transition from one mode of operation to another. For example:
Even with ice storage systems there are numerous hours when ice is neither produced
or consumed, but saved. In this mode the chiller is the sole source of cooling. For
example, to cool the building after ali ice is produced but before high electrical demand
charges take effect, Tracer sets the centrifugal chiller leaving fluid setpointto the systern's
most efficient setting and starts the chiller.
Men electrical demand is high, the ice pump is started and the chiller is either demand
limited or shut down completely. Tracer controis have the intelligence to optimaily
balance the contribution of ice and chiller in meeting the cooling load.
The capacity of the chiller plant is extended by operating the chiller and ice in tandem.
Tracer rations the ice, augmenting chiller capacity while reducing cooling costs.
When ice is produced, Tracer will lower the centrifugal chiller leaving fluid setpoint
and start the chiller, ice pumps, and other accessories. Any incidental loads that persists
while producing ice can be acidresseci by starting the load pump and drawing spent
cooling fluid from the ice storage tanks.
For specífic information on ice storage applications, contact your local Trane sales off i
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Application Considerations
Condenser Water Control
Trane CenTraVac'" chillers start and operate over a range of load conditions with
controlied water temperatures. Reducing the condenser water temperature is
an effective method of lowering the chiller power input; however, the effect of lowering
the condenser watertemperature may cause an increase in system power consumption.
In many applications, Trane CenTraVac chillers can start and operate without controi
of thecondenserwatertemperature. However,foroptimum system powerconsumption,
and for any appiications with multiple chillers, controi of the condenser water
circuit is recommended. Integrated control of the chillers, pumps and towers
is easily accomplished with the onboard Tracer T 1 chiller controller and/or Tracer
Summit` system.
Most chillers are designed to entering tower temperatures around 8SOF (29.5'C),
but Trane CenTraVac chillers can operate at reduced lift down to a 3 psid pressure
differential between the condenser and evaporator at any sleady state load without
oil loss, oil return, motor cooling, refrigerant hang-up, or purge problems. And this
differential can equate to safe minimum enteríng condenser water temperatures
at or below S5QF (1 2.8C) dependent on a variety of factors such as load, leaving
evaporator temperature and component combinations, Startup below this differential
is possible as long as the 3 psid minimum pressure differential is achieved within
a given amount of time.

Water Treatment
The use of untreated or improperly treated water in a chiller may result in scaling,
erosion, corrosion, algae, or slime. lt is recommended that the services of a qualified
water treatment specialist be used to determine what treatment, if any, is advisabie.
Trane assumes no responsibilityforthe results of untreated, or improperlytreated water.

Water Pumps
Avoid specifying or using 3600 rpm condenser and chilled-water pumps. Such pumps
may operate with objectionabie noises and vibrations. In addition, a low frequency
beat may occur clue to the slight difference in operating rpm between water pumps
and CenTraVac motors. Where noise and vibration-free operation are important,
Trane encourages the use of 1750 rpm pumps.

cv
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Water Flow
Tôday's technology challenges ARIs traditional design of 3 gpmlton through the
condenser. Reduced condenser flows are a simple and effective way to reduce both first
and operating costs for the entire chiller plant. This design strategy will require more
effort from the chiller. But pump and tower savings wili typicaily offset any penalty.
This is especiaily true when the plant is partiaily loaded or condenser relief is available.
In new systems, the benefits can include dramatic savings with:
Size and cost of the water pumps
Size and cost of the cooling tower
Pump energy (30 to 35% reduction)
Tower fan energy (30 to 35% reduction)
Size and cost for condenser lines
and valves
Replacement chiller plants can reap even greater benefits from low flow condensers.
Because the water lines and tower are already in place, reduced flows would offer a
tremendous energy acivantage. Theoretically, a 2 gpm/ton design applied to a system
that originaily used 3 gpm/ton would offer a 70% recluction in pump energy. At the
same time, the oríginal tower would require a nozzie change but would then be abie
to produce about two degrees colder condenser water than before. These two benefits
would again typicaliy offset any extra effort required by the chiller.
Contact your local Trane Sales Office for information regarding optimum condenser
water temperatures and flow rates for a specific application.

Electrical Information
Minimum Circuit Ampacity
To properiysizefieidelectricalwiring,theelectrical engineerorcontractorneedsto know
the minimum circuit ampacity of the CenTraVac machine. The National Electrical Code
(NEC), in Article 440-33, defines the methoci of calculating the minimum circuit ampacity.
The minimum circuit ampacity is defined as the sum of two amperages: 125 percent
of the compressor motor Rated Load Amps (RLA), plus the Fuil Load Amps (FLA) of all
remaining loads on the same circuit. For starter to motor wiring, there are no other
remaining loads. For main power supply to the starter, there is a remaining load
consisting of the 4 kVA controi power transformer which supplies power to the controis,
the oil pump motor, oil sump heater, and the purge unit motor. Therefore, the remaining
load FLA equais 4,000 VA divíded by the unit design voltage.
As an example, calculate the minimum circuit ampacity of a machine that has a design
RLA of 350 amps with 460 volt power:
Minimum Circuit Ampacity = (125%

x

VA

350 Amps + 4000
460 V

4375 A + 8.7 A
446.2 A
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Application Considerations

After the minimum circuit ampacity has been determined, the electrical engineer or
contractorwili referto the appropriate NEC conductorsizing tabieto determine the exact
conductors required. A typical table for 75'F (23.9'C) conductors is lísted on the Trane
submittal. The selection of conductors is based on a number of job site conditions
(i.e. type of conductor, number of concluctors, length of conductors, ambient
temperature rating of conductors).

Branch-Circuit, Short-Circuit, and Ground Fault Protection
Circuit breakers and fused disconnects should be sized by the electrical engineer
or contractor in strict accordance with NEC Article 440-21 and in accordance with all
local codes. This protection should be for motor type loads and should not be less
than 150 percent of the compressor motor rated load amps (RLA).
Aciditional electrical ínformation is availabie in an engineering builetin, CTV-PR13004-EN,
"Star-ters and Electrical Components for CenTraVac` Chillers,"
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Selection Procedure
Selection
The CenTraVac"' centrifugal chilier product fine provides more than 200,000 individual
unit selections over a capacity range of 170 through 3950 cooling tons. Chilierselections
and performance data can be obtained through the use of the CenTraVac chiller selection
program availabie in local Trane safes offices. This program can provide a list of chiller
selections optimized to closely match specific project requirements. Nominal data
and physical data for typical com pressor-evaporator-condenser combinations are
given by product family,

Performance
The CenTraVac computer selection program provides performance data for each chiller
selection at the full-load design point and part-load operating points as required.
The Trane computer selection program is certified by ARI in accordance with ARI
Standard 550/590. To assure that the specific chiller built for your project will meet
the required performance, and to ensure a more troublefree startup, it is recommended
that the chiller be performance tested.
The CenTraVac computer selection program has the flexibility to select chillers for
excessive field fouling allowances.
The industrial package may be selected for CenTraVa CTI1 chillers that meet
the following criteria:
* 60 Hz oniy
Chiller capacities approximately
50 to 2000 voltage range
* Single compressor (no Duplex)
080, 142, 210, and 250E shelis in
* NEMA 1 unit-mounted starters
can be accommodated
ali short and long combinations

Fouling Factors
ARI Standard 550/590 includes a definition of clean tube fouling. Recommended field
fouling allowances have notchanged on a relative basis;thestanciarcifouling adjustment
is a 0.0001 incrementfrom 0.0000 "clean" on theevaporatorand 0.00025 incrementfrom
0.0000 "clean" on the condenser.
Chiller specifications should be developed using the most current standard
fouling factors.

CTV-PRCO07-EN É arthWise CenTraVac Catalog
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lt should be noted that changing the number of water passes or water flow rates may
significantly alter the performance of a particular chiller. To obtain the maximum benefit
from the wicie range of selections availabie, designers are encouraged to develop
performance specifications and use the computer selection program to optimize
their selections. This wíll allow the selection of the particular compresso r-eva po rato rcondenser combination that most ciosely meets the job requirements. Ali selections
are made using the computer selection program.

Unit Performance With Fluid Media Other Than Water
CenTraVac chillers can be selected with a wicie variety of media other than water.
Typicaily used media include ethylene giycoi or propyiene glycol either in the evaporator,
condenser, or both. Chillers using media other than water are excluded from the ARI
550/590 Certification Program, but are rated in accordance with ARI 550/590. Trane
factory performance tests are only performed with water as the cooling and heat
rejection media, For fluid media other than water, contact the local Trane sales office
for chiller selections and information regarding factory performance testing.

Flow Rate Limits
Flow rate limits for multiple pass combinations for evaporators and condensers are
tabulated in the data section for the appropriate chiller family. For apiplications outside
of these limits contact your local Trane off ice.

Roughing-in Dimensions
Dimensional drawings iliustrate overali measurements of the chiller. The recommended
space envelope indicates clearances required to easily service the CenTraVac chiller.
A view of the unit with its support feet is superimposed on this drawing.
Ali catalog dimensional drawings are subject to change. Current submittal drawings
should be referred to for detailed dimensional information. Contact the local Trane sales
off ice for submittal and template information.

Evaporator and Condenser Data Tables
Evaporator and condenser data is shown in the Performance Data section. lt includes
minimum and maximum water flow limits and water connection sizes for ali standard
pass configurations and tube type. Pressure drops are calculated by the CenTraVac`
computer selection program.

FuII-Load and Part-Load Performance
The CenTraVac chiller possesses excellent performance characteristics over its fuil
range of operation. The multistage direct-drive compressor enabies stable and efficient
operation over a wicle range of capacities, virtuaily eliminating the need for energy
wasting hot gas bypass typicaily found on single-stage chillers.
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An i n-depth examination of projectspecificconditions a nd e nergy ratestructuresshould
be performed to appropriately evaluate total energy costs over a period of time.
TRACE`, The Trane energy anaiysis program is particularly well suited for this type
of analysis, as well as for economic evaluation of equiprnent and system alternatives.
Local utilities may offer substantial monetary rebates for centrifugal chillerswith specific
operating kW ratings. Contact your local utility representative or Trane sales off ice for
further information.
The electrical rate structure is a key component of an economic evaluation. Most power
bilis are constituted of a significant demand charge in addition to the usage charge.
The fuli-load power consumption of the chiller plant is likely to set the kW peak and
demand charge for the billing period. This places an increased emphasis on the need
to keep the fuli-load consumption of the chiller plant low.
There are a number of variabies that should be considered in developing an accurate
chiller load profile to use for measuring how one machine compares with another
machine at part load. The use of outdoor air econornizers, variations in chiller
sequencing, and chiller plant load optimization strategies should be considered.
Decoupled, primary/seconclary water loops or variable-primary flow designs are more
efficient ways to controi multiple chiller water plants. These controi strategies result
in one chiller operating at a more fully loaded condition rather than multiple chillers
operating at part load, which would require more pumping energy.
ARI Standard 550/590 provídes chiller performance certification for the fuii~load
condition and the "NPLV" (non-standard part-load value). The NPLV uses a generic
weighted chiller load profile to simplify certification of part-load performance data for
single-chiller installations. Although these values are not necessarily a precise indicator
of actual energy use, they do provide a basis for comparison.
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Performance Data
Tabie

3.

Minimum and maximum evaporator flow rates (gpm)

Shell
Size
EVSZ

Bundie
Size
EVII3S

032S
032S
032S

200

032S/1-

280

032S/IL
032S/IL
OSOS
050S
OSOS
OSOS/1-

320
350
320
360

230
250

400
450

One Pass

ImClIJ1
Min
154

178
190
217
246

270
249

273
305

1129
1302
1389
1801
1975
1823
1997
2235

379
—
379

500

388

OSOS/1-

550

427

3126

08OS
08OS
08OS
08OS/108OS/IL

500
560
630
710
800

388

2843
3148

080S/IL

890

1421MI/1142M/IL
142M/L
142M/L/E
1421VI/L/E
210121OL
21012101-

890
980
1080

250E
250E
250E
250E

1610
1760
1900

2100
2280
2300

551
619
690
693
770
868
963
1120

1232
1383
1528
1623
1587
1750
1757
1916

271
298
340

OSOS/L

430
486

Min
241

1584

2540
2843

1220
1420

347

Max

TECU

3561
4038
4537

5058
5080

428
474

Max
1324
1485

Max

Min

1635
1865

155
179
191
218

1136
1311
1399
1595

2084

248

1814

—

272

2084
2349

251

1988
1836

77
89
95
109
13
135

275
307

2010
2251

137
153

349

174
194
214
194
215
243

2602
2959
3281
—
3281
3696

754
846

4145
4652

964

5645

1079

6361
7056
8206
9031
10139
11203
11898
11637
12832
12882

1200
1349
1502
1470
1642
1824
2010

1935
2174

ImClUI

Min

539
597
—
597
673

961
—

Two Pass

IECU

391

2557
2962

430

3147

391

2862
3169
3584

433
489

555
623
695
692
769
866
7416 961
8256 1116
8083 1229
9029 1380
10030 1525
11055 1619
10642 1590
11953 1762
11699 1761
13162 1929
5286
—
5297
5930
6598

4065
4567

5093
5069
5632
6347
7040

8188
9011
10117
11178
11871
11663
12917
12911

125

Max
564

651
694

782
901
987
911
998
1118
1270
1421

1563
1421

1573
1780
276 2018
310 2268
345 2529

347

385

2540
2822

434
482

3180
3528

560 4103
616 4515
692 5069
764 5601
812 5948
793 5819
875 6415
878 6441
14141 958 7023

TECU
Min Max
121 662
135 742
149 817

170 932
190 1042
—
—
190 1042
214

1174

Three Pass
IEC11.11
Min Max

78
90
96
109
124

568
655
699
797
907

136 994
126 918
138 1005

237 1301 154
270 1480 175
299 1641 196
—
—
215
299 1641 196
337 1848 217
377 2072 245
423 2325 279
481 2642 312
—
—
348

IMCU
Min
52

Max

60
64

434
463

72
82
90
83
91

528
600
658
607
665

1125 102
1278 1116
1431 130
1573 143
1431 130
1584

144

1792 162
2032 184
2284 207
2546 230
2534 231
2816 257
3173 290
3520 321
4094 373

482 2648 346
540 2965 384
600 3299 433
675 3708 480
751 4128 559
735 4041 615 4506 411
821 4514 690 5058 461
912 5014 763 5589 510
1005 5527 810 8935 541

967 5321 795
1087 5976 881
1064 5850 880
1197 6581 965

5832
6458

376

TECILII
Min Max
81 441
90 495
100 545
114 622
127 694

—
127
143

745 158
847 180
948 199
1042
—
948 199
1049 224
1187 252
1346 282

1512
1685
1693
1881
2120

2351
2735
3010
3379
3734
3965

IECU
Min Max
52
379
60 437
64
466

531
6' -

—

73
83
91

694

84

783
867
986
1093
—
1093
1232
1382
1551
1761
—
1765
1976
2199

92
103
117
131

612
670
750
852

144

131

954
1049
954

145

1056

163
185
321
208
—
232
321
231
360
256
289
400
450 2472 320
501 2752 373

1194

116 ,j 1
1689
1877
2115
2346

2729

490 2694 410 3003
548 3009 460 3372
608 3343 509 3726
670 3685 540 3
Not Applicabie
584 4277 725 3984 588 4306
Not Applicable
639 4682 798 4387 643 471 ~-

2480
2127
6456
2500
14047 2394
7070
210D
1610
1216 8913
1421
7814 1224 8973
210D
1850
1388 10175 1680
9239 1397 10243
Not Applicabie
Not Apiplicabie
2101D
2100
1557 11414 1935 10641 1567 11490
2501D
2100
1557 11414 1943 10686 1567 11490
2501D
2300
1724 12633 2101 11554 1735 12717
Not Applicabie
Not Applicabie
2501D
2500
1887 13830 2314 12723 1899 13922
250M
2100
1557 11414 1943 10686 1567 11490
250M
2300
1724 12633 2101 11554 1735 12717
Not Applicable
Not Applicable
250M
2500
1887 13830 2314 12723 1899 13922
250X
2100
1557 11414 1943 10686 1567 11490
250X
2300
1724 12633 2101 11554 1735 12717
Not Applicabie
Not Applicabie
250X
2500
1887 13830 2314 127231899 13922
Note: The minimum evaporator water velocity is 1.5 ftlsec for IlECLI tubes and 2.0 ftlsec for ali other tubes. For a variable evaporator water flow system,
the minimum GPME is generaily not applicabie at fuli load, and may be límited by other factors such as glycol. Confirm actual minimum an"
maximum klows for each selection before operating near flow boundaries. In the above table, 0.025" wall tubes were used for M, L, 5, and E bui
and 0.028 wali tubes were used for D, M, and X bundies.
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Minimum and maximum evaporator flow rates (liter/second)
One Pass
Two Pass
Three Pass
Shell Bundile
1ECU
III1V111C11.11
TECU
IlIVI1C11.11
TECU
IECU
IlVilcu
TECU
IECU
Size
Size
EVSZ EV1113S Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
8
42
36
3
24
28
3
10 71
15
84
5
5
24
032S
200
10
72
5
36
9
47
6
41
4
27
6
31
4
28
82
17
94
11
83
6
41
0325
230 11
52
6
44
4
29
6
34
12
88
19
103
12
6
4
29
032S
250
88
44
9
7
50
5
33
7
39
5
34
14
100
21
118
14
101
7
49
11
59
0325/L 280
38
44
5
16
114 24
131 16
8
12
66
8
57
5
8
38
032S/1- 320
114
57
125
— —
—
9
63
6
42
—
—
6
42
17
125
62 —
0325/L 350 17
9
8
38
44
320 16 115
131 16 116
8
12
66
58
5
8
5
39
OSOS
24
57
9
63
6
42
9
49
6
42
360 17 126 27
148
17 127
63
14 74
OSOS
9
10 71
6
47
10 55
6
19
141
30
142
15 82
47
OSOS
400
164
19
10 71
22
93
11
81
7
53
11
62
7
54
22
160
34
187
161
11
80
17
0505/1- 450
90 819 60
13 69
24
25
187
19
104 12
8
60
OSOS/1- 500
179 38 207
12
90
—
14
99
9
66
—
—
9
66
27 199
14
99
—
OSOS/IL 550 27 197 — —
90
8
60
13 69
500
17 38 207
25
181
19
104 12
8
60
08OS
24
12
90
117
14
100
9
66
14
78
9
67
560 27 199
42
233 27
200 14
99
21
08OS
13 115 113 10
75
16 87
10
75
080
630 31 225
48
262 31 226 15
112 24
18 128
12
85 18 98
12
85
710 35
255
53 293 35 256 17 127 27
147
08OS/113 95
20
111 13 96
167
20 144
08OS/1- 800 39 286 61 333 39 288
20 143
30
22
161 15 106 — — 15 107
44
319
— —
44
321
22
160 — —
08OS/1- 890
20
111 15
167
22
160 15 107
107
890
44
320 61
334 44
320
22
160
30
1421VI/124
178 16 119 23
125
16 118
49
356 68
374 49
355
187
980
24
178
34
1421VI/1134 25
38 208
7
200
18
139 18 133
401
76
416
55
400
27
201
1421VI/11080 55
30
222 20 148
28 156
20 148
61
445
85
468
444
43 234
61
30 223
1421VI/L/E 1220
142M/L/E 1420 71 518 95 521 70 517 35 259 47 260 35 258 24 173 32 174 24 172
39
26 190 31 170 26 189
46 25
284
1610
78 570 93 510 78 569 39 285
21OL
285
44
319 29 213 35 190 29 213
1760 87
640 104 570 87 638
44
320
52
21OL
353 32 236 38
211
32 235
1900 96 707 115 633 96 705
58
316
48
48
353
21OL
232
51
564 34 250 42
34 250
51 375 63
349
21OL
2100 102 751 127 697 102 749
Not Appiicabie
250E
2280 100 934 122 671 100 736 50 367 61 336 50 368
37 270
46 251
37 272
405
69 377 56
407
250E
2300 110 810 137 754 111 815 55
Not Applicabie
67 369 56
407
406
250E
2480 111 813 134 738 111 815 55
61
41
443
76
415
446 40 295 50 277
297
250E
2500 121 886 151 830 122 892 60
77
90 493
1610 77 562
2101D
566
Not Appiicabie
Not Appiicabie
88
646
1850 88 642 106 583
2 10D
2101D
725
99
2100
98 720 122 671
98 720 123 674
99
725
25—
0D
2100
Not Applicabie
2300 109 797 133 729 109 802
Not Apiplicabie
250D
803 120 878
2500 119 873
14
2501D
98 720 123 674
99
725
250M
2100
Not ApplicabIe
Not Apiplicabie
250M
2300 109 797 133 729 109 802
250M
2500 119 873 146 803 120 878
98 720 123 674
99
725
250X
2100
Not Applicabie
Not Apiplicabie
250X
2300 109 797 133 729 109 802
250X
2500 119 873 146 803 120 878
Note: The minimum evaporator water velocity is .457 m/s for 1ECU tubes and .610 mIs for ali other tubes. For a variabie evaporator water flow
system, the minimum LPS is generally notappiicable at fuil load, and may be limited by otherfactors such as giycol. Confirm actual minimum
,M V
and maximum flows for eac selection before operating near flow boundaries. In the abov tabIe, 0.025" wall tubes r used L for
1
5, and E bundies and 0.028 wall tubes were used for D, M, and X bundies.
-
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Tabie 4. Minimum and Maximum condenser flow rates (gpm)
Sheli
Bundie
Size
Size
SBCU
TECILII
CDSZ
CDBS
Min
max
Min
Max
0325
032S/L
032S/L

Two Pass
IECU
Max
Min

imClUI

Min

Max

216
244
271
304
345
389
438
787
487
545
610
584
769
870
968
1083
1209
1398
1301
1644
1800
1950
1947
2139
2327

792
892
992
1112
1263
1423
1604
1784
1784
1995
2235
2506
2821
3190
3549
3970
4431
5123
4769
6025
6597
7148
7138
7840
8532

10888

142L
14211421142lL
142L
210121OL
21OL
21OL
2SOL
250L
250L

230
250
280
320
360
400
450
500
500
560
630
710
800
890
980
1080
1220
1420
1610
1760
1900
2100
2100
2300
2500

214
239
267
295
336
378
26
473
473
529
595
691
756
853
949
1060
1185
1335
1331
1473
1615
1760
1760
1935
2103

784
877
980
1083
1233
1388
1563
1733
1733
1940
2182
2466
2770
3125
3476
3884
4343
4895
4879
5400
5921
6452
6452
7092
7747

209
233
261
288
328
369
416
461
461
516
580
656
736
834
927
1036
1158
1305
1301
1440
1579
1721
1721
1891
2066

763
854
954
1055
1201
1351
1522
1688
1688
1889
2126
2402
2698
3055
3398
3796
4245
4785
4769
5279
5788

217
245
272
305
347
391
440
489
489
547
613
687
772
874
973
1088
1215
1404
1492
1651
1808

6307

1959

6307
6932
7573

1956
2149
2338

210D
120D

1610
1760

2662

9758
10800

2602
2880

9539
10558

2984

3302

10938
12107

2970
3287

210D
210D
250D
250D
250D
250M
250M
250M
250X
250X
250X

1900
2100
2100
2300
2500
2100
2300
2500
2100
2300
2500

11873
12906
12906
14186
15494
12906
14186
15494
12906
14186
15494

3158
3441
3441
3782
4131
3441
3782
4131
3441
3782
4131

11576
12615
12615
13865
15146
12615
13865
15146
12615
13865
15146

2616
3918
3912
4297
4676
3912
4297
4676
3912
4297
4676

13255
14363
14343
15753
17143
14343
15753
171743
14343
15753
17143

3599
3900
3894
4277
4654
3894
4277
4654
3894
4277
654

032S/1-

OSOS
OSOS/L
OSOS/L
OSOS/1-

080S
0805
08OS/1~
0805/L

08OS/1-

795
896
997
1117
1269
1430
1611
1792
1792
2004
2246
2518
2830
3203
3565
3988
4452
5147
5469
6053
6627
7181
7171
7876
8571

One Pass
2946
3231
3520
3520
3869
4226
3520
3959
4226
3520
3869
4226

12051
13194
14297
14297
15680
17064
14277
15680
17064
14277
15680
17064

Note: Then ~ inií"numcondenserwatervelocityis3ftlsecaridthemaximumisllftlsec,andmaybelimitedbyotherfactorssuchasglycoi.Confirm
actual minimum and maximum flows for each selection before operating near flow boundaries. Tabie values based on 0.028" wall tubes.
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Minimum and maximum condenser flow rates (liter/second)
Shell
Size
CDSZ

Bundie
Size
CMS

0325

230
250

032S/1-

Two Pass
SBCU

IECU

TECU

Min

Max

Min

Max

Mín

14

is

49
55

13
15

48

14

54

15

280
320

17
19

62
68

16

60
67

17
19

05OS
0505/1-

360
400

21
24

78
88

18
21
23

76

OSOS/1-

450

OSOS/1-

500

27
30

99
109

26
29

85
96
106

08OS
080S

500
560

109
122

29
33

080S/IL
080S/IL

630
710

30
33
38
44

138
156

080S/1

800
890
980

48
54

175
197

60

219

142lL
1421-

1080
1220
1420

67
75

245
274
309

21OL

1610

210121OL

1760
1900

21OL
25OL

2100

250L
250L

032S/10325/L

142lL
142L
142lL

84
84
93

ImCU
Max

so

57
63

Min

Max

14

SO
56

17

63
70

is

70

19

22
25

80
90

28
31

102
113

22
25
28

106
119

31
35

113
126

31
31
34

37
41
46

134

39
43

142
159

38
37

141
158

49

53

193

55

179
202

49
55

178
201

58
65

214

61
69
77

225

61
68

224
250

76

280
323

73
82

152
170

239
268
302

89
94

252
281
325

301
333
365

104
114

345
382

88
82
104

418

114

109
109

398

124

453

398

119
130

437
478

123
136

452
497

123
123

148

541

308

82

102

341
374

91
100

2100

111
111

407
407

2300
2500

122
133

447
489

80
90
101
113
113
126

301
380
416
451
450

135
147

495
538

One Pass
210D

1610

168

616

164

602

210D
210D

1760
1900

186
204

681
747

182
199

666
730

188
208

690
764

187

687

207
227

165
247

836
906

760
832

210D
250D

2100
2100

222
222

814
814

217
217

796
796

247

905
994

246
246

902
902

250D
2501D

2300
2500

244
267

895
978

239
261

875
956

271
295

1082

270
294

989
1077

250M
250M

2100
2300

222
250

814
895

217
239

796
875

247
271

905
994

246
270

901

250M

2500
2100

267
222

978
814

261
217

956
796

295
247

1082

294
246

989
1077

905
901
989
250X
2300
244
895
239
975
271
994
270
295
1082
250X
2500
267
261
956
294
1077
978
Note: The minimum condenser water velocity is 0.914 mls, and the maximum is 3.35 m/s, and may be limited by other factors such as
giycoi. Confirm actual minimum and maximum flows for each selection before operating near flow bouridaries. Tabie values based
on
0.028"
wail
tubes.
C -250X

CTV-PIRC 07-EN

o

EarthWise CenTraVac Catalog

47

a

7RME'

Job Site Connections

Job Site Connections
Supply and Motor Lead Wiring and Connections
Copper conductors should oniy be connected
to the compressor motor due to the possibility
of galvanic corrosion as a result of moisture
if aluminum conductors are used. Copper
conductors are recommended for suppiy
leads in the starter panei.
Suggested starter panel line and load~side
lug sizes (when lugs are provided) are noted
in the starter submittais. These submitted lug
sizes should be carefuIly reviewed for
compatibility with conductor sizes specified
by the electrical engineer or contractor. lf they
are not compatible, the electrical engineer or
contractor should specify the requireci lug sizes
for the particular application.

Figure

13.

Electric connections

Terminal Lijgs (Field-Suppiied)
ti Pad

Motor

~ 18

Ierminal
Stud
Boll

Ground lugs are provided in the motor terminal box and starter panei. The motor
terminais are supplied with connection pads which will accommodate bus bars or
standard terminal lugs (crimp type recommended). Terminali lugs are field-supplied.
These connection pads provide additional surface area to minimize improper electrical
connections. Also, a 3/8-inch bolt is provided on ali connection pacis for mounting
the lugs. Figure 13, iliustrates the connection between the motor connection pads
and the terminal lugs.

Shipment and Assembly
Ali CenTraVac"" chillers ship as a factory assembled, factory tested package, ready
to rig into place on factory supplied isolation pads. A full oil charge is shipped in the oil
sump, and a 5 psig (34.5 kPa) dry nitrogen charge prevents condensation and confirms
a leak-free seal before instaliation.

E
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Tracer AdaptiView Controller
Today's CenTraVac"' chillers offer predictive controis that anticipate and compensate
for load changes. Other controi strategies made possible with the Tracer AdaptiView"'
controIs are:
Feedforward Adaptive Controi
Feedforward is an open-loop, predictive controi strategy designed to anticipate and
compensate for load changes. lt uses evaporator entering~water temperature as an
indication of load change. This allows the controller to respond faster and maintain
stable leaving-water temperatures.
Soft Loading
The chiller controller uses soft loading except during manual operation. Large
adjustments due to load or setpoint changes are made graduaily, preventing the
compressor from cyciing unnecessarily. lt does this by internaily filtering the setpoints
to avoid reaching the differential-to-stop or the current limit. Soft loading applies to
the leaving chilled-water temperature and current limit setpoints.
Muiti-Objective Limit Arbitration
There are many objectives that the controller must meet, but it cannot satisfy more
than one objective at a time. Typicaily, the controllers primary objective is to maintain
the evaporator leaving water temperature.
Whenever the controller senses that it can no longer meet its primary objective
without triggering a protective shutdown, il focuses on the most critical secondary
objective. When the seconclary objective is no longer critical, the controller reverts
to its primary objective.
Fast Restart
The controller allows the CenTraVac chiller to restart during the postiube process. lf the
chiller shuts down on a noniatching diagnostic, the diagnostic has 30-60 seconds to clear
itself and initiate a fast restart. This includes momentary power losses.
Adaptive Frequency Drive Controi
The combination of speed controi and inlet quide vane position is now optimizeà~
mathematicaily and controlled simultaneousIy. The increased performance of the
microprocessor allows the chiller to operate longer at higher efficiency, and with
greater stability.

CTV-PRCO07
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Variabie-Primary Flow (VPF)
Chilled-water systems that vary the water flow through chil ler evaporators have caught
the attention of engineers, contractors, building owners, and operators. Varying the
water flow reduces the energy consumed by pumps, while having limited affect on the
chiller energy consumption. This strategy can be a significant source of energy savings,
depending on the application.
Using the optional variable-flow compensation, the Tracer chiller controller reliably
accommodates variabie evaporator water flow and virtually eliminates its effect on
the chilied-water temperature.

Variabie-Flow Compensafion
Varíable-flow compensation is a new, optional, controi feature that includes water
differential-pressure-sensor transclucers.
Previous controllers sometimes had difficulties with variabie water flow in combination
with variable-speed drives. Variable-flow compensation reacts so quickly that this
energy-saving combination is now possible.
Variabie-flow compensation improves the ability of the chiller to accommoclate variabie
flow, even in combination with an Adaptive Frequency"' Drive (AFID).

34'F Leaving Water Temperature
Another benefit of Feedforward Adaptive Controi is the ability to operate the
CenTraVac ` chiller at low leaving evaporator water temperatures without the
use of glycol.
Colder water is generally used in wicie deita-T systems, reducing the pumping energy
required and maiking it less expensive to deliver cooling capacity over long distances.
For this reason, low leaving water temperatures are frequenily used in distriet cooling
applications, but can also be used in comfort cooling applications.
Your local Trane office can assist in making chiller mo- or three-pass selections using
34'F to 36'F (1.1'C to 2.2'C) leaving water temperatures. Special installation procedures
may be required.

H
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Tracer AdaptiView Controi Operator Interface
Tracer AdaptiViewl" control is the unit-mounted operator interface with a touchsensitive 12.1 " display. The display presents information through an intuitive navigatíon
system. Alternate languages are also availabie for the control panei display.
Tracer AciaptiVieWT" controi receives information from and cornmunicates information
to the other devices on the chiller's communications link. Tracer AdaptiView"' control
performs the Leaving Chilied-Water Temperature and Limit Controi algorithms.
Tracer AdaptiView'm controi can be connected to the service tooi using a standard USIB
type B cabie, The connection is located on the side of the controi panei, aiong with
a power outiet for a laptop PC power supply.

•
•
•
•

--%L
Data grdplis
Mode overrides
Status (ali subsystems) with
animated graphics
Auto/Stop commands

* 50 diagnostics
* ASHRAIE chiller log
* Setipoint adjustment (daily

user points)

~
vA
-
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Tracer TU Interface
The Tracer chiller controller adds a levei of sophistication better served by a PC
application to improve service technician effectiveness and minimize chiller
downtime. Tracer AclaptiView` controi is intended to serve only typical daily
tasks. The portabie PC-based service-tool software, Tracer TU`, supports service
and maintenance tasks.
Tracer TU serves as a common ínterface to ali Trane chillers, and will custornize itself
based on the properties of the chiller with which it is communicating. Thus, the service
technician learns oniy one service interface.
The panei bus is easy to troubleshocIt using LED sensor verification. Only the defective
device is replaced. Tracer TU can communicate with individual devices
or groups of devices.
Ali chiller status, machine configuration settings, customizabie limits, and up to 100

active or historie diagnostics are displayed through the service-tooi software interface.
LEDs and their respective Tracer TU indicators visuaily confirm the availability of each
connected sensor, relay, and actuator.
TracerTU is designed to run on a customer's laptop, connectediothe AdaptiView controi
panei with a US13 cabie.
Harciware requirements for Tracer TU
CD-ROM
1024 x 768 resolution
Windows' `) XP Pro or Vista
An available US13 port (US13 2.0)

*
*
*
*

o 1 G13 RAM
6 Ethernet 10/100 Lan card
o Pentium IV or higher processor

~

=Mi

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

?

GAV

E,, LI
SIM. C-- 12
13

k, 1

U
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Field Connection
Thefield-connected items arei mportant for tu rn i ngthe ch i I I eron o r off. This i ncludes a n
emergency or external stop, pump relays, and verifying that flow has been established.
The optional, facto ry-su ppi ied flow switch or differential-pressure switch can be used
to prove flow.
• Emergency stop
• Chilied-water flow contacts
• Condenser-water flow contacts

• Chilied-water pump relay
• Condenser-water pump relay
• External auto stop (enabie/disable)

Heat Exchanger Controi
Fundamental internal variables that are necessary to control the chiller are gathered
and acted upon by the heat exchanger control function,

Motor Controi and Compressor Protection
This includes all functionsthat start, run, and stopthe motor. The starter module provides
the interface and controi of wye-deita, across-the-line, primary reactor, autotransformer,
and solid-state starters. Analog and binary signais are used to interface with the
solid-state starter. An AFID output signal, included in the AFD option, controis the
Adaptive Frequency` drive. The motor controi also provides protection to both
the motor and the compressor.

EarthWise Purge Controi
The purge control regulates the pu rge to optimize both purge and chiller eff iciency.
The purge controller communicates with Tracer AclaptiVieWT" control over the machine
bus communications link, uploading setpoints and clownloading data and diagnostics.

Potentiai/Current Transformers-3-phase
Includes factory-installed potentiai/current transformers in the starter for monitoring
and displaying phase voltage and amperage, and provides over/undervoltage
protection. Tracer AclaptíView` control, Tracer TU, and Tracer Summit display the
following:
• Compressor-phase amperage
• Kilowatts
(a-b, b-c, c-a
• Kilowatt-hours
• Power factor (uncorrected)

• Compressor-phase voltage
(a-b, b-c, c-a)

1
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Chilied-Water Reset
Ch i I led-water reset reducesch i I I erenergyconsumption du ri ng periodsof the yea r when
heating loads are high and cooling loads are reduced. lt is based on return chilled-water
temperature. Resetting the chilled-water temperature reduces the amount of work
that the compressor must do by increasing the evaporator refrigerant pressure. This
increased evaporator pressure reduces the pressure differential the compressor must
generatewhile in the heat recovery mode. Chilied-water reset is also used in combination
with the hot-water control. By resetting the chilied-water temperature upward, the
compressor can generate a higher condenser pressure, resulting in higher leaving
hot-water temperatures.
Figure 12. Chilied-water reset
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Hot-Water Control
In the hot-water mode, the chillerproduces hotwateras its primary objective, ratherthan
chilied water—similar to the heat-pump operation. A leaving condenser water setpoint
is maintained while the leaving evaporator temperature is allowed to modulate with
the load. As an option, the Extended Operation package allows an external controller
to enable, disabie, and modulate this mode. The hot-water mode is performed without
a secondary condenser. For additional information, see the Heat Recovery/Auxilíary
Condenser option
Ice-Making Control
For chillers that have been selected for ice-making operation, the standard controi
package includes the ice-making mode. As an option, the Extended Operation package
allows an external controller to enable, disabie, and modulate this mode.
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Extended Operation Package
Select the extended-operation package for chillers that require external ice~building
control, hot water control, and/or base-loading capabilities. This package also includes
a 4-20 mA or 2-10 Vdc analog input for a refrigerant monitor.
o
• Refrigerant monitor input
External ice-building relay
o
• External base-loading relay
External ice-building controi
o
• External base-loading control
External hot-water control relay

Base-Loading Controi
This feature allows an external controller to directly modulate the capacity of the chiller.
lt is typicaily used in applications where virtuaily infinite sources of evaporator load
and condenser capacity are available and it is desirabie to controi the loading of the
chiller. Two examples are industrial process applications and cogeneration plants.
Industrial process applications might use this feature to impose a specific load on
the facility's electrical system. Cogeneration plants might use this feature to balance
the systern's heating, cooling, and electrical generation.
All chiller safeties and Adaptive Control functions are in fuil effect when Base Loading
is enabied. lf the chiller approaches fuil current, the evaporator temperature drops too
low, or the condenser pressure rises too high, the controllers Adaptive Control` logic
limits the loading of the chiller to prevent the chiller from shutting down on a safety
limit. These limits may prevent the chiller from reaching the load requested by the
Base Loading signal.
An alternative and less radical approach to Base Loading indirectly controis the chiller
capacíty. Artificiaily load the chiller by setting the chilled~water setpoint lower than
it is capabie of achieving. Then, modify the chillers load by adjusting the current limit
setpoint. This approach provides greater safety and control stability because it leaves
the chilleci-water temperature-controi logic in effect. The chilied-water temperature
controi responds more quickly to dramatic system changes and limits chiller loading
prior to reaching an Adaptive Controi limit.

(eã
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Ice-Making Control
This feature allows an external controller to controi the chiller in an ice-storage system.
Ice storage is typically used in areas where high electrical demand charges can be offset
by shifting building energy use to off~peak (typicaily nighttime) hours.
While the standard controller is fuily capabie of running the chiller in ice-maiking mode,
installation savings and additional energy savings can be realized by using the Chiller
Plant Controi module of the Tracer building automation system. Chiller Plant Controi
anticipates how much ice needsto be made at night and operatesthe system accordingiy.
The controIs are integrated with the chiller—two wires and preprogrammed software
reduce field-installation cost and complex custom programming,
The CenTraVa CTI1 chiller is uniquely suited for low-temperature applications like
ice storage, because it provides multiple stages of compression. This allows the
chiller to produce ice efficiently, while experiencing less stress than a single-stage
compression chiller.
1

Hot-Water Control
This feature allows an external controller to enable/disable and modulate the hot-water
controi mode. Occasionaily, CenTraVac chillers are used to provide heating as a primary
operation. In this case the externa] controller or operator would select a hot-water
temperature setpoint and the chiller capacity would be modulated to maintain the
setpoint. Heating is the primary function and cooling is a waste product or a seconclary
function. This technique provides apiplication flexibility, especiaily in multiple-chiller
plants in conjunction with undersized heating plants.
The chiller needs only one condenser for hot-water control, whereas Heat Recovery
uses a seconclary condenser.

Refrigerant Monitor
The Extended Operation package allows for a refrigerant monitor to send a 4-20 mA
signal to the Tracer AclaptiViewl` controi display. It can be calibrated to correspond
to either 0-100 ppm or 0-1,000 ppm concentration leveis. The concentration levei is
displayed at the Tracer AdaptiView"' control, but the chiller will not take any action
based on the iniput from the refrigerant monitor.
Alternatively, a refrigerant monitor can be connected to Tracer Summit, which has
the ability to increase ventilation in the equipment roorn in response to high
refrigerant concentrations.
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Variabie-Flow Compensation
This option includes transclucers for the differential evaporator-and condenser-water
pressures (psíd). Flowswitches o r some othermeans to prove f I ow are sti I I requ i red and
must be field connected, One type of sensor hanciles ali pressure ranges up to 300 psig.
How It Works
The Tracer chiller controller uses a patentecí, variabie, water-flow compensation
algorithm to maintain stabie, precise capacity control.

lf the water-pressure transclucer fails and the flow switch continues to prove flow,
water-flow compensation will be disabied and the design deita-T will be used.
For applications designed to operate with variabie-primary water flow, variable-flow
compensation allows the chiller to respond quickly to changes in chilleci-water flow
rate. By autornatically adjusting the controi gain, large changes in the water-flow rate
are accommodated.
Data shown on Figure 13 demonstrates water-temperature controi without flow
compensation. In contrast, Figure 14 demonstrates water-temperature control with
flow compensation enabled. The chilied-water temperature remains stabie, even
when the water flow rate drops 50 percent in 30 seconds.
Another benefit is disturbance rejection. Figure 15 shows the test results from step
changes in water flow with increasing magnitudes. The leaving chilied-water
temperature remains largely unaffecteci. Even the most severe change—dropping
water flow 66 percent in 30 seconds—caused oniy a smali, 1.5'F (-16.9'C) variation
in chilied-water temperature. lt is uniikeiy that a chiller application would make
water flow changes of this magnitude. The results demonstrate that the chiller is
more tinan capabie of supporting variable water flow applications.
Figure 13. Capacity controi without variabie-flow compensation
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Variabie-Flow Stability
Figure 14. Capacity control with variabie-flow compensation
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Figure 15. Capacity control wíth flow changes and variabie-flow compensation
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The following data will be shown atthe TracerAdaptiVieWT 1, control, Tracer TU displays
and at Tracer Summit:
• Evaporator tons
• Evaporator and condenser gpm
• Evaporator and condenser differential water pressures (psid)
lt will automaticaily adjust capacity controi to:
• Minimize variabie-flow disturbance
• Maintain control stability at low flow
58
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LonTaik Communications Interface (LCI-C)
The optional LonTalk"' Communications Interface for Chillers (LCI-C) is available
factory or field installed. lt is an integrated communication board that enabies the
chiller controller to communicate over a LonTaik network. The LCI-C is capable of
controlling and monitoring chiller setpoints, operating modes, alarms, and status.
The Trane LCI-C provides additional points beyond the standard LonMark T' defined
chiller profile to extend interoperability and support a broader range of system
applications. These acided points are referred to as open extensions. The LCI-C is
certified to the LonMark Chiller Controller Functional Profile 8040 version 1.0, and
follows LonTaik FTT-10A free topology communications.

Native BACnet Communications
TracerAdaptiView` controi can be configurecifor BACnet communications atthe factory
or in the field. This enables the chiller controller to communicate on a BACnet IVISíTP
network. Chiller setpoints, operating modes, alarms, and status can be monitored
and controlied through BACnet.
Tracer AdaptiView controis conform to the BACnet 13-ASC profile as defined by
ASHRAE 135-2004.

Modbus Communications
TracerAclaptiViewcontrol can be configured for Mocibus communications atthefactory
or in the filed. This enables the chiller controller to communicate as a slave device
on a Modbus network. Chiller setpoint, operating modes, alarms, and status can be
monitored and controlied by a Mocibus master device.

Building Automation and Chiller Plant Controi
Trane Tracer Summit"' building automation systems include pre-engineered and
flexible control for chiller plants. lt can controi the operation of the complete installation:
chillers, pumps, cooling towers, isolating valves, air handiers, and terminal units. Trane
can undertake fuli responsibility for optimized automation and energy management
for the entire chiller plant.
The main functions are:
Chiller sequencíng: equalizesthe number of running hours of the chillers. Different
controi strategies are available depending on the configuration of the installation.
Controll of the auxiliaries: includes input/output modules to controi the operation,-,
of the various auxiliary equipments (water pumps, valves, cooling towers, etc.)
Tirne-of-day scheduling: allows the end user to define the occupancy period/'
for example: time of the day, holiday periods and exception scheclules.
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Optirnizatíon of the instaliation start/stop time: based on lhe programmed
schedule of occupancy and lhe historical temperature records. Tracer Summit
calculates lhe optimal start/stop time of lhe instaliation to get lhe best compromise
between energy savings and comfort of lhe occupants.
Soft loading: lhe soft loading function minimizes lhe number of chillers that are
operated to satisfya largechilleci-water-loop pull down,thus preventing anovershoot
of lhe actual capacity required. Unnecessary starts are avoided and lhe peak current
demand is lowered.
6

Communication capabilities: local, through a PC workstation keyboard. Tracer
Summit"' can be programmed to send messages to other local or remote
workstations and or a pager in lhe following cases:
—Analog parameter exceeding a programmed value
—Maintenance warning
—Component failure alarm
—Critical alarm messages. In this latter case, lhe message is displayed until lhe
operator acknowiedges lhe receipt of lhe information. From lhe remote station
it is also possible to access and modify lhe chiller plants controi parameters.
Remote communication through a modem: as an option, a modem can be
connected to communicate lhe plant operation parameters through voice grade
phone lines.

A remote terminal is a PC workstation equipped with a modem and software to
display lhe remote plant parameters.

Chiller-Tower Optimization
Tracer Summit chiller-tower optimization extends Adaptive Controi "' to lhe rest of lhe
chiller plant. Chiller-tower optimization is a unique controi algorithm for managing lhe
chiller and cooling-tower subsystem. lt considers lhe chiller load and real-time ambient
conditions, then optimizes lhe tower setpoint temperature to maximize lhe efficiency
of lhe entire subsystem. This real-time optimization may vary tower temperatures
between 50'F-90'F (110'C-32.2'C) depending upon current outdoor conditions, chiller
loading, and ancilary efficiencies.

E
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Integrated Comfort System (ICS)
The on boa rd Tracerch i I ler control I er is designed to be able to com muni cate with a wi de
range of building automation systems. In order to take fuil acivantage of chiller's
capabilities, incorporate your chiller into a Tracer Summit` building automation system.
But the benefits do not stop at the chiller plant. At Trane, we realize that ali the energy
used in your cooling system is important. That is why we worked ciosely with other
equiprnent manufacturers to predict the energy required by the entire system. We used
this information to create patented controi logic for optimizing HVAC system efficiency.
The building owners chalienge is to tie components and applications expertise
into a single reliabie system that provides maximum comfort, control, and efficiency.
Trane Integrateci Cornfort T11 systems (ICS) are a concept that combines system
components, controls, and engineering apiplications expertise into a single, logical,
and efficient system. These acivanced controis are fuily commissioned and availabie
on every piece of Trane equiprnent, from the largest chiller to the smaliest VAV box.
As a manufacturer, oniy Trane offers this universe of equipment, controis, and factory
installation and verification.

H
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Standard Protections
The chiller controller uses proportional-integrai-derivative (PID) control for all limitsthere is no dead band. This removes oscillation above and below setpoints and extends
the capabilities of the chiller.
Some of the standard protection features of the chiller controller are described in this
section. There are additional protection features not listed here, contact your local Trane
off ice for aciditional protection information.
High Condenser-Pressure Protection
The chiller will protect itself from a starter failure that prevents disconnecting the
compressor motor from the incoming line power.
The chiller controller's condenser limit keeps the condenser pressure under a specified
maximum pressure. The chiller will run up to 100 percent of this setpoint before the
aclaptive controi mode reduces capacity,
Starter-Contactor Failure Protection
The chiller will protect itself from a starter failure that preverits the compressor motor
from disconnecting from the line to the limits of its capabilities.
The controller staris and stops the chiller through the starter. lf the starter malfunctions
and does not disconnect the compressor motor from the line when requested, the
controller will recognize the fault and attempt to protect the chiller by operating the
evaporator and condenser water pumps and attempting to unioad the compressor.
Loss of Water-Flow Protection
Tracer AdaptiView"' controi has an input that will accept a contact closure from a
proof-of-flow device such as a flowswitch or pressure switch. Customerwiring diagrams
also suggest thal the flow switch be wired in series with the cooling-water and
condenser-water pump starter auxiliary contacts. When this input does not prove
flow within a fixed time duríng the transition from Stop to Auto modes of the chiller,
or if the flow is lost while the chiller is ín the Auto mode of operation, the chiller
will be inhibited from running by a noniatching diagnostic.

~
-

Evaporator-Limit Protection

I

Evaporator Limit is a controf algorithm that prevents the chiller from tripping on its
low refrigerant-temperature cutout. The machine may run up to the limit but not trip.
Under these conditions the intended chilled-water setpoint may not be met, but the
chiller will do as much as it can. The chiller will deliver as much cold water as possible
even under adverse conditions.
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Low Eva po rato r-Water Temperature
Low evaporator-water temperature protection, also known as Freeze Stat"' protection,
avoids water freezing in the evaporator by immediately shutting down the chiller and
attempting to operate the chilied-water pump. This protection is somewhat redundant
with the Evaporator Limit protection, and preventsfreezing in the event of extreme errors
in the evaporator-refrigerant temperature sensor.
The cutoutsetting should be based on the percentage of antifreeze used in the customers
water loop. The chillers operation and maintenance documentation provídes the
necessary information for percent antifreeze and suggests leaving-water temperaturecutout settings for a given chilleci-water temperature setpoint.

High Vacuum-Lockout Protection
The controller inhibits a compressor start with a latching diagnostic whenever the
evaporator pressure is less than or equal to 3.1 psia (21.4 kPa). This protects the motor
by locking out chiller operation while the unit is in a high vacuum—preventing startup
without a refrigerant change during commissioning.

Oil-Temperature Protection
Low oil temperature when the oil pump ancilor compressor are running may
be an indication of refrigerant diluting the oil. lf the oil temperature is at or
below the low oil-temperature setpoint, the compressor is shut down on a latching
diagnostic and cannot be started. The diagnostic is reported at the user interface.
The oil heater is energized in an attempt to raise the oil temperature above the
low oil-temperature setpoint.
High oil-temperature protection is used to avoid overheating the oil and the bearings.

Low Differential Oíl-Pressure Protection
Oil pressure is indicative of oil flow and active oil-pump operation. A significant
drop in oil pressure indicates a failure of the oil pump, oil leakage, or a blockage
in the oil circuit.
During compressor prelube the differential pressure should not fali below 12 psid.
A shutdown diagnostic wili occur within 2 seconds of the differential pressure falling
below two-thirds of the low differential oil-pressure cutout.
When the compressor is running the shutdown diagnostic will occur when the
differential pressure falis below the differential oil-pressure cutout for more than
(cutout x 3) seconds. This allows for a relatively high cutout to be violated longer
before triggering shutdown, as compared to a low cutout.
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Excessive Purge Detection
Pump-out activity is indicative of lhe amount of air leaking into lhe chiller refrigerant
system. The operator is informed when lhe air-leakage rale changes. Through this
setpoint lhe operator can specify an expected leakage rale, and can be notified though
a diagnostic if lhe rale is higher than expected.
Occasionaily, when a service technician performs a mechanical repair on lhe chiller,
an unusuaily high pump-out rale is expected for a certain period of time following lhe
procedure. The service excessive pump-out override allows lhe technician to specify
a time period for lhe purge system to rid lhe chiller of air in lhe system. This temporarily
suspends excessive purge detection.

Phase-Unbalance Protection
Phase-unbalance protection is based on an average of lhe three-phase current inputs.
The ultimate phase-unbalance trip point is 30 percent. In addition, lhe RLA of lhe motor
is derated by resetting lhe active current limit setpoint based on lhe current unbalance.
The RLA derate protection can be disabied in lhe field-startup menu.
The following derates appiy when lhe phase-unbalance limit is enabied:
10% unbalance
15% unbalance
20% unbalance
25% unbalance
30% unbalance

=
=
=
=
=

100% RLA availabie
90% RLA available
85% RLA available
80% RLA available
Shutdown

Phase-Loss Protection
The controller will shut down lhe chiller if any of lhe three-phase currents feeding lhe
motor drop below 10 percent RLA. The shutdown wili result in a latching phase-loss
diagnostic. The time to trip is 1 second at minimum, 3 seconds maximum.

Phase Reversai/Rotation Protection
The controller detects reverse-phase rotation and provides a latching diagnostic when
it is detected. The time to trip is 0.7 seconds.

1:
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Momentary Power Loss and Distribution Fault Protection
Three-phase momentary power loss (MPL) detection gives the chiller improved
performance through many different power anomalies. MPLs of 2.5 cycles or longer
will be detected and cause the unit to shut down. The unit will be disconnected from
the line within 6 line cycIes of detection. lf enableci, MPI- protection wiiI be active any
time the compressor is running. MPL is not active on reduced-voltage starters during
startup to avoid nuisance trips. The MPI- díagnostic is an automatic reset diagnostic.
An MPI- has occurred when the motor no longer consumes power. An MPI- may be
caused by any drop orsa9 in the voltagethat results in a change in the direction of power
flow. Different operating conditions, motor Joads, motor size, inlet guide vane position,
etc, may result in different leveis at which this may oecur. lt is difficult to define an exact
voltage sa9 or voltage levei at which a particular motor will no longer consume power,
but we are able to make some general statements concerning MPI- protection:
The chiller will remain running under the following conditions:
• Se6onci-order or lower harmonic
o Control-voltage sags of 40 percent
content on the line
or less for any amount of time
• Controi-voltage sags of any
o Line-voltage sag of 1.5 line cycles
magnitude less than 3 line cycles
or less for any voltage magnitude sag
The chiller may shut down under the foilowing conditions:
• Line-voltage sags of 1.5 or more
Control-voltage sags of 3 or more
line cycies for voltage dips of 30
line cycles for voltage dips of 40
percent or more
percent or more
• Thirci-order or higher harmonic
content on the line
Current-Overioad Protection
The controi panei will monitor the current drawn by each line of the motor and shut
the chiller off when the highest of the three line currents exceedsthe trip curve. A manual
reset diagnostic describing the failure will be displayed. The current overioad protection
does not prohibit the chiller from reaching its fuli-load amperage.
The chiller protects itself from damage due to current overioad during starting and
running modes, but is allowed to reach full-load amps.
High Motor-Winding Temperature Protection
This function monitors the motor temperature and terminates chiller operation
when the temperature is excessive. The controller monitors each of the three
winding-temperature sensors any time the controller is powered up, and displays
each temperature at the service menu. lmmediately prior to start, and while runnin ~
the controller will generate a latching diagnostic if the winding temperature exceeds
265'F (129A*C) for 0.5-2 seconds.
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Surge Detection Protection
Surge detection is based on current fluctuations in one of three phases. The default
detection criterion is two occurrences of root-mean square (RIVIS) current change of
30 percent wilhin 0.8 seconds in 60 ± 10 percent seconds, The detection criterion is
adjustabie with the Tracer chiller controller.

Overvoltage and Undervoltage Protection
While some components of the chiller are impervious to dramaticaily different voltages,
the compressor-motor is not. The controi panei monitors ali three line-to-line voltages
for the chiller, and bases the over and undervoltage diagnostics on the average of the
three voltages. The default protection resetsthe unit if the line voltage is below or above
± 10% of nominal for 60 seconds.

Power Factor and kW Measurement
Three-phase measurement of kW and unadjusted power factor yieids higher accuracy
during power imbalance conditions.

Short-Cycling Protection
This function mimics heat dissipation from a motor start using two setpoints: Restart
Inhibit Free Starts and Restart Inhibit Start-to-Start Timer. This allows the CenTraVac`
to inhibit too many starts in a defined amount of time while still allowing for fast
restarts. The default for CenTraVac is 3 Free Starts and a 20 minute Start-to-Start
Timer. The controi panel generates a warning when the chiller is inhibited from starting
by this protection.
Restart lnhibit Free Starts: This setting will allowa maximum numberof rapid restarts
equal to its value. lf the number of free starts isset to 1, this will allow only one start within
lhe time period set by the Start-to-Start Time setting. The next start will be allowed only
after the start-to-start timer has expired. lf the number of free starts is programmed to 3,
the controi wili allow three starts in rapid succession, but thereafter, it would hold off
on a compressor start until the Start-to-Start timer expired.
Restart Inhibit Start-to-Start Time Setting: This setting defines the shortest chiller
cycie period possibie after the free starts have been used. lf the number of free starts
is programmed to 1, and the Start-to-Start Time setting is programmed to 10 minutes,the
compressorwili be allowed one start every 10 minutes. The start-to-start time is the time
from when the motor was directed to energize to when the next prestart is issued.

M
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Enhanced Protection Option
This optional package (inclucied with the industrial package) includes sensors and
transclucers that enable the following protection features:

Enhanced Condenser-Limit Controi
Includes factory-instalied condenser-pressure transclucer and ali necessary
interconnecting piping and wiring. Enhanced condenser-limit controi provides highpressure cutout avoidance by energizing a relay to initiate head relief.
Note: This option is in addition to the standard hígh refrigerant-pressure safety contact.

Compressor-Discharge Refrigerant-Temperature Protection (optional)
Includes a facto ry- instal led sensor and safety cutout on high compressor-discharge
temperature. Allowsthe chillercontrollerto monitor compressor-discha rge tem peratu re,
which is displayed at Tracer AdaptiView"' control, Tracer TU", and Tracer Summít` .
Note: When the chiller is selected with HGBP, this sensor and its associated protection
are included as standard.

Sensing of Leaving Oil Set Temperature For Each Bearing
Optional factory-instalied sensors allow high-temperature safety cutouts to monitor
the leaving bearing-oil temperatures. The chiller controller and Tracer Summit display
these temperatures. The high bearing-temperature cutout is fixeci at 180'lF (82.2'C).
lf either bearing temperature violates the cutout, a latching diagnostic will be generated.
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Weights

The weight inforrnation provided here should be tised for general ínformatíon purposes oniy. Trane does not
recommend using this weíght ínformation for considerations relative to chiller rigging and placernent. The
large nuniber of variances between chiller selections drives variances ín chílier weights that are not
recognized in this table. Use the weights from the selection program for better accuracy.

Tabie S. Weights 60 Hz compressors
Without Starters
Wíth Starters
Operatíng Weights Shipping Weights Operatíng Weights Shipping Weights
MODEL
NTON
CPKW EVSZ CDSZ
Ib
kg
Ib
kg
Ib
kg
Ib
kg
350-570
588
OSOL
OSOL
21152
9595
18617
8445
19699
222234
10085
8935
350-570
588
OSOS
060L
19814
8988
17668
8014
20896
9478
18750
8505
350-570
588
0605
0505
18925
8584
16937
7683
9075
20007
18019
8173
350-570
588
080108OL
30751
13949
26866
12186
31833
14439
27948
12677
350-570
588
0805
08OL
28589
12968
25254
11455
13459
29671
26336
11946
350-570
588
OSOS, 080S
26876
12191
23787
10790
27958
12682
24869
11281
H
650-910
957
0801080132688
14827
28803
13065
34249
15535
30364
13773
F
650-910
957
08OS
08OL
30526
13847
27191
12334
32087
14555
28752
13042
650-910
957
0805
0805
2883
13070
25724
11668
13778
30374
27285
12376
650-910
957
1421142142739
19386
36476
16546
44300
20094
38037
17254
650-910
957
142M
142141548
18846
35653
16172
43109
19554
37214
16880
1070-1300 1228
142E
142144647
20252
37997
17235
46064
20894
39414
17878
1070-1300 1228
1421142143370
19672
37107
16831
44787
20315
38524
17474
1070-1300 1228 142M
142142179
19132
36284
16458
43596
19775
37701
17101
1070-1300 1228 21OL
210152816
23957
44810
20325
54233
24600
46227
20968
1470
1340
21OL
210156217
25500
48211
21869
57299
25991
49293
22359
1470~1720 1340 250E
25OL
68393
31023
57807
26221
69475
31514
58889
26712
230-320
287
032L
032116691
7571
15145
6870
17773
8062
16227
7361
230-320
287
032S
032L
15795
7165
14484
6570
7655
16877
15566
7061
230-320
287
032S
032S
14960
6786
13730
6228
16042
7277
14812
6719
230-320
287
0601060L
20650
9367
18081
8202
21732
9858
19163
8692
*
230-320
287
0505
OSOL
19312
8760
17132
7771
20394
9251
18214
8262
*
230-320
287
OSOS
050S
1278
8291
16248
7370
19360
8782
17330
7861
E
360-500
453
OSOL
OSOL
22187
10064
19618
8899
23269
10555
20700
9390
360-500
453
0505
OSOL
20849
9457
18669
8468
21931
9948
19751
8959
360-500
453
OSOS
050S
19815
8988
17785
8067
20897
9479
18867
8558
360-500
453
OSOL
080130758
13952
26806
12159
31840
14443
27888
12650
360-500
453
0805
080118595
12971
25194
14428
29677
13461
26276
11919
27155
453
360-500
08OS
08OS
12318
24016
10894
12808
28237
25098
11384
C
1500-2000 745
210D 210D
82345
38352
70434
31949
84211
38198
72300
32795
D
2170-2550 1062 250D 250D
91654
41574
77776
35279
92768
42079
78890
35784
H
3000
1340 250M 250M
115613
52442
98544
44700
N/A
N/A
N/A
N/A
F
3500
1340 250X
45495
250X
119662
54279
100297
N/A
N/A
N/A
N/A
These values represent chiller weights do not include the following:
TECU .028" tubes
150 psig non-marine waterboxes
INDP (Industrial Controi Panel), acid 50 Ib (23kg)
CPTR (Control Panel Transformer) option, add 130 Ib (50 kg)
S1V1P (Suppiemental Motor Protection) option, acid 500 Ib (230 kg)
Operating weights include the heaviest possible refrigerant charge weight
Chillers with starter values include the weight of the heaviest possible starter
Heaviest possible bundie and heaviest possible motor voltage combination for the applicable family of chillers
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50 Hz C-017-,uui

The weight information provided here should be used for general inforination purposes only. Trnne does nor
recammend using thís weight information for considerations relative to chiller handfíng. The Jorge number of
variances between chílier selections drives variances in chiller weights that are not recognízed in thís tabieUse the weights frorn the selectíon program for better accuracy.

Tabie 6. Weights 50 Hz compressors
Without Starters
Operating
Shipping
Weighs

MODEL

c
v
H

G

c
v
H

E

c
D
H

NTON

CPKW

480-565

489

480-565
480-565
480-565
480-565
480-656
670-780
670-780
670-780
670-780
670-780
920-1067
920-1067
920-1067
1100
1100
1100
190~270
190-270
190~270
190-270
190-270
190-270
300-420
300-420
300-420
300-420
300-420
300-420
1250-1750
2150
2250

489
489
489
489
489
621
621
621
621
621
621
621
621
621
621
621
242
242
242
242
242
242
379
379
379
379
379
379
621
621
621

EVSZ
OSOL
060S
OSOS
080L
08OS
08OS
08OL
08OS
OSOS
1421
142M
142L
142M
21OL
142L
142M
21OL
032L
032S
032S
OSOL
OSOS
OSOS
OSOL
OSOS
OSOS
08OL
08OS
0805
210D
250D
250D

CDSZ
OSOL
060L
OSOS
08OL
08OL
08OS
08OL
080L
08OS
142L
142L
142L
142L
21OL
142L
142L
21OL
032L
032L
032S
OSOL
OSOL
0505
OSOL
050L
OSOS
08OL
08OL
0805
210D
250D
250D

Weights

With Starters

Operating

Shipping

Weights

Weights

Ib

kg

Ib

kg

Ib

kg

Ib

kg

23384
22046
21323
31955
29792
29154
33266
31103
30465
44705
43514
45545
44354
57319
45625
44434
57399
16719
15823
14988
20678
19340
18306
21569
20231
19197
30140
27977
26567
86267

10607
10000
9672

20815
19866
19324
28003
26391
26065
29314
27702
27376
38442
37619
39282
38459
49375
39362
38539
49455
15173
14512
13758
18109
17160
16276
19000
18051
17167
26188
24576
23398
74805
83035
83195

9442
9011
8765
12702
11971
11823
13297
12566
12418
17437
17064
17818
17445
22397
17854
17481
22432
6882
6583
6241
8214

24466
3128
22405
33037
30874
30236

11098

21897

9932
9502
9256
13193
12462
12314
13788
13056
12909
17928
17555
18309
17936
22887
18346
17972
22923
7373
7073
6731
8705
8275
7874
9109
8679
8278
12370
11638
11104
34913
37863
37935

97424
97584

14495
13514

13224
15089
14108
13819
20278
19738
20659
20119
26000
20695
20155
26036
7584
7177
6799
9380
8773
8304
9784
9177
8708
13672
12690
12037
39131

44192
44263

7784

7383
8618
8188
7787
11879
11148
10613
33932
37665
37737

34348

10491
1063
14986
14004
13715
15580

32185
31547
45787
44596
46627
46436
58401
46707
45516
58481
17801
16905
16070
21760
20422
19388
22651
21313
20279
31222
29059
27619
88431
97862
98022

14310
20769
20229
21150
20610
26491
21186
20646
26527
8075
7668
7289
9870
9263
8794
10274
9668
9199
14162
13181
12528
40112
44390
44462

14599

20948
20406
29085
27473
27147
30396
28784
28458

39524
38701
40364
39541
50457
40444
39621
50537
16255
15594
14840
19191
18242
17358
20082
19133
18249
27270
25658
24480
76969
83473
83633

G
These values represent chiller weights do not include the following:
TECU .028" tubes
150 psig non-marine waterboxes
Chillers-without-starter values do not include a weight-add for the starter
Operating weights include the heaviest possible refrigerant charge weight
Chillers with starter values include the weight of the heaviest possibie starter
Heaviest possibie bundle and heaviest possibie motor voltage combination for the appiicabie family of chillers
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Physical Dimensíons

Physical Dimensions
Single Compressor CenTraVae Chillers

CenTraVac water connection pipe size
Wate
050
Passes
032

Table 7

Evaporator
1 Pass
2 Pass
3 Pass
Cõndenser 2 Pass
Evaporator
1 Pass
2 Pass
3 Pass

Condenser 2 Pass
Figure 16.

8
6
5
6

10
8
6
8

DN200
D150
DN125
DN150

DN250
DN200
DN150
DN200

Sheli Size
142
080
Nominal Pipe Size (inches)
16
12
10
12
10
8
12
10
Metric Pipe Size (millimeters)
DN400
DN300
DN300
DN250
DN250
DN200
DN300
DN250

210

250

16

16
14

14
12
14

12

DN400

DN400

DN350
DN300
DN350

DN350
DN300
DN350

14

For Tabie 8 and 9. Space envelope for 60 and 50 Hz compressor chillers
SPACE ENVELOPE
1'6" (457 nim)
RECOMMENDED
CLEARANCE

3 - 0" (914 mm)
RECOMMENDED
CLEARANCE

W0TH
HEIGHT

ir
1,0

WIDTH

L
CL1 'CL2
3'-0" (914 mm)
REQUIRED
CLEARANCE
~

LENGTH —

C, 1 iC, 2

E,
~thout unit-mounted starters.

M~
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Physical Dimensions

Single-Compressor CenTraVac Chillers
Table 8. For Figure 16. Physical dimensions 501-1z compressor chillers (1P and SI Units)
IP Units
Unit Dimensions
Clearance
Envelope
With
w/0
With
w/0
Unit
Unit
Unit
Unit
Mounted Mounted
Mounted Mounted Tube
Shell
Starters Starters
Pull
Starters Starters
Shell ArrangeLength Height Width Width
EW
CL2
EW
CÍLI
Size
ment
EL
COMP
190-270
190-270
190-270
* 190-270
* 300-420
* 300-420
E 300-420
300-420

480-565

C
V
H

G

480-565
480-565
480-565
670-780
670-780
670-780
920-1067
920-1067
1100
1100

320
320
500
500
500
500
800
800
500
500
800
800
800
800
1420
1420
2100
1420
2100

W6 1 /4' . 1 l' 7 1 12" lUT
26' 5"
SI & LI 33 - 11 1 /4" 10 - 6 1/4 " 1 l' 7V2" 15' 6"
26- 63/8-, ll'4 5/8 , 12' 97/8 ,, 11*9,,
ss
ll'4 5/8 - 12- 97/8- 15' 6"
SI & LI 34' 5 /8"
3/8ll'4 5/8 , 12'8 1 /2" ll' T
26-6
ss
11- 45/8- 12- 8 1 /2" 15- 6"
SI- & LI 34 - 5/8 274 1 /4" 12' 5 1/4" 13'9 1/4" ll'9`
ss
SI & LI 34' 10 1 /2" 12' 5 1/4" 13' 9 1/4" 15' 6"
ss
26 - 6 3/8 - 11A 5/8" 11 7 5/8" ll' T
ll'4 5/8" 13' 7 5/8 " 15' 6"
SI & LI 34 ,5/8 ,,
ss
27 - 4 1 /4" 12' 5 1/4" 11 15/8" ll' 9"
SI & LI 34' 10 1 12" 12' 5 1 /4" 11 15/8 " 15' 6"
11'9"
11 10"
ss
2T4 1/4" 12' 10"
15' 6"
13' 10"
SI & LI 34' 10 1/2" 12' 10"
ML & LI 35'5 1 /4" 14' 5 -3/4" 14' 4 1/2" 15' 6"
ML & LI 35'5 1 /4" 14' 53 /4" 14'4 1/2" 15'6"
1
LI
35'5 1 /4" 15' 33/4" 15 8 3/8 - 15' 6"
ML & LI 35' 5 1 /4" 14' 7 -3/4" 14' 6 1/2" 15'6"
LI
35' 5 1 /4" 15' 33/4" 15 , 8 3/8 ,, 15' 6"
55

15"

1

F3

~—

7-93 /4"

5 - j() 3/8 -- 6- 8- —
5' 10 8" 6'8"
6' 10 1/8" T 1 0V4"
6' 1 1 /8" T 10 1 /4 "
6' 101/s" 7'9"

15"
15' 1 /4" 7' 9'/4*'
8' 2 1 /4 - '
3' 63/8- 11- 3-'
3' 6 3/8" 15' 1 /4" 8' 2 1 /4 "
8'2 1 /2'*
3' 6 3/8 -, 11 - 3 -2 1 /2 - 6- 101/ 8 " 7T
3' 6-3/8 -- 15' 1 /4'. 8~
9' 63/ 8 " 7' 11 3/8 - & 7 1/2"
4'4 1/4 " ll' 3—
4' 4 1 /4" 15' 1 /4" T 6 3 /8 " T 113/8" 8'71/2"
8' 7 1/4 - 6' 10 3/8 " 78 3/8 -,
3' 6 3 /8" 11- 3"
63/8,,
3'
15 - 1 /4 " 8' 7 1 /4 " 6' 10 3 /8 " 7' 8J/8"
T 11 1/2" 8'7/8"
9'8"
4' 4 1 /4" ll' 3—
T 111/2" 8 , 7/8 ,,
4' 4 1 /4 " 15' 1 /4" T W
4'4 1/4" 11'3"
9' 6 - /4" 7' 111/2" 8, 8 3 /4"
4 * 4 1 /4" 15' 1 /4" 9' 6 3 /4 " T 11 1/2" 8'8-/4"
4' ll"
15' 1/4" 10' 1 1/8" 9' 9 1/8" 9' 10 1/4"
4' ll"
15' 1 /4" 10' 1 1 /8" 9' 9 1/8" 9' 10 1 /4"
/
4' ll"
15' 1/4" 11- 7/8,, 10 - 6 1/2" 10' ~-3~
3
7
4' 11--15 ,` 1 /4" 10' 1 1 /2" T 11 1/8" 10'
/4"

4' ll"

15' 1 /4" ll' 31/8" 1U61/2" lo- 53/4"

SI Units (mm)

C

*
*
E

C

V
H

190-270
190-270
190-270
190-270
300-420
300-420
300-420
300-420
480-565
480-565
480-565
480-565
670-780
670-780
670-780
920-1067
920-1067
1100
1100

320
320
500
500
500
500
800
800
500
500
800
800
800
800
1420
1420
2100
1420
3200

ss

SI & LI
ss

SI & LI
ss

SI & LI
ss

SI & LI
ss

SI & LI
ss

SI & LI
ss

8052
10344
8087
10379
8087
10379
8338
10630
8087
10379
8338
10630
8338
10630
10754
10754
10801
10754
10801

3207
3207

3470
3470
3470
3470
3867
3867

3470
3470
3867
3867
3912
3912
4413
4413
4667
4464
4667

3543
3543
3909
3909
3874
3874

3581
4724
3581

4724
3581
4724
3581
4724
3581
3581
4724

4198
4198
4156
4156
4003
4003

4724

216
4216

3581
4724

SI & LI
4724
4381
ML & LI
G
4381
4724
ML & LI
4724
4667
LI
4724
4432
ML & LI
4724
4667
LI
FOR TUBE
- CL1 CAN BE AT EITHER END OF THE MACHINE AND IS REQUIRED
CL1 AND IS
- CL2 IS ALWAYS AT THE OPPOSITE END OF THE MACHINE FROM
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3429

2380
2380
3494

4578

2494

3429

2502
2502
2905
2905
2624
2624
2946
2946
2915
2915
3077
3077
3375
3086
3432

1041
1041
1076
1076
1076
106
1327
1327
1076
1076
1327
1327
1327
1327
1499

3429
4578

1499

4578

1499
1499
1499

4578
4578
4578

4578
3429

4578
3429
4578

3429
4578

3429
4578
4578

1786
1786
2086
2086
2086
2086
2424

2424
2086
2086
2424
2424
2086
2086

2032
2032

2394
2394
2362
2362
2629
2629

2347
2347
2461

24 ~ l
2661
2661

2439

300 ~l_

2439
3211
3026
3211

3004

3 6_5
3 45
31

PULL CLEARANCE.

REQUIREI ~ POR SERVICE CLEARANCE.
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Physical Dimensions

Single-Compressor CenTraVac Chillers
See Figure 16 on previous page for reference dimensions.

Tabie 9. For Figure 16. Physical dimensions 60 Hz compressor chillers (1P and Si Units)
IP Units

Shell

C
V
H

E

COMIP

size

230-320

320

230-320
230-320
230-320
360-500
360-500
360-500
360-500
350-570
350-570
350-570
350-570

800
800

320
500
500
500

500
800
800
500
500

C

650-910

800

V

650-910

800

H

650-910

1420

F

1070-1300
1070-1300
1070-1300
1070-1300

1420
1420

2100
2500

1470-1720 2100
1470-1720 2100

C
V
H

E

230-320
230-320
230-320
230-320
360-500
360-500
360-500
360-500
350-570
350-570
350-570
350-570

320

320
500
500
500
500
800
800

500
500
800
800

C

650-910

800

V

650-910

800

H

650-910

1420

F

1070-1300 1420
1070-1300 1450
1070-1300 2100
1070-1300 2500

1470-1720 2100
1470-1720 2100

Envelope
w/o unit
Mounted
Starters

Shell
Arrange-

ment
EL
26' 5"
55
SL & LL 33' 11 1/4"
261 63/811
55
SL & LL 34' 5 /8"
2C 63/811
55
SL & LL 34' 5 /s"
2T 4 1 /4"
ss
SL & LL 34' 10 1/2"
26' 63/ 8 "
55
SIL & LL 34' 5 18"
2T 4 112"
ss
SL & LL 34' 10 1/2"
2T 4 1 /4"
55
SIL & LL 34' 10 1/2"
ML & LL 35- 51/4.'
ML & LL 35' 5 1/4"
39' 27/811
EL
35'
5 1/4"
LIL
W 5 718 "
EL
35' 5 114"
LL
EL

W 57/811

SS

8052

SL & LL 10344
SS
8087
SL & LL ~0379
SS
8087
SIL & LL 10379
—
38
ss
SL & LL 10630
SS
8087
SL & LL 10379
8338
55
SL & LL 10630
8338
55
SL & LL 10630
ML & LL 10754
ML & LIL 10754
11909
EL
10801
LL
11069
EL
10801
LL
EL
11069

EW
W 6 1 /4"
10'6 1/4"
ll' 4 5/s"
ll' 4 518"
ll' 4 5/8"
lY 4 51s"

c"rance
with unit
Mounted
Starters*
EW

ll' 7 112"

Pull
CLI

CIL2
T 5"
T S"
T 63/8,1
T 63/811
Y 63/8,1
Y 63/811
l
4' 4 1/4'
4' 4 1 /4"
T 63/8,1
Y 63/s"
4' 4 1/41`

15' 3314"

16' T'
15' 3 4"
1C 7"

18' 2 5/8"
N/A
N/A

11'9"
15' W
ll' 9"
15' W
iV T
15' W
il - 9"
15 - 6 -jV T
15' W
iV 9"
15' 6"
iV 9"
15' W
15' W
15' W
lT 5"
15' W
17' 5"
15' 6"
lT 5"

3207
3207
3470

3543

3581

3543

—4724

1041
104 l

5 1/4"
5 1/4"
4 5/8"
4 5/8"
5 114"
5 1/4"
10"
10"
14' 5 3 /4"
14' 7 3/4"
14' 7 314"

3470

3470
3470
3867
3867
3470
3470
3867
3867
3912
3912
4413
6350
6350
4667
5055
4667
5055

3909
3909
3874
3874

4' 41/4"

4' 4 1 /4"
4' 4 1/4"
4' ll"
4' ll"
4' ll"
4' ll"
5' 2 1/s"
ll"
2 1/8"

3581

1076

4724

1076

1076

4198
4156
4156
4198

3581
4724
3581
4724
3581
4724
3581

1327
1327
1076
1076
1327

4198

4724

1327

3581
4724
4724
4724
5309

1327

4724

1499

5309
4724
5309

1578

4198

4216
4216
4381
4432

4432
4667
5553
N/A
N/A

W10 Unit With Unit
Mounted Mounted
Starters
Starters
Width
Width

Tube

ll' 7 1/2"
12' 97/ B I,
12' 9 118"
12' 8 1 12"
12' 8 1 /2"
13 - 9 1 14"
13 - 9 1/4 .'
lY 7 5/s"
13 - 7 5la -'
lY 9 1/4"
13' 9 1/4"
lY 10"
lY 10"
14' 4 1/2"
14' 6 1/2"
14' 6 112"
15' 83/ 8 'l

12'
12'
ll'
ll'
12 1
12'
12'
12'

Unit Dimensions

1076

1327

1499
1499
1499

1499
1578

Height
Length
T 9 3 14 " 5 ' 10 3/s"
ll' T'
51 103/ 8 "
T93/4"
15' 1/4"
ll' Y
8' 2 1 14" 6' 10 1/13"
8' 2'/4" 6' 10 1/8"
15' 1/4"
ll' 3 -'
8' 2 1 12" 6' 101/8" —
8' 2 1 12" 6' 10 1/s"
15' 114"
T 6 3/ 8 11 T 11 711C
ll' 3"
117/ 16 , 1
9 6 3 /s"
~ 7'
15' 1/4"
10
1/s"
W 4"
6'
ll' 3"
C 10 1/8"
8' 4"
lY 1/4"
T 6 1/2" T 1171,611
ll' W
T 6 112" T 11 7/16"
15' 1/4"
T 6 3 /4" T 11 7/16"
ll' T'
T 6 3/4" T 11 7 /16"
15' 1/4"
10 , 1 1 /8" 9 , 9 1/8"
15' 1/4"
lo - 1/
9 - 1~
1 1/8 15' 1/4"
16' 103/4" lo, 3 /4" T 11 1 /8"
ll' 3 1/4" 10' 67/16"
15' 1/4"
16' 10 3 14" ll' 7 1/4 .' ll' 671B1,
10' 6 7 116"
ll' 5"
15' 114"
16' 10 3/4" lY 9 1/8" lY 67/811
51 UNITS (mm)
1786
3429
2380
1786
4578
2380
2086
2494
3429
2086
2494
4578
2086
2502
3429
2086
2502
4578
2424
2905
3429
2424
2905
4578
2086
2540
3429
2086
2540
4578
2424
3429
2908
2424
2908
4578
2424
3429
2915
2424
2915
4578
2975
3077
4578
3026
3086
4578
i_õ863026
5150
3211
3435
4578
3529
3435
5150
3211
3479
4578
3491
3585
5150

6'8"
6'8"
T 10 1/4"
T 10 1/4"
T 8 1 12"
T 8 1/2"
8' 7 1/s"
8' 7 5 1s"
T 8 1/2"
T 8 1/2"
8' 7518"
8' 75/s"
8 - 7"
8' 7"
T 8 1/2"
10 - T10' 7"
lo,

ll'
10'
ll'

SMPI
CPTIR
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
81 71,611
SI 7 116"
81 611 8 ,1

8' 61/a"
T 9'/4"
9' 11 1/4"
T 11 114"
53/4" lo, 1 3 /4"
11 1 /2` ll' 5 112"
W -1li6"
10"
11 1/2" ll' 51/2"

2032
2032
2394
2394

2350
2350
2632
2632
2350
2350
2632
2632
2617
2617
2959
3226
3226
3194

3645
33U2
3645

DMP

—
—
—
—

—
8' 4718,1
8' 47/ 8 "
91 71 8 ,'
91 7/ 8 11
10'
10'
10'
10'

2 112"
7 11
7:
10'
10' 1 112"
ll' 4 1/4"
11 , 571 8 ,1

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2449
2449
2594
2594

2558

2978

3029
3029
3091
2491
325b
3491

2558

2761
2761
3109
3229
3229
3300

3341
5440

3501

CIL1 CAN BE AT ErTHER END OF THE MACHINE AND IS REQUIRED FOR TUBE PULL_CLEARANCE.
CIL2 IS Ali-WAY5 AT THE OPIPOSrTE END OF THE MACHINE FROM CILI AND IS REQUIRED FOR SERVICE CLEARANCE.

imensíons for low-voltage unit-mourited starters. Medium-voltage starters are also availabie for unit mounting.
DMP stands for Differential Motor Protection, SMP stands for Suppiemental Motor Protectíon, no unit-mounted starter, CPTR stands for Controi Power
Transformer option, no unit-mounted starter
-~~-D
-
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Dual Compressor CenTraVac Chillers
CenTraVacTm Water Connection Pipe Sizes
Shell Size
250M
Pipe Size

250X
(Inches)

18

18

Nominal
DN400

20
Pipe Size
458

(mm)

DN400

508

508

Water Passes 2SOD, 210D
EVAPORATOR Nominal
16
1 Pass

< .11 NIAI,
H~A

CONDENSER

lPass
EVAPORATOR
1 Pass

16

20
458

CONDENSER

1 Pass

~ PAC[

- --------

fNVZL0 ~ L

RECI
C~
M~01 11
IMANCI

W11M11

RIO,
111A1ANçi
-------------------------

--------- --

Tabie 10. Physical dimensions dual 50 and 60 Hz compressor units (1P and Si Units)
mens
IP Units

Type NTON
CDí-lF
3500
3000
CDí-lF
CDHF 2170-2550
2150
CDHG
CDHG
2250
CDí-lF 1500-2000
CDHG 1250-1750

Shell
Shell ArrangeSize
ment
250X
250M
250D
250D
250D

210D
210D

xx

MM
DD
DD
DD
DD
DD

Mounted Mounted

Mounted Mounted Tube
Starters Starters

EW
El67' 6" 16' 3"
59' 6  16' 3 —
50' 6 — 16' 9 11
50' 6" 16' 9"
50' 6" 16' 9"
50' 6" 15' 9"
50 6 ' 15' 9"

EW
N/A
N/A
16' 9"
16' 9"
22' 0"
15' 11"
15' 11"

30'

26'
22'

22 ,
22 ,
22'

Pull
CU
6—
6"
0 ..
o"
o"
0"

22' 0"

Starters Starters

CL2
7' 0"
7' 0"
7' 0
7' 0"
7 ' 0"
7' 0"
7' 0"

Wicith
Length Height Width
315' 0" 1 l' 9 3/8" 1 l' 5 1/4" N/A
26' 0 11' 93/8 " 11 5 1/4" N/A
21' 6" 11' 73/ 8 - 11' 10 112" 1 l' 11 1/4'
21' 6" 11' 47/811 1 l' 10 1/2  1 l' 11 1/4"
21' 6 — 1 l' 73/ 8 - 11' 10 1 /2" H 1 1 1/4
2 l' 6" 11' 3/4" 10' 11 1 12 " 11 . 4 1 /8"
21' 6" 11 3 /4 10' 11 1/2"11' 4 1'
/8

~

SI Uníts
3500
CDHF
CDí-lF
3000
CDí-lF 2170-2550
2150
CDHG
CDHG 2250

250X
250M

xx
MM
DD
DD
DD
DD
DD

20574 4953
18136 4953

N/A

9297

2134 9144

3591

7925 3591
8078
2134
N/A
3540
2134
6554
5W5
6-706
250D
15392 5105
2134
6553 3477
15392 5105
6706
5105
250D
5105
6706
2134 6554 3540
15392 5105
250D
2134 , fik553 3372
4851
6706
15392 4801
CDí,lF 1500-2000 210D
4851
6706
2134 ~\6 ~ 53 3372
15392 4801
CDHG1250-1750 210D
CL1 CAN BE AT ITHER END OF THE MACHINE AND IS REQUIRED FOR TUBE PULL CLEARANCE.

~

~ ~
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3487
3487
3620

N/A

3620

3639

N/A
3639

3620

3639

3340
2240

3458
3458

3
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Physical

Dimensions

Tabie 10. Physical dimensions dual 50 and 60 Hz corripressor units (1P and Si Units)
CL2 IS ALWAY5 AT THE OPPOSITE END OF THE MACHINE FROM CL1 AND IS REQUIRED FOR SERVICE CLEARANCE.

-~ = WATER FLOW
EVAPORAlrOR MARIME WAIrERRC>XES

IRRL.

11

RRIR UIRR

55

- TOP VIEW

...

j

RFRI1
ULR

LFRFf

IRFLF

RRI111

IRrLF URJ
RRJf LFRR LRRF

f

2

PASS - TOP VIEW

ILR

RFt R

~

ILI
LFIIII

1 AND

LRLF
IR

J

- LR

FRONT VIEW

LEFT END VIEW

3 PASS - TOP VIEW

EVAPORATOR NON - MARINE

~E~R

r

~ 1

t R
1
E

L.RE
=

-=
ELE

PASS

~ ~iUll "

RELE

-~. E

. .1

RERE

~~ )j[~ RE

UPPER CONN

E -L,WER CONN'Ir

LOWER CONN

3 PASS
RELE

RFLE LOWER CONN

~~

LFR' F UPPER CONN,

LERE Up
LOWER CONN ,

RERE UPPER C~

2 PASS - 250 E ONLY

PASS - 250 E ONLY

LERE

l

LER

2 PASS

2 PASS

RELE

~ r~ ,

3 PASS - 250 E ONLY

CONDENSER NON - MARINE 2 PASS ONLY

o

CONDENSER MARINE (LEIFT HAND) 2 PASS ONLY

L.LR

LFLR

LRLF

IFIF

CONDENSER MARINE (RIGHT HAND) 2 PASS ONLY

RFRF

74

RRRF

RRRA

RFRR

Ea
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Physical Dimensions

These graphics are intended to help you visualize the possibie connections/combinations that may
be available for your unit. You must contact Vour local Trane office to configure vour selection for
an as-built drawing to confirm it is availabie and to provide appropriate dimensions.

Table 11. Waterbox lengths-IP and Si Units
Condenser

Evaporator

Sheil

Psig

Type

Passes

Length
Ip

si

Retum
Length
IP
SI

Length

Retum
Length

Passes

IP

si

IP

si

1
320

150

Marine

320

150

Non-Marine

320

300

Marine

320

300

Non-Marine

500

150

Marine

500

150

Non-Marine

500

300

Marme

500

300

Non-Marine

800

150

Marine

800

150

Non-Marine

800

300

Marine

800

300

Non-Marine

1420

150

Marine

1420

150

Non-Marine

1420

300

Marine

1420

300

Non-Marine

2100

150

Marine

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

2
3
1

2100

150

Non-Marine

2100

300

Marine

2100

300

Non-Marine

2500

150

Marine

2500

150

Non-Marine

2500

300

Marine

2500

300

Nbp-Manne

CTV-PRCO07-EN .

2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

16.12

409

6.94

176

2

16.674

424

6.125

156

12.94

329

6,94

176

2

9.25 cast

235 cast

6.125

156

16.12

409

6.94

176

2

17

432

8

203

12.94

329

6.94

176

2

13.28120.28

337/515

8

203

18.5

470

6.73

171

2

16.31

414

7.875

200

12.73

323

6.73

171

2

10.5 Cast

267 cast

7.875

200

19

483

6.73

171

2

18.363

466

7.6

193

12.73

323

6.73

171

2

12.86120.46

327/520

7.6

193

23.225
21.225
19.225

590
539
488

7.21

183

2

23.75

603

8.32

211

13.19

335

7.21

183

2

14.2

361

8.32

211

25
23
21

635
584
533

7.96

202

2

28.14

871

8.93

227

13.96

355

7.96

202

2

14.4123.27

3661591

8.93

227

28.25
25
23

718
635
584

9.33

237

2

28.25

71B

9.25

235

15.41

391

9.33

237

2

16

406

9.25

235

31.056
27.8
25.8

789
706
655

9.84

250

2

33.16

842

10.06

256

15.59

396

9.84

250

2

15.79

401

10.06

256

NJA
27.25
25.25

NIA
692
641

NIA
8.88

NIA
226

2

29.632

753

9.382

238

15.88

403

8,88

226

2

16.38

416

9.382

238

N/A
29.64
29.64

NIA
753
753

9.84

250

2

35

889

10.71

272

16.84

428

9.84

250

2

17.71

450

10.71

272

NIA
30
N/A

N/A
762
N/A

11.75

298

2

32

813

10.75

273

18.75

476

11.75

298

2

17.75

451

10.75

273

N/A
NIA
NIA

N/A
NIA
N/A

NIA

N/A

2

973

11.75

298

20.25

514

13.25

337

2

476

1

29
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Tabie 12. Waterbox lengths-IP and SI Units
Evaporator

Length

No.of
Shell
PSIG
216D- 150
300
210D
210D
150
210D
300
250D
150
300
250D
250D
150
300
250D
250M
150
250M
300
250M
150
250M
300
250X
150
250X
300
250X
150
250X
300

Type

Passes

Marine
Non-Marine

1

Marine

1

Non-Marine

1

Marine

1

Non-Marine

1

Marine

1

Non-Marine

1

ip

28.25
31,62
15388
16.88
30.25
34.25
18.75
20.25
30.25
34.25
18.75
20.258
30.25
34.25
18.75
20.25

Marine Waterbox Arrangement Tabies
Evaporator Waterbox Arrangement

EVWA
LFRF
RFLF
LRRR
RRLR
LFRR
RFLR
LRRF
RRU

Inlet
LH Front
RH Front
LH Rear
RH Rear
LH Front
RH Front
LH Rear
RH Rear

Outiet
RH Front
LH Front
RH Rear
LH Rear
RH Rear
LH Rear
RH Front
LH Front

Data hased on looking at unit on controi panei side

si

718
803
403
429
768
870
476
514
769
870
477

sis

769
870
477

sis

Return
Length
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Condenser
No.of
Passes
1
1
1
1
1
1
1
1

Length
ip
- Si
10
31.88-988
38.88
16.38
416
451
17.75
921
36.25
975
38.38
451
17.75
476
18375
921
36.25
1150
45.25
451
17.75
477
18.75
921
36,25
1150
45.25
451
17.75
477
18.75

Condenser Waterbox
Iniet
CDWA
LFRF
LH Front
RFLF
RH Front
LH Rear
LRRR
RH Rear
RRLR
LH Top
LTRT
RH Top
RTU
LH Bottom
LBRB
RBLB
RH Bottom
LH Front
LFRR
LH Front
URT
LFRB
LH Front
RFLR
RH Front
RH Front
RFLT
RH Front
RFLB
LH Rear
IRRF
LH Rear
LRRT
LH Rear
LRRB
RRU
RH Rear
RRU
RH Rear
RH Rear
RRLB
LH Top
LTRF
LH Top
LTRR
LH Top
LTRB
RH Top
RTLF
RH Top
RTLR
RH Top
RTLB
LH Bottom
LBRF
LH Bottom
LBRR
LBRT
LH Bottom
RBU
RH Bottom
RH Bottom
RBLR
RH Bottom
RBU

Return
Length

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Arrangement

Outiet
RH Front
LH Front
RH Rear
LH Rear
RH Top
LH Top
RH Bottom
LH Bottom
RH Rear
RH Top
RH Bottorn
LH Rear
LH Top
LH Bottom
RH Front
RH Top
RH Bottom
LH Front
LH Top
LH Bottom
RH Front
RH Rear
RH Bottom
CH Frõnt
LH Rear
LH Bottom
RH Front
RH Rear
RH Top
LH Front
LH Rear
LH Top

Data based on looking at unit on controi panei side
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Mechanical Specifications

Mechanical Specifications
Compressor
Guide Vanes
Fu I ly modulating varia ble inlet quide vanes provide capacitycontro I. The qu i de vanes are
controlied by an externally-mounted electric vane operator in response to refrigeration
load on the evaporator.

Impeliers
Fuily shrouded impellers made of high strength aluminum alloy are directly connected
to the motor rotor shaft operating at 3,600 rpm (60 hertz) or 3,000 rpm (50 lhertz).
The impellers are dynamicaily balanced and over-speed tested at 4,500 rpm; the
motor-compressor assembly is balanced to a maximum vibration of .15 ínch/second
at 3600 rpm as measured on the motor housing.

Compressor Casing
Separate volute casings of refrigerant-tight, ciose-grained cast iron are used on the
centrifugal compressor; each incorporatíng a parallei wali diffuser surrounded by
a collection scroil. The diffuser passages are machined to ensure high efficiency.
Ali casings are proof-and leak-tested.

Motor
Compressor motors are hermeticailysealedtwo-pole,squirrei cage induction-type.They
are builtin accordancewith Tranespecificationsand guaranteed bythe manufacturerfor
continuous operation at the nameplate rating. A load-limit system provides protection
againstoperation in excess ofthis rating. The rotorshaft is heat-treated carbon steel and
designedsuch thatthecritical speed iswell abovetheoperating speed. Thecontroi circuit
prevents motor energization uniess positive oil pressure is established. Impellers are
keyed directly to the motor shaft and locked in position. Nonferrous, labyrinth-type seais
minimize recirculation and gas leakage between the stages of the compressor.
200 through 600 volt, three-pihase 60-1hertz and 380 through 415 volt, three~phase
SO-hertz motors are suppiied with six terminal posts for recluced-voltage wye-delta
starting. For low-voltage, solid-state starters and AFIDs—connecting links are furnished
to convert the motor to a 3-leaci motor.
2,300 through 13,800 volt, three-phase 60-hertz and 3300 through 11,000 volt,
three-phase SO-lhertz motors are suppiied with three terminal posts for fuli-voltage
(across-the-line) or recluced-voltage (primary reactor or autotransformer) starting.
Motor terminal pads are supplied. A removabie sheet metal terminal box encioses
the terminal board area.
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Motor Cooling
Motor cooling is accomplished by a patented refrigerant pump that supplies liquid
refrigerant to the motor. The refrigerant circulates uniformly over the stator windings
and between the rotor and stator. Ali motor windings are specificaily insulated for
operation within a refrigerant atmosphere.

Lubrication
A direct-drive, posítive-displacement oil pump is driven by a 120 volt, single phase,
3/4 horsepower motor. The motor and pump assembly is submerged in the oil sump
to assure a positive oil supply to the compressor bearings at ali times. A low
watt-density heater maintains the oíl temperature to minimize its affinity for refrigerant.

Evaporator
Sheil and Waterboxes
The evaporator shell is constructed of carbon steei plate and incorporates a carbon
rupture disc in accordance with the ANSI/ASI-ÍRAE 15 Safety Code. A refrigerant
temperature coupling is provicied for a low limit controller, or customer use.
For ali units, multiple pass arrangements are availabie at 150 psig or 300 psig water side
working pressures, with grooved connections. Flanged connections are also available.
Marine-type waterboxes are available.

Tube Sheets
Athickcarbon steel tubesheet isweldedto each end oftheshell and is drilied and reamed
to accommodate the tubes. Three annular grooves are machined into each tube hole
to provide a positive liquid and vapor seal between the refrigerant and water side of
the shell after tube rolling. Intermediate tube support sheets are positioned aiong the
length of the shell to avoid contact and relative motion between adjacent tubes.

Tubes
lndívidually replaceabie, seamiess copper tubing availabie in either one-inch or
three-quarter-inch outside diameter is used as the evaporator heat transfer surface.
Tubes are externaily and internaily enhanced, and mechanicaily expanded into the
tube sheets (and are secured to the intermediate supports with tube clips) to provide
a leak-free seal and eliminate tube contact and abrasion due to relative motion.

Eliminators
Multiple layers of metal mesh screen form the eliminators and are instalied over
the tube buncile aiong the entire length of the evaporator. The eliminators prevent
liquid refrigerant carryover into the compressor.
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Refrigerant Distribution

A refrigerant distributor on the base of the evaporator assures uniform wetting of the
heat transfer surface over the entíre length of the shell and under varying loads. High
velocity, refrigerant-spray impingement on the tubes is prevented through this design.
Refrígerant Flow Controi

A multiple orifice flow-control system maintains the correct pressure differential
between the condenser, economizer, and evaporator over the entire range of loading.
This patented system contains no moving parts.
Shell Tests
The refrígerant side of the evaporator sheli, complete with tubes but without waterbox
covers, is proof-tested at 45 psig, vacuum leak-tested, and finally pressure leak tested
with a helium mass spectrometer, The water side of the sheli, with waterboxes in
place, ~s hydrostaticaily tested at 1 112 times the design working pressure, but not less
than 225 psig,
Note: These tests are not to be repeated at instaliation.

Condenser/Heat Recovery Condenser
Shell and Waterboxes
The condenser sheil is constructed of carbon steei plate designed and constructed in
accordance with ANSI/ASHIRAE 15 Safety Code.
For ali units, multiple pass arrangements are available at 150 psig or 300 psig water side
working pressures, with grooved connections. Flanged connections are also availabie.
Marine-type waterboxes are availabie.
Tube Sheets

A thick carbon steei tube sheet is welded to each end of the shell and is drilied and reamed
to accommodate the tubes. Three annular grooves are machined into each tube hole
to provide a positive líquid and vapor seal between the refrigerant and water sides
of the shell after tube rolling. Intermediate tube supiport sheets are positioned along
the length of the sheil to avoid contact and relative motion between adjacent tubes.
Tubes
Individuaily replaceabie, seamiess copper tubing availabie in either one-inch or
three-quarter-inch outside diameter is used as the evaporator heat transfer surface.
Tubes are externally and internally enhanced, and mechanicaily expanded into the,
tube sheets (and are secured to the intermediate supports with tube clips) to prov
a leak-free seal and eliminate tube contact and abrasion due to relative motion.
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Refrigerant Gas Distribution
A baffie plate between the tube buncile and the condenser shell distributes the hot
compressor-discharge gas Iongitudinally throughout the condenser and downward
over the tube bundie. The baffie plate prevents direct impingement of high velocity
compressor-díscharge gas upon the tubes.

Sheli Tests
The refrigerant side of the condenser shefl, complete with tubes, but without waterbox
covers, is proof-tested at 45 psig, vacuum leak-tested, and finaily pressure leak-tested
with a helium mass spectrometer. The water side of the shefl, with waterboxes in
place, is hydrostaticaily tested at 1 112. times the design working pressure, but not less
than 225 psig.
Note: These tests are not to be repeated at installation.

Economizer
The CVHE/CVHG sty1e CenTraVac"two-stage economizer (single-stage economizer
on CVHF sty1e units) is a series of interstage pressure chambers which utilize a multiple
orifice system to maintain the correct pressure differential between the condenser,
economizer, and evaporator over the entire range of loading. This patented system
contains no moving parts. CDHG Duplex units use a two-stage economizer per circuit.
MI-11= Duplex units use a single-stage economizer per circuit.

Purge System
Standard Features
* 115 VAC, 50/60 Hz, 1~Phase
* 12.3 minimum circuit ampacity
* 175 psig low side 10.3 total
unit amps
* The purge is 25 3/4" high, 27 1/2"
wide and 21 3/4 " deep

o
o
o

175 watt carbon tank heater
335 psig design pressure high side
The purge uses an R-404A refrigeration
circuit with a 1/4 hp condensing unit
(fan, compressor, expansion valve),
and a compressor suction
temperature sensor

The purge tank has a fusible plug, evaporator coil, normaily-closed float switch,
and the following connections:
*
1/4" liquid return with filter-drier and moisture indicator
* 5/8" vapor line
The expansion valve automaticaily controIs the purge suction pressure to 34 psia.
The pump-out system consists of a pump-0ut compressor, pump-out solenoid
valve, and an exhaust solenoid valve.
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Mechanical Specifications

The carbon bed tank incorporates a temperature sensor and a regenerative cycle,
a 1175-watt: resistive heater, 150 psi pressure relief valve, and a temperature sensor.
The carbon bed tank automaticaily collects and scrubs refrigerant molecules from
the noncondensabie gas and drives any collected refrigerant vapor back into the chiller.
This design keeps the purge efficiency at peak leveis throughout its life without the
maintenance required on other purges.
The purge controller interfaces with the following intelligent devices on an 1PC3
communications link: liquid-level switch, dual relay output, quad relay output, dual
triac output, suction temperature sensor, and carbon temperature sensor. 50 Hz
applications have a separate voltage correction transformer.
The purge controller communicates with the Tracer chiller controller and display, which
mounted on the front of the chiller controi panei. Descriptive text indicates purge
operating mode, status, set points, purge operatíng data reports, diagnostics, and
alarms. Operating modes Stop, On, Auto, and Adaptive operate the purge refrigeration
circuit and accumulate noncondensables with or without the chiller running.

Chiller Controller
The microcomputer controi panei is factory instalied and tested on the CenTraVacIm
unít. Ali controis necessary for the safe and reliabie operation of the chiller are provided
including oil management, purge operation, and interface to the starter. The controi
system is powered by a control power transformer included in the starter panel.
The microcomputer control system processes the leaving evaporator fluid temperature
sensor signal to satisfy the system requirements across the entire load range.
The microprocessor controller is compatible with reduced-voltage or fuil-voltage
electromechanical starters, variabie-speed drives, or solici-state starters. Depending
on the appiicability, the drives may be factory mounted or remote mounted.
The controller will load and unioad the chiller via controi of the stepper motor/actuator
which drives the inlet guide vanes open or ciosed. The load range can be limiteci
either by a current limiter or by an inlet guide vane limít (whichever controis the
lower limit). It will also control the evaporator and condenser pumps to insure proper
chiller operation.
Approximately 200 diagnostic checks are made and displayed when a fault is detected.
The display indicatesthefault, the type of reset required, the time and date the diagnostic
occurred, the mode in which the machine was operating at the time of the diagnostic,
and a help message. A diagnostic history displays the last 10 diagnostics with the time
and date of their oceurrence.

E
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The panei features machine protection shutdown requiring manual reset for:
9 Low oil temperature
•
Low oil flow
*
• Actuator drive circuit fault
Low differential oil pressure
o
•
Excessive loss of communication
Extended compressor surge
o
•
High condenser refrigerant
Critical sensor or detection circuit
faults
pressure
•
o
Free-cooling valve closure failure
Low evaporator refrigerant
(free cooling applications only)
temperature
The display also provides reports that are organized into six groupings: Evaporator,
Condenser, Compressor, Motor, Purge, and the ASI-ÍRAE Chiller Log. Each report
contains data that is accessed by scrolling through the menu items. Each grouping will
have a heading which describes the type of data in that grouping. This data includes:
•
o Last 10 diagnostics
Phase currents
•
o Current limit setpoint
Phase voltages
o Purge suction temperature
• Water flows (optional)
o Motor winding temperatures
• Oil temperature and flow
o Water pressure drops (optional)
• Current chiller operating mode
• Wans and power factor (optional)
o Bearing temperatures (optional)
o Evaporator refrigerant liquid levei
• Outdoor air temperature (optional)
a Condenser liquid refrigerant
• All water temperatures and
temperature
setpoints
•
o Saturated refrigerant temperatures
Compressor starts and hours
running
and pressures
•
o Controi source (i.e. local panei,
Refrigerant detection external
external source, remote BAS)
to chiller in ppm (optional)
The controller is capabie of receiving signais from a variety of controi sources (which
are not mutuailyexclusive—Le. multiplecontrol sourcescan coexistsimultaneously) and
of being programmed at the keypad as to which control source
has priority. CQp&Fol sources can be:
a The local operator interface
• Tracer SCI 1 building automation
(standard)
system (interface optional)
o
Process computer (interface optional,
• A 4-20 mA or 2-10 Vdc signal from
controi source not supplied by chiller
an external source (interface
optional, controi source not
manufacturer)
supplied by chiller manufacturer)
o Generic BAS Onterface optional,
control source not supplied by chiller
manufacturer)
The control source with priority will then determine the active setpoints via the signal
that is sent to the controi panei.

~
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Mechanical Specificatíons

Isolation Pads
lsolation pads are suppiied wíth each CenTraVa C T11 chiller for placement under ali
support points, They are constructed of molded neoprene.

Refrigerant and Oil Charge
A fuil charge of refrigerant and oil is suppiied with each unit. The oil ships in the unit's
oil sump and the refrigerant ships directiy to the job site from refrigerant suppliers.

Thermometer Welis and Sight Giasses
In acidition to the thermowelis provicied for use with the standard unit safety controis,
a well is provicied for measurement of the liquid refrigerant condensing temperature
and a coupling for the evaporating temperatures. Sight giasses are provided for
monitoring oil charge levei, oil flow, compressor rotation, and purge condenser drum.

Insulation
Factory applied insulation is availabie as an option on ali units. All low temperature
surfaces are covered with 3/4-inch Armaflex 11 or equal (thermal concluctivity = 0.28 Btu/
h.ft2) including the evaporator, waterboxes, and suction elbow. The economizer and
motor cooling lines are insulated with 3/8" and 1/2" insulation respectively.
~

Refrigerant Pumpout/Reciaim Connections
Connections are factory provided as standard to facilitate refrigerant reclaim/removal
required during maintenance or overhaul in accordance with ANSI/ASHRAE 15.

Painting
Ali painted CenTraVac` surfaces are coated with two coats of air-dry beige primerfinisher prior to shiprnent.

Unit-Mounted Starter Options
Low-voltage (200-60OV) unit-mounted starters can be wye-deita, solici-state, or adaptive
frequency crive in a NEMA 1 enclosure,
Medium-voltage starters (2,300-6,600 V) are availabie to unit-mount on most sizes
in fuli-voltage, primary reactor, or autotransformer.

CTV-PRCO07-EN * EarthWise CenTraVac Catalog

83

o

7X~
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Trane Adaptive Frequency Drive (AFD)
The Trane AFID is a ciosed loop, liquid cooled, microprocessor-based PWM design.
The AFID is both voltage- and current-regulated. The output power devices are
IGI3T transistors.
The AFD is factory mounted on the chiller and ships completely assembled, wired,
and tested, Patented Trane AFID controi logie is specificaily designed to interface with
the centrifugal chiller controis. AFID controi aclapts to the operating ranges and specific
characteristics of the chiller, and chiller efficiency is optimized by coordinating
compressor motor speed and compressor inlet guide vane position. The chilleci-water
control and AFID control work together to maintain the chilleci-water setpoint, improve
efficieney and avoid surge. lf surge is detected, AFID surge avoidance logic makes
adjustments; to move away from and avoid surge at similar conditions in the future.
Standard Desígn Features for Ali Trane AFIDs
•

Soft start, linear acceleration,
coast- to-stop.
• Adjustabie frequency from 38
to 60 hertz.
• AFID can be started without a
motor connected.
• Outiput line-to-line and line-toground short-circuit protection
• Ali controi circuit voltages are

•

physicaily and electricaily isolated
from power circuit voltage.
The drive is rated for 480/60/3
input power, ±10%, with a drive
overioad capability of 100% continuous
to 150% for five seconds.

o

Simple modular construction.
Minimum efficieney of 97% at rated
load and 60 hertz.
150% instantaneoustorque availablefor
improved surge control.
Motor thermal overloaci protection
102% continuous, 140% for 1.5 seconds,
108% for 60 seconds.
NEMA 1 ventilated enciosure with a
hinged, locking door is tested to a shortcircuit withstand rating of 65,000 amps.
lt includes a padiockabie door-mounted
circuit breaker/shunttrip with AIC rating
of 65,000 amps. The entire package
is UIL/CUL listed.
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Chiller Unit Controller Features for ali Trane AFDs
The chílier unit controller capabilities provide for the controi/configuration and the
retrievai/clisplay of AFD~related data. AFID standard design features controlied through
the chiller controller included:
o
• Current limited to 100%
Motor overload protection
o
• Phase loss, reversal, imbalance
Motor overtemperature protection
protection
• Over/undervoltage protection
•
• Loss of follower signal—in the event
Digitaily displayed on the chiller
of loss of input speed signal the AFID
will default to 38 hertz or hold speed
based on last reference received.
• Output speed reference via 1PC3
communication bus from the chiller
controller to the AFID

controller: output speed in hertz, output
speed in rpm, input~line voltage, inputline kW, output-ioad amps, average
current in % RLA, load power factor,
fault, AFID transistor temperature

Environmental ratings:
• 32'F to 104'F (O'C to 40'C)
operating ambient temperature
• Humidity, 95% non-condensing

Altitude to 3,300 feet (1,000 m),
amperage derate of 1% per every 300
feet above 3,300 feet

Refrigerant-Cooled Trane AFI) Design features
A near unity displacement power
factor of .96 or better at all loads.
Fuil motor voltage is applied
regardiess of the input voltage,

Integrated active rectification controi
of the building AC power assures low
line-generated harmonics back to the
user's power grid. The Trane AFID has
5% total demand distortion.

W"
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Standard Conversion Tabie
To Convert From:

To:

Multiply BY:

meters (m)
millimeters (m m)

0.30481
25.4

square meters (m 2 )
square niiilimeters (MM2)

0.093

645.2

cubic meters (M3)
cubic mm (MM3)
liters (1)
cubic meters (m 3 )

0.0283
16387
3.785
0.003785

Length

Feet (ft)
Inches (in)
Área
Square feet (ft 2 )
Square inches (in 2 )
Volume
Cubic feet (ft 3 )
Cijbjc inches (in 3 )
Gcillons (gal)
Galions (gal)
Flow
Cubic feetlrnin (cfm)
Cubic feetlmin (cfm)
Gallons/minute (gpm)
Galions/minute (gpm)
Velocity
Feet per m i nute (fpm)
Feet per second (fps)

To Convert From:
Energy, Power and Capacity
Britjsh thermai units per hour (Btu/h)
British thermal units per hour (Btu)
Tons (refrig. effect)
Tons (refrig. effect)
Horsepower

To:

Multipiy BY:

kilowatt (kW)
kilocalorie (kcal)
kilowatt (refrig. effect)
kilocalories per hour (kcal/hr)
kilowatt (kW)

0.000293

0.252
3.516

3024
0.7457

Pressure

pascais (Pa)
pascais (Pa)
pascais (pa)
bar or 1k9/CM2

Feet of water (ft H20)
Inches of water (in H20)
Pourids per square inch (PSI)
PSI

2990
249

6895
6.895

cubic meters/second (M3/5)
cubic meterslhr (M 3 /h)
cubic nieters/hr (M 3 /h)
liters/second (Lls)
meters per second (m/s)
meters per second (mls)

0.000472
1.69884
0.2271
0.06308

kilograrris, (k9)
kiJogran-is (kg)
Pounds (lb)
Fouling factors for heat exchangers
=0.132 M2 . 0 K1kW
0.00085 ft2 . 1 F-hr/Btu
=0.044 m 2 . 1 K1kW
0.00025 ft 2 - 1 F-hr/Btu
Ourices

0.02835

0.4536

0.00508

0.3048

Conversions
Scale
Ceisius
Fahrenheit

Temperature
OF
1.8x+32
x
x
(x-32)/1.8

Temperature Interval
0C
OF

0C

XIC =
xOF =

1 ,C =
1OF =

1
5/9

9/5= 1.8

Ule

o
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x 10-2

Weight

SEA<

SUVA

c
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Trane
www.trane.com
For more infórmation, contaCt yotlr loca ~ Trane
office or e-mail us ai comfori ~ ,ítrane.coni

Literature Order Number

CTV-PRCO07-EN

Date

January 2008

Supersedes

June 2005

Trane has a policy of continuotis product and product data improvernent and reserves the right to
change design and specifications without notice.

Digitaily prinied on paper manufactured with 20%, post-consumer, recycled content and Forest Stewardship Council certified.
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
Rua Aimorés, 1.697
BELO HORIZONTE - MQ

Ref.: Fornecimento e Instalação do Sistema da Central de Água
Gelada para a CIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO

DE MINAS GERAIS - Pregão Presencial N. ' 25109 Processo N. 0 273109 - Tipo: Menor Preço Global

Prezados Senhores:
Em atendimento a sua especia.1 consulta, apresentamos para análise de V.Sas., nossa proposta que
objetiva o fornecimento e instalação do sistema da central de água gelada, para a

ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,

CIDADE

localizada em Belo Horizonte - MG,

conforme Anexos "Técnico e Comercial".
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São Paulo - SP - Tel.: (55 11) 3931-9900 - Fax: (55 11) 3931-0057
Umail: info@heatingcooling.com.br
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

Pregão Presencial N. ' 25109 — Processo N. « 273109

Esta proposta contém:

v,

Anexo Técnico
Anexo Comercial
Planilha de Preços Unitários e Global
Certificado ISO 9001

v/

Certificado do Fabricante
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Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do 0 - CEP 02731-050
São Paulo - SP - Tel.: (55 11) 3931-9900 - Fax: (55 11) 3931-0057
E-mail: info@heatingcooling.com.br

.à,

CODEMIG - Pregão Presencía1 N 11 25109
PC420109

ANEXO 7wcNICO

10

HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do ó - CEP 02731-050
São Paulo - SP - Tel.: (55 11) 3931-9900 - Fax: (55 11) 3931-0057
E-mail: info@heatingcooling.com.br

13

Rev. 0

PC42009 — Tec -001.doc

Fis. I-T

Iiii.

ANEXO TÉCNICO
SEÇÃO 1

-

Introdução

1

Objetivo

/

Descritivos

Escopo de Fornecimento ................ . .................................................... FIs. 2-T
Memorial Descritivo e Desenhos ........................................................... FIs. 3-T
Objetivo da Instalação ......................................................................... FIs. 4-T
Lista Básica de Equipamentos ............................................................... FIs. S-T
Lista Básica de Fabricantes e Marcas ...................................................... Fis. 6-T
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ESCOPO DE FORNECIMENTO
0 presente Descritivo Técnico tem como objetivo indicar todas as condições de
fornecimento e instalação do(s) sistema(s) de:
- Geração de Água Gelada;
- Ar Condicionado;
- Ventilação Mecânica;
- Supervisão do Sistema de Ar Condicionado.
descritos e indicados no memorial descritivo e nos desenhos do projeto elaborados pela
PROTHERM e fornecidos à HEATING & COOLING, para a obra CODEMIG localizada na cidade de Belo Horizonte
CÊNTRAL DE GERAÇÃO DE ÁGUA GELADA,
- MG.
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MEMORIAL DESCRITIVO E DESENHOS
Todos os serviços, equipamentos e materiais considerados para efeito de elaboração da
presente proposta são aqueles constantes do Memorial Descritivo.

Lista de Desenhos Consultados
Desenho N"

Revisão

600016006

o

Identificação
Central Técnica
Redes Externas
Implantação

Memorial

6001/6006

2

600216006

2

6003/6006

2

6004/6006

1

600516006

1

6006/6006

1

Descritivo Ventilação

-

Central Técnica
Planta Central de Água Gelada

Central Técnica
Cortes 1, 2, 3 e 4
Central Técnica
Cortes 5 e 6 e Detalhes
Central Técnica
Diagramas Elétricos 1
Central Técnica
Diagramas Elétricos 2

Central Técnica
Diagramas Elétricos 3

Memorial Descritivo
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OBJETIVO DA INSTALAÇAO
0 objetivo da instalação será o de manter os ambientes condicionados, sob as condições
de:
- temperatura de bulbo seco;
- umidade relativa (sem controle);
- renovação de ar;
- pressurização dos ambientes;
- purificação e limpeza do ar interno;
conforme indicadas no projeto básico, bem como de acordo com as normas constantes das
seguintes entidades:
- Norma NBR-1.6401, Instalações de Ar Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários.
- Recomendações da ASHRAE (Ameiican Sóciety of Heating, Refligerating and Air
Conditioning Engineers) e;
- Padrões estabelecidos pela SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor's
National Association).
- Norma NBR-5410, para Instalações Eletricas de Baixa Tensão da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas).

BO

- Norma NBR-10152, para Níveis de ruídos para Conforto Acústico da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).
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LISTA BÁSICA DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
De uma forma básica, o fornecimento, montagem e instalação dos seguintes serviços e/ou
providências estarão sob nossa responsabilidade:

10 (dez) unidades resfriadoras de água (chiller) com compressor centrífugo
condensação a água.
09 (nove) torres de resfriamento de água.
12 (doze) bombas de água gelada.
12 (doze) bombas de água de condensação.

-

-

02 (dois) conjuntos de condicionamento de ar tipo VRF, contendo: 02 (duas) unidades
condensadoras e 08 (oito) unidades evaporadoras.
03 (três) ventiladores centrífugos elou gabinetes de ventilação.
33 (trinta e três) soft starts.
20 (vinte) válvulas de balanceamento.
Redes hidráulicas de água gelada e de condensação, completas, com diâmetros
apropriados às vazões de água gelada, incluindo isolamento térmico (quando
aplicável), fechamentos hidráulicos, suportes, válvulas, etc..
Redes de gás refrigerante, completas, com diâmetros apropriados às capacidades
térmicas, incluindo isolamento térmico, suportes, válvulas, etc..
Redes de dutos para distribuição de ventilação e exaustão mecânica, completas,
incluindo dutos, isolamento térmico (quando aplicável), difusores, grelhas,
venezianas, tomadas de ar exterior, etc..
Quadros elétricos de acionamento e proteção dos equipamentos, completos, a partir
dos pontos de força a serem fornecidos por terceiros e localizados ao lado dos
respectivos equipamentos.
Interligações elétricas entre os quadros e os equipamentos de ar condicionado,
ventilação e exaustão mecânica.
Bases amortecedoras de vibração dos equipamentos (borracha elou mola, dependendo
das necessidades).
Sistemas de controles de temperatura e de intertravamento operacional, completos,
incluindo: controladores, sensores, fiações, eletrodutos, etc..
Manutenção da Central de Água Gelada pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
Primeiro tratamento químico da água de condensação.
Treinamento de pessoal designado pela contratante (12 pessoas).
Transporte de materiais até o local da obra.
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LISTA BÁSICA DE FABRICANTES E MARCAS
Todos os equipamentos e materiais a serem fornecidos e instalados, serão comprados de
fabricantes de renomada reputação no mercado, conforme indicado abaixo:

Equ~entos
Resfriadores de Líquidos (chillers)
Bombas Hidráulicas
Torres de Resfriamento
Condicionadores de Ar tipo VRF
Ventiladores Centrífugos
Bocas de ar / Dampers
Redes de Dutos de Ar
Redes de Dutos de Ar - Oval
Tubulações Hidráulicas
Tubulações Frigorígenas
Controles
Soft Starters
Quadros Elétricos
Componentes Elétricos
Fios e Cabos Elétricos
Valvulas de Controles
Valvulas de Balancearnento
Eletrocalhas

Fabiicantes de Referência
Springer-Carrier, Trane
KS13, Mark-Grundfos, Worthington
Alpina, Alfaterin, Serrico , BAC
Toshiba-Carrier, Daikin, Hitachi, LG
Berliner Luft, Somax, Otam, Projelmec,
Torin
Trux, Tropical, Comparco
Heating&Cooling, Powermatic, Refrm
*
Refrin, KAO
Mannesman, Apolo, Confab, Tubonal
Eluma, Termornecânica
Carrier, Honeyweli, Johnson, Siemens,
Encon, Schneider TAC
WEG, ABB, Danfoss, Schneider
Carthorn's, Presmat, Labron-Senador,
Siernens, Telemecanique, ACE, WEG,
Altronic
Prysmian, Ficap, 1PCE, Reiplas
HoneywelI, Belímo, Schneider, Cibracon
Tour&Anderson, Honeyweli, Cimberio
Marvitec, Lupasa, Real Perfil

Em cada folha de dados dos equipamentos encontra-se indicado apenas um fabricante
corno referência básica. Porém, a escolha e determinação ~, será realizada quando da
elaboração do projeto executivo dos sistemas.
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- Instalações

Unidade Resfriadora de Líquidos tipo Centrífuga ...................................... FIs. 8-T
Bombas Hidráulicas ......................................................................... FIs. 12-T
Torres de Resfriamento ..................................................................... FIs. 14-T
Unidade Condicionadora de Ar tipo VRV .............................................. FIs. 17-T
Gabinete de Ventilação .................................................................. ... FIs. 20-T
Ventilador Centrífugo ........................................................... . ........... FIs. 22-T
Rede de Distribuição de Ar ................................................................ Fis. 24-T
Elementos de Distribuição de Ar .................................... . .................... FIs. 26-T
Tubulação Hidráulica de Água Gelada e de Condensação ............................ FIs. 27-T
Interligações Hidráulicas ................................................................... FIs. 32-T
Quadros Elétricos ............................................................................ FIs. 36-T
Interligações Elétricas ....................................................................... FIs. 41-T
Sistema de Controles ........... . ............................................................ FIs. 42-T
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UNIDADE RESFRIADORA DE UIDOS TIPO CENTRíFUGA
Descrição Básica
Unidade composta de compressor-motor e transmissão hermeticamente selados,
evaporador, condensador, sistema de lubrificação, isolamento térmico e sistema de
controle automático de capacidade.

É fornecida com dispositivo de partida do motor e as cargas iniciais de refrigerante e óleo.
Possui as seguintes características principais:

As unidades serão constituídas basicamente de:

Compressor

-

Centrífugo Hermético

De simples estágio, sendo o conjunto compressor, motor e transmissão selados
hermeticamente dentro de uma carcaça comum e com fácil acesso para manutenção.

0 compressor é provido de fábrica, de um sistema de lubrificação forçada, incluindo:

59

- bomba de óleo por motor hermético;
- resfriador de óleo;
- regulador da pressão de óleo;
- filtro de óleo, com registros, que permitem sua troca sem necessidade de remoção da
carga de refrigerante;

-

aquecedor de óleo.
sensor de temperatura do reservatório de óleo;
dispositivo de partida da bomba de óleo.
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Motor - Compressor Centrífugo
De indução, do tipo gaiola, resfriado pelo próprio refrigerante, projetado para uma rotação
de 3550 rprn a 60 Hz, e adequado para a tensão de operação.
É de fácil remoção para manutenção, sem necessidade de remoção das principais conexões
de refrigerante.

Sistema de Purga
Do tipo térmico e autônomo, com câmara construída em aço inoxidável, dispõe de todos
os dispositivos necessários à remoção de ar e vapor d'água do sistema, evitando assim, a
redução da área de troca de calor.

Evaporador e Condensador
Ambos do tipo shell and tube, fabricados com carcaça de aço, inclusive a caixa d'água
(water box).
Os tubos são de cobre, com aletas integrais internas e externas, com diâmetro de 3/4" com
espessura de parede entre 0,025 à 0,028 polegadas.
Os tubos são expandidos nas cabeceiras e em placas de suportes, permitindo a substituição
individual, quando necessário.
Cada trocador de calor possui uma válvula de alívio de pressão.
Suas cabeceiras são dotadas de tampas removíveis para permitir a limpeza dos tubos.
0 resfriador é projetado e construído de forma a prevenir possíveis entradas de líquido
refrigerante no compressor.
0 condensador inclui um economizador térmico que resfria o líquido refrigerante
condensado, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência do ciclo de refrigeração.
A tubulação de água gelada, bem como a carcaça do evaporador, o cotovelo de aspiração e
as cabeceiras, são isoladas de fábrica, com material à prova de fogo, com espessura de
314".
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Isolamento Térmico
A câmara de purga e a tubulação são isoladas de fábrica, assim como a carcaça do
evaporador, o cotovelo de aspiração e as cabeceiras.
Sua espessura é de 314", sendo o material a prova de fogo e com condutividade térmica
inferior a 0,0404 watt 1 metro x 'C.

Painel Elétrico
Os componentes do sistema de proteção e controle de refrigeração estão alojados no painel
elétrico, juntamente com o sistema de proteção, acionamento e controle elétrico do motor.
0 painel elétrico é incorporado ao conjunto, com todas as interligações elétricas de
fábrica, incluindo:
-

-

-

-

-

chave estrela-triângulo automática, com relês térmicos de proteção contra sobrecarga;

fusíveis de ação retardada;
chave seletora: automático desligado manual;
lâmpadas sinalizadoras e de alarme;
contatores auxiliares, fusíveis de comando;
réguas de bornes numeradas.
-

-

Proteção e Comando
0 sistema de proteção e controle de refrigeração, bem como do acionamento e controle
elétrico do motor, inclui:
-

manômetros para o condensador, evaporador e pressão de óleo;

-

pressostato de alta e baixa pressão do refrigerante;

-

pressostato de óleo;

-

termostato de baixa temperatura do evaporador;

-

termostato de controle para modulação de capacidade, através da acionamento dos
inlet-vanes na entrada do compressor.

-

setisor, colocado no cabeçote para proteção contra o aquecimento excessivo do
compressor;

-

contatores;

-

relés de controle;

-

relés de sobrecarga;

-

relés de tempo para proteção contra reciclagern;

-

disJuntores de comando.
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Sistema de Controle
Efetuado por microprocessador eletrônico, totalmente automático, com as seguintes
funções principais:
-

controles por auto-diagnóstico - identificam a causa de todas as paradas de segurança e
os mantém na memória para uma futura referencia, reduzindo tempo e custo de
manutenção;

-

rampa de carga - programável pelo operador, na partida do compressor, evita abertura
rápida das guias de vanes, permitindo uma redução gradual de temperatura da água e
eliminado excursões exageradas, além do ponto de ajuste da temperatura da água fria.
Como resultado, a probabilidade de exceder os limites de demanda elétrica é reduzida;

-

proteção antes da partida e após parada - o microprocessador verifica automaticamente
todos os sensores do refrigerante, antes de dar início à partida. Propicia ainda, a
lubrificação do compressor antes da partida e após a parada;

-

proteção do motor e do dispositivo de partida - através da monitoração da corrente do
motor, da temperatura do enrolamento do motor, das flutuações de tensão, do
transitório do dispositivo de partida, do tempo de aceleração do motor e dos intervalos
entre partidas e do número de partidas;

-

proteção contra paradas inconvenientes - permite que o controlador de capacidade do
sistema dê prioridade ao alívio do compressor, toda vez que tais limites estratégicos
de segurança forem atingidos;

-

controles de bombas e do ventilador da torre de resfriamento - permite reduzir os
custos de instalação, garantido uma seqüência adequada de operação;

-

controle automático de reciclagem. - através da monitoração contínua da carga do
resfriador e a temperatura real da água gelada.
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BOMBAS HIDRÁULICAS
Descrição Básica
Equipamentos destinados a realizar a circulação de uma dada vazão de água através de um
determinado circuito hidráulico, com altura manométrica conforme tabela.
São acionadas através de um motor elétrico, de forma direta ou por acoplamento,
dependendo da aplicação.

Exeqg£~2
Horizontal, unicelular, de simples estágio, de sucção simples horizontal e recalque na
posição vertical para cima.
De construção back pull out, permite os serviços de manutenção e reparo pela parte
traseira sem afetar o alinhamento e fixação das tubulações.
-

-

Dependendo da temperatura é dotada de câmara de resfriamento.
Dimensionalmente construída de acordo com a norma DIN 24256/ISO 2858.

Corpo
Espiral, horizontal, fundido em uma só peça e apoiado em pés próprios.
A região de vedação do rotor é dotada de ampla sobre-espessura, de modo a permitir a
colocação de anéis de desgaste, em caso de manutenção.

Vedação do Eixo
É feita por gaxeta ou por selo mecânico, dependendo do fluído que será bombeado ou do
projeto.
Na região de vedação, o eixo é provido de uma luva protetora, facilmente substituível.

90
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material básico empregado na construção do rotor é o ferro fundido, ou outro material,
quando especificado.
0

A

Através de acoplamento elástico, a um motor elétrico, trifásico, TFVE, proteção tipo IP55, podendo ser este acoplamento com ou sem espaçador.
Base

0 conjunto é montado sobre base única, metálica, contendo a bomba e o motor elétrico.
A base metálica é apoiada no chão sobre calços de neoprene ou sobre um bloco de inércia
e amortecedores de molas, dependendo do tipo de aplicação.

Interligações

Cada bomba é interligada às tubulações hidráulicas através de conexões flexíveis, registros
para manobra, válvulas de regulagem. de fluxo e retenção, incluindo-se mano-vacuôrnetro
e poços para termômetro.
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TORRES DE RESFRIAMENTO
Descrição Básica
Unidade para resfriamento de água através de troca térmica com um fluxo de ar, do tipo
vertical, com tiragem mecânica do ar por insufiamento em contracorrente ou tiragem
mecânica induzida em contracorrente, conforme modelo específico.
As torres são dimensionadas e selecionadas em função da carga térmica, temperaturas de
operação (entrada e saída), da temperatura de bulbo úmido local e da área disponível para
instalação.
São constituídas basicamente dos seguintes elementos:

Carcaça
Totalmente em fibergIass (fibra de vidro), facilmente desmontável e remontável, com
tanque próprio também emfibergíass.
Para modelos com capacidade acima de 200 TR ou conforme necessidade indicada em
projeto específico, o tanque será construído em concreto, sendo que neste caso o tanque
será escopo da construção civil.
A estrutura da torre é de PRF auto-suportante e os modelos acima de 80 TR são dotados
de postigos de inspeção.
A torre é provida de duas conexões hidráulicas, sendo uma no topo (entrada de água
quente) e uma na bacia inferior (saída de água resfriada), em fibergIass e PVC, resistentes
à corrosão.

Entradas de Ar
São disponíveis entradas de ar por 2, 3 ou 4 lados dependendo do local de instalação
previsto no projeto e da capacidade da torre.
As entradas de ar são realizadas através de venezianas com área suficiente para garantir
uma velocidade de admissão bem como um padrão de fluxo adequados e de baixa perda de
carga.
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Ventilador
São normalmente axiais, de alto rendimento, com pás múltiplas, executadas em plásticos
de engenharia e cubos em poliamida, alumínio, ferro fundido ou aço revestido, em função
do diâmetro.

0 perfil aerodinâmico, a escolha do número de pás e sua inclinação, permitem atender
com eficiência a todas condições de trabalho em baixa rotação, baixo nível de ruído e
baixo consumo de energia.
Opcionalmente, para os modelos do tipo "de insufiamento", são usados ventiladores
centrífugos de baixa rotação.
Nos modelos de pequena capacidade a transmissão é feita por acionamento direto, com
motores de baixa rotação.
Para modelos maiores a transmissão é feita por redutor de velocidade extremamente
silencioso e de fácil manutenção.

Os motores elétricos são do tipo UVE, isolamento classe B, com proteção IP-54,
conforme ABNT.

Sistema de Distribuiçã

Érn geral a distribuição de água quente é efetuada por pressão, através de árvore de
distribuição em fibergIass e pulverizadores em polipropileno.
Apenas nos modelos a partir de 280 TR, a água quente é distribuída por gravidade, através
de canais abertos em fibergIass, de fácil limpeza, por meio de discos de polipropileno, de
dispersão uniforme, cobrindo toda a superfície de contato do enchimento.

Elementos de Contato (Enchimento)
Forrriado por blocos compactos de grades de alta resistência mecânica, elevada tolerância
ao calor e à corrosão química, executados em polipropileno, ou de coiméias ou folhas
corrugadas de PVC, conforme projeto.

~.
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Eliminador de Gotas
De elevada eficiência, em perfis extrudados em PVC, que limitam o arraste de água a um
nível muito pequeno em relação a vazão de água de resfriamento a ser circulada na torre.
São fixados por meio de suportes, na altura do sistema de distribuição de água quente.

Acessórios Fornecidos com a Torre
-

Conexão para equalização das bacias;

-

Conexão hidráulica para tubo de enchimento rápido (quick-filler);

-

Conexões hidráulicas do tanque coletor;

-

Escada completa com passadiço.

NOTA

0 caimento duplo na direção do dreno deverá ser executado conforme desenho
do fabricante, no momento da execução da base de apoio em concreto para as

torres

I*
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UNIDADE CONDICIONADORA DE AR TIPO VRV
Descrição Básica

Constituído por unidades evaporadoras, com quantidades variadas, e uma condensadora,
interligadas por meio de tubulações de cobre, onde circula o gás refrigerante R-134A.
- Unidade Evaporadora:

Constituída de gabinete horizontal ou vertical, serpentina de
resfriamento, ventilador de insuflarnento e filtro de ar.

- Unidade Condensadora: Constituída de gabinete, serpentina de condensação,
compressor e ventilador de condensação, devendo ser
instalada em ambiente externo ou com ventilação natural.
As unidades são constituídas basicamente de:

Gabinete
De construção robusta, em chapa de aço galvanizada, zíricada, fosfatizada, pintada com
Orimer e tinta de acabamento, garantindo grande resistência à corrosão e isoladas térmica e
acústicamente.
Dependendo do modelo do condicionador, o gabinete será em plástico resistente.

Compresso

Compressor de alta tecnologia com grande eficiência energética e pequeno nível de ruído;
protegido contra sobrecarga e sobreaquecimento, através de um dispositivo montado
internamente, no estator do motor .
0 compressor é ainda protegido quanto ao sentido de rotação, por um relê de seqüência de
fase, instalado no quadro elétrico da unidade, bem como contra a reciciagem automática.
0 compressor é conectado ao circuito através de porcas e flanges, eliminando assim, o uso
de soldas e facilitando a manutenção.
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Serpentina do Evaporador
Serpentina constituída de 3 ou 4 filas de tubos de cobre, com aletas de alumínio,
mecanicamente expandidos para atingir um contato perfeito entre aleta e tubo;
dimensionada para obter uma capacidade garantida; testada para verificação de vazamentos
com pressão de 350 psig na linha de fabricação.

Ventilador de Insufiamento
Do tipo centrífugo, de dupla aspiração, constituído de 2 rotores com pás curvadas para
frente, balanceados estática e dinamicamente, sendo acionados diretamente por um motor
elétrico.

Serpentina do Condensador
Serpentina constituída de 3 ou 4 filas de tubos de cobre, com aletas de alumínio,
mecanicamente expandidos, para atingir um contato perfeito entre aleta e tubo;
dimensionada para obter uma capacidade garantida; testada para verificação de vazamentos
com pressão de 450 psig na linha de fabricação.

Ventilador do Condensador

bõ tipo axial, sendo acionado através de polias e correias, por motor elétrico, à prova de
pingos e respingos.

I

*

Quadro Elétrico
Instalado no interior do condicionador, como parte integrante do conjunto, contendo todas
as chaves contatoras de partida dos motores do(s) compressor(es) e ventilador(es).
Erá caso de queda de energia, todos os contatores abrirão automaticamente e a proteção
elétrica, será obtida através de relés térmicos (bimetálicos).
Os quadros possuem na face interna das portas um estojo, contendo o diagrama elétrico.

H
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Acionamento e Controles
Possui controle nas evaporadoras, podendo ser uma ou mais evaporadoras do tipo slave
ligadas a uma evaporadora do tipo master, sendo assim o controle do ambiente feito
através de uma evaporadora e as demais a acompanham.

Circuito Frigorífico (Em Campo)

As unidades evaporadora e condensador remoto, serão interligadas em campo, com tubos
de cobre flexível ou rígido, devidamente isolados com tubos de neoprene, sendo
complementadas as cargas de gás refrigerante e óleo incongelável.

I*
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GABINETE DE VENTILAÇÃO
Descrição Básica
Unidade compacta construída em estrutura e painéis de aço, abrigando um ou mais
ventiladores centrífugos de simples ou dupla aspiração e motor elétrico para acionamento.
Os ventiladores centrífugos poderão ser de simples ou de dupla aspiração, em montagem
simples, duplex. ou triplex, dependendo da aplicação a que se destinam e das vazões de ar
necessárias.
Dimensionado e selecionado de acordo com as caraterísticas principais de projeto, tais
como: vazão, pressão estática total, velocidade máxima de descarga, rotações máximas,
potência, tipos de filtros (se aplicável), etc.

Cirabinete

Construído sobre estrutura monobloco, de chapas de aço galvanizadas e fosfatizadas,
possui revestimento por processo eletrostático.
Seus painéis são facilmente removíveis, permitindo total acesso aos componentes internos.

Ventiladores
Serão do tipo centrífugo, de dupla aspiração, rotores de pás para frente (sirocco), de
ácordo com o projeto.
Fabricados em chapa de aço tratadas contra corrosão, sendo a chapa decapada e zincada
após a fabricação.
Os rotores serão apoiados sobre eixos construídos em aço carbono e estes, por sua vez,
apoiados sobre mancais de rolamento do tipo auto-alinhantes com lubrificação permanente.
Os ventiladores serão estática e dinamicamente balanceados em fábrica em uma rotação
1,5 vezes maior do que a rotação prevista para trabalho.
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Motor Elétrico

0 ventilador será acionado através de um motor elétrico do tipo de indução fornecido para

as condições de operação indicadas no projeto (voltagem, freqúência, número de polos e
potência).
Para o caso de acionarnento através de polias e correias, o motor elétrico será instalado
apoiado sobre uma base dotada de trilhos, de forma a permitir a regulagem de posição do
mesmo e consequentemente, a tensão aplicada às correias de transmissão (base estícadora).

Acionamento
0 acionamento do ventilador será realizado através de polias e correias em V,
devidamente dimensionadas, para o regime de operação previsto, ou será realizado de

forma direta ao motor, conforme projeto.
A polia possuirá diâmetro variável até potências de 5,0 HP, para permitir pequenos ajustes

em campo.
Base de Instalação
0 abinete de ventilação é montado em uma base rígida única, flutuante, sobre coxins de
Indila ou borracha, dependendo da aplicação e do local de instalação previsto no projeto.

Cõnexões de Aspiração e Descarga
A sucção e a descarga do ventilador será conectada às redes de distribuição de ar através

de lonas flexíveis, de maneira a não permitir a transmissão de vibrações indesejáveis.

Painéis de Filtros
As unidades indicadas dotadas de painéis de filtros serão fornecidas com filtros do tipo:
-

mantas de lã de vidro, descartáveís.

,

4P

1

~

Codemig - Pregão Presenci- N.

109
13

HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do ó - CEP 02731 -050
São Paulo - SP - Tel.: (55 11) 3931- 1
~~ 1 ( ) (~

Umail: info@heatingcooling.comIi

PC42009 — Tec - 001.cloc

6.

Rev. 0

Fis. 22-T

VENTILADOR CENTRíFUGO
Descrição Básica
Será do tipo centrífugo sendo o rotor estática e dinamicamente balanceado acoplado a
motor elétrico, com construção do tipo TFVE, proteção tipo W-54, para 40'C de elevação
máxima de temperatura, em funcionamento contínuo.
Dimensionado e selecionado de acordo com as caraterísticas principais de projeto, tais
como: vazão, pressão estática total, velocidade máxima de descarga, rotações máximas,
potência, etc.

Características Construtivas
Serão de simples ou dupla aspiração, de acordo com as necessidades dos sistemas e os
locais previstos para instalação.
Fabricados em chapa de aço tratadas contra corrosão, sendo a chapa decapada e zincada
após a fabricação.
Os rotores serão apoiados sobre eixos construídos em aço carbono e estes, por sua vez,
apoiados sobre mancais de rolamento do tipo auto-alinhantes com lubrificação permanente.
Os ventiladores serão estática e dinamicamente balanceados em fábrica em uma rotação
1,5 vezes maior do que a rotação prevista para trabalho.

Motor Elétrico

d

ventilador será acionado através de um motor elétrico do tipo de indução, fornecido
pára as condições de operação indicadas no projeto (voltagem, freqüência, número de
pólos e potência).
0 rflotor elétrico será instalado apoiado sobre uma base dotada de trilhos, de forma a
petmitir a regulagem de posição do mesmo e consequentemente, a tensão aplicada às
correias de transmissão (base esticadora).
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Acionamento
0 acionamento do ventilador será realizado através de polias e correias em V,
devidamente dimensionadas para o regime de operação previsto, ou será realizado de
forma direta ao motor, conforme projeto.
A polia possuirá diâmetro variável até potências de 5,0 HP, para permitir pequenos ajustes
em campo.
0 acionamento (polias e correias) será protegido através de uma tela metálica.

Base de Instalação
0 conjunto moto-ventilador, é montado em uma base rígida única, flutuante, sobre coxins
de mola ou borracha, dependendo da aplicação e do local de instalação previsto no projeto.

Conexões aos Dutos
A boca de descarga do ventilador, é dotada de conexão flexível em lona, para não permitir
a transmissão de vibrações indesejáveis às redes de distribuição de ar.
Para o caso de ventiladores de simples aspiração com a sucção conectada à rede de
distribuição de ar, a conexão também será realizada através de lonas flexíveis.

k

1
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REDE DE DISTRIBUIÇAO DE AR
Generalidades
Serão fornecidas e instaladas as redes de dutos para os sistemas de Ventilação Mecânica.

Dimensionamento e Construção
Serão dimensionados e fabricados em chapa de aço galvanizado, nas bitolas recomendadas
pela:
- A13NT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e;

- ASHRAE(AmericanSocietyofRefrigerationandAirConditioningEngineers).
Sua construção obedecerá aos detalhes construtivos recomendados pela

SMACNA (Sheet

Metal and A ir Conditioning Contractors' National Association).
Isolamento Acústico
Para os trechos de dutos indicados nos desenhos, os mesmos serão dotados de isolamento
acústico interno, com o intuito de minimizar a propagação de ruídos para os ambientes.
Basicamente o isolamento acústico será instalado para o trecho inicial da rede de duto
(primeiros 5 metros a partir do ventilador VI-01).

Ie

0 isolamento será sempre aplicado em obediência às modernas técnicas, com material de
l

boa característica de atenuação acústica.
Características - Dutos do Sistemas de Ventilação Mecânica (CAG, Subestação e Telecom)

TDC
Chapa de aço galvanizada
Pintura de fundo e de acabamento (onde
Acabamento Externo
necessário)
Não necessário
Isolamento Térmico
Armaduct apenas nos primeiros 5 metros da
Isolamento Acústico (trecho inicial)
rede do ventilador VI-01
Espessura do Isolamento Acústico
-1 10 nun
Construção
Material dos Dutos
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Dutos do Tipo Circulares (aparentes)
Chapa de aço galvanizada
Pintura de fundo e de acabamento
Não necessário

Material dos Dutos
Acabamento Externo
Isolamento Térmico

1?1
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ELEMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE AR

Descrição Geral
Serão fornecidos e instalados todos os elementos necessários a distribuição de ar, captação
de ar de retorno, captação de ar externo, descarga de ar para o meio externo, ventilação
mecânica, etc., indicados no projeto básico.
Todos os elementos serão em chapa de aço galvanizada pintada ou alumínio (anodizado ou
pintado), sempre em acordo com as especificações do projeto.
Desde que indicado nos desenhos do projeto, os elementos serão dotados de registros para
regulagem da vazão de ar.

Tipos de Elementos de Difusão
Todos os elementos de difusão serão de fabricação TROX, TROPICAL, COMPARCO ou
outro de equivalente qualidade.
Basicamente serão fornecidos e instalados os seguintes elementos:
Grelha de simples deflexão de lanúnas ajustáveis.
Grelha de dupla deflexão de lâminas ajustáveis.

10

C.

Grelha de simples deflexão de lâminas fixas.

d.

Veneziana de escape ou retorno, para instalação em portas.

e.

Grelhas de piso.

È

Veneziana com tela para tomada de ar exterior ou descarga do ar.

J_1
,
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TUBULAÇAO HIDRAULICA DE AGUA GELADA E CONDENSAÇAO
Descrição Básica
Serão fornecidas e instaladas as redes de distribuição de água gelada e condensação, de
acordo com os diâmetros e encaminhamentos indicados nos desenhos do projeto.
Todas as tubulações serão previamente limpas e tratadas contra corrosão, antes de sua
instalação final.
Todas as tubulações que apresentarem as extremidades livres durante a fase de instalação,
aguardando a montagem de equipamentos aos quais será interligada, terão essas
extremidades vedadas até quando necessário.

Tilhn,z

As tubulações de água gelada serão executadas de acordo com os diâmetros, com os
seguintes materiais:

I*

-

até 2 (duas) polegadas de diâmetro: tubos de aço galvanizado Schedule 40, sem
costura, construídos de acordo com ASTM-A. 106.

-

de 2 1/2 (duas e meia) polegadas até 10 (dez) polegadas: tubos
40, sem costura, construídos de acordo com ASTM-A.53.

-

acima de 12 (doze) polegadas (inclusive): tubos de aço preto
construídos de acordo com ASTM-A. 120.

de

aço preto Schedule

STEI,

com costura,

Conexões dos Tubos e dos Acessórios
As conexões entre as diversas seções de tubos serão executadas de acordo com os
diâmetros, das seguintes formas:

-

até 2 (duas) polegadas de diâmetro: conexões através de rosca.
de 2 112 (duas e meia)

e maiores:

conexões soldadas eletricainente.

\J
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Conexões Rosqueadas

As conexões rosqueadas possuirão suas roscas executado de forma homogénea de forma a
não diminuir demasiadamente a parede do tubo ou o enfraquecimento da rosca, através de
tarraxas manuais ou com máquina rosqueadora motorizada, dependendo do diâmetro da
tubulação.
A vedação das conexões rosqueadas será executada utilizando-se os seguintes materiais de
vedação:
-

conexões de até 112 (meia) polegada de diâmetro: através de fita de teflon.

-

conexões de 3/4 (três quartos) e maiores: através de cânhamo e zarcão.

Conexões entre Tubos e Equipamentos
Todas as conexões entre tubos e equipamentos que necessitem de manutenção (unidades
resfriadoras de água gelada, bombas, torres, condicionadores de ar, trocadores de calor,
etc.), serão realizadas através de:
-

até 2 (duas) polegadas de diâmetro: conexões através de uniões de acento cônico em
bronze, com porca hexagonal em aço forjado e extremidades em aço laminado.

- de 2 1/2 (duas e meia) e maiores: conexões através de flanges.

Conexões Flangeadas
As conexões flangeadas serão executadas através de flanges construídos em aço carbono
forjado, de acordo com a norma ANSI-B16.5, do tipo sobreposto, com face de ressalto de
1/ 16 " de altura e soldados aos tubos.
As juntas a serem empregadas entre os flanges serão de borracha de neoprene de espessura
de 1/8 ".
Todas as soldas serão do tipo "de topo", com extremidades chanfradas em "V" com
ângulo de 75 graus e executadas de forma que haja perfeita deposição das camadas.
Todas as soldas serão realizadas pelo sistema de arco elétrico, utilizando-se máquinas
geradoras ou transformadoras.
J_~
Os processos de soldagem serão elaborados em concordância com o tipo de ambiente
1
(aberto ou fechado, sujeitos à ventilação) e de acordo com as nornw de s
internas.
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Suportação das Tubulações
As tubulações serão instaladas devidamente apoiadas em suportes elou apoios apropriados,
de modo a permitir a flexibilidade das mesmas e de forma a não transmitir vibrações
indesejáveis à estrutura do prédio.
Todos os suportes serão preferencialmente apoiados em elementos estruturais (pilares,
lajes, pisos, etc.) e serão executados de acordo com os desenhos de detalhes constantes do
projeto executivo.
Serão utilizadas estruturas dotadas de travessas de perfis de aço dispostas de forma
horizontal onde serão instaladas cambotas de madeira cozida em óleo com apoio de
neoprene para instalação das tubulações.
Essas estruturas serão atirantadas ás lajes elou a pilares através de suportes de tirantes
roscados ou cantoneiras de ferro. Será observado o espaçamento máximo entre suportes,
de acordo com o diâmetro das tubulação.

Limpeza das Tubulações
As tubulações serão limpas através de circulação de água através das próprias bombas do
sistema.

Teste Hidrostático

10

A rede hidráulica será testada através de teste de pressão hidráulica, de preferência antes
da execução do isolamento térmico e com a presença de um fiscal, a uma pressão de 150
psi.

Isolamento Térmico das Tubulações - Espuma Flexível Elastômera (apenas água gelada)
As tubulações de água gelada serão isoladas através de espuma flexível elastômera, com
espessuras de acordo com a tabela apresentada abaixo e levando-se em consideração o
diâmetro da tubulação, temperatura interna da tubulação, temperatura externa e umidade
relativa.
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Diâmetro
Tubulação
(p2!~gadàs)

Diâmetro
Tubulação
(mm)
75
100
125
150

Espessura
(MM)

8"
W

250

30,5
31,5
32,0
32,5
38,0
38,0

12"

300

44,0

W

350

44,0

W

400

44,0

W

450

20"

500
600
700
750

50,0
50,0
50,0
76,0
76,0

24"

28"
30"

1
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200

Referência ARMAFLEX ou equivalente
R-89
RA 14
R-140
R-168
Dupla camada 2 x manta M-99-E (2 x 19)
Dupla camada 2 x manta M-99-E (2 x 19)
Dupla camada 2 x manta - R-99-E + M-99-E

(25 + 19)
Dupla camada 2 x manta ~ R-99-E + M-99-E
(25 + 19)
Dupla camada 2 x manta - R-99-E+M-99-E
(25 + 19)
Dupla camada 2 x manta R~99-E (2 x 25)
Dupla camada 2 x manta R-99-E (2 x 25)
Dupla camada 2 x manta R-99-E (2 x 25)
Dupla camada 2 x manta T-99-E (2 x 32)
Dupla camada 2 x manta T-99-E (2 x 32)

A ~eÁr;ne

A rede hidráulica será composta, onde se fizer necessário e de acordo com o projeto

executivo, de:
~

registros de bloqueio do tipo gaveta ou borboleta;

-

registros de regulagem do tipo globo;

-

válvulas de retenção;

-

fiáros e;

-

demais acessórios (curvas, tês, cotovelos, ligações flexíveis, fianges, etc.).

Serão previstos manômetros e termônietros nas ligações de chillers, manômetros ou ma
vacuômetros para as bombas e poços para terinômetros e manômetros no
equipamentos.
~
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Pintura
Todos os tubos de água não isolados termicamente serão pintados.
As cores serão conforme indicação do Cliente, e os serviços serão executados em
obediência aos seguintes critérios:

Preparação da Superfície
A superfície será totalmente limpa e seca, antes de ser pintada, a fim de serem

eliminados todos os vestígios de sujeira.

Tinta de Fundo e de Acabamento
Serão da mesma procedência, a fim de evitar incompatibilidade.

Válvulas para Balanceamento
Serão fornecidas as válvulas especiais de balanceamento e linútação de vazão de água
gelada e de condensação, para os pontos indicados no projeto básico.
Onde necessário, as válvulas de balanceamento serão isoladas com o mesmo material
utilizado nas redes hidráulicas.
Terão corpo em ametal, classe 150, conexões em rosca até (D 2", e em flange para
diâmetros acima de 0 1/2" (inclusive), junta PUE, tomadas de pressão auto-estanque com
juntas de borracha EPDM.
Diâmetro

200 ffim
250 nim
300 mm

Qtd.
05 (cinco)
10 (dez)
05 (cinc

~
E

~
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INTERLIGAÇOES HIDRAULICAS
Descrição Básica

Uma vez que a obra já possui infra-estrutura hidráulica, com diversos pontos de espera, a
HEATING & COOLING efetuará apenas as interligações hidráulicas entre tais pontos e os
equipamentos previstos.
Neste caso, o fechamento hidráulico dos equipamentos incluirá as válvulas de bloqueio,
filtros, pontos de medição para termÔmetros e manômetros e demais conexões necessárias.
As tubulações serão devidamente isoladas (para o caso de tubulações de água gelada), com
calhas do mesmo material da tubulação existente (ver isolamento térmico adiante).
As tubulações não isoladas serão pintadas com tinta fundo anti-corrosiva e tinta de
acabamento, na mesma cor da pintura existente.

Tubulações Hidráulicas

Serão fornecidas e instaladas as redes de distribuição de água gelada, de acordo com os
diâmetros e encaminhamentos indicados nos desenhos do projeto.
Todas as tubulações serão previamente limpas e tratadas contra corrosão, antes de sua
instalação final.
Todas as tubulações que apresentarem as extremidades livres durante a fase de instalação,
aguardando a montagem de equipamentos aos quais será interligada, terão essas
extremidades vedadas até quando necessário.

Tubos
As tubulações de água gelada serão executadas de acordo com os diâmetros, com os
seguintes materiais:
- até 2 (duas) polegadas de diâmetro: tubos de aço galvanizado Schedule 40, sem
costura, construídos de acordo com ASTM-A. 106.
- de 2 112 (duas e meia) polegadas até 10 (dez) polegadas: tubos de aço preto Schedule--11f11
40, sem costura, construídos de acordo com ASTM-A.53.
- acima de 12 (doze) polegadas (inclusive): tubos de aço preto STD,
E
construídos de acordo com ASTM -A. 120.
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Conexões dos Tubos e dos Acessórios
As conexões entre as diversas seções de tubos serão executadas de acordo com os
diâmetros, das seguintes formas:
-

até 2 (duas) polegadas de diâmetro: conexões através de rosca.

-

de 2 1/2 (duas e meia) e maiores: conexões soldadas eletricamente.

Conexões Rosqueadas
As conexões rosqueadas possuirão suas roscas executado de forma homogénea de forma a
não diminuir demasiadamente a parede do tubo ou o enfraquecimento da rosca, através de
tarraxas manuais ou com máquina rosqueadora motorizada, dependendo do diâmetro da
tubulação.
A vedação das conexões rosqueadas será executada utilizando-se os seguintes materiais de
vedação:
-

conexões de até 112 (meia) polegada de diâmetro: através de fita de teflon.

-

conexões de 3/4 (três quartos) e maiores: através de cânhamo e zarcão.

Conexões entre Tubos e Equipamentos
Todas as conexões entre tubos e equipamentos que necessitem de manutenção (unidades
resfriadoras de água gelada, bombas, torres, condicionadores de ar, trocadores de calor,
etc.), serão realizadas através de:
-

até 2 (duas) polegadas de diâmetro: conexões através de uniões de acento cônico em
bronze, com porca hexagonal em aço forjado e extremidades em aço lanúnado.

-

de 2 112 (duas e meia) e maiores: conexões através de flanges.

Codemig Pre
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Conexões Flangeadas

As conexões flangeadas serão executadas através de flanges construídos em aço carbono
forjado, de acordo com a norma ANSI-B16.5, do tipo sobreposto, com face de ressalto de
1/16" de altura e soldados aos tubos.
As juntas a serem empregadas entre os fianges serão de borracha de neoprene de espessura
de 1/8".
Todas as soldas serão do tipo "de topo", com extremidades chanfradas em "V" com
ângulo de 75 graus e executadas de forma que haja perfeita deposição das camadas.

Todas as soldas serão realizadas pelo sistema de arco elétrico, utilizando-se máquinas
geradoras ou transformadoras.
Os processos de soldagem serão elaborados em concordância com o tipo de ambiente
(aberto ou fechado, sujeitos à ventilação) e de acordo com as normas de segurança
internas.

Suportação das Tubulações

As tubulações serão instaladas devidamente apoiadas em suportes e/ou apoios apropriados,
de modo a permitir a flexibilidade das mesmas e de forma a não transmitir vibrações
indesejáveis à estrutura do prédio.
Todos os suportes serão preferencialmente apoiados em elementos estruturais (pilares,
lajts, pisos, etc.) e serão executados de acordo com os desenhos de detalhes constantes do
projeto executivo.
São utilizadas estruturas dotadas de travessas de perfis de aço dispostas de forma
hotizontal onde serão instaladas cambotas de madeira cozida em óleo com apoio de
neoprene para instalação das tubulações.
Essas estruturas serão atirantadas ás lajes e/ou a pilares através de suportes de tirantes
roscados ou cantoneiras de ferro. Será observado o espaçamento máximo entre suportes de
acordo com o diâmetro da tubulação.

1
I
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Teste Hidrostático

A rede hidráulica será testada através de teste de pressão hidráulica, de preferência antes
da execução do isolamento térmico e com a presença de um fiscal, a uma pressão de 150
psi.

Limpeza das Tubulações

As tubulações serão limpas através de circulação de água através das próprias bombas do
sistema.

Acessórios
A rede hidráulica será composta, onde se fizer necessário e de acordo com o projeto
executivo, de:
- registros de bloqueio do tipo gaveta;
- registros de regulagem do tipo globo;
- válvulas de retenção;
- filtros e;
- demais acessórios (curvas, tês, cotovelos, ligações flexíveis, flanges, ete.).
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11. OUADROS ELÉTRICOS
Descrição Básica
Será do tipo armário de chapa de aço, com dimensões adequadas para abrigar todos os
elementos de acionamento, proteção, intertravamento, alarmes e sinalização dos motores
de todos os equipamentos afetos ao sistema de ar condicionado.

0 quadro será construído em módulos padronizados, metálicos, tratados e pintados com
uma demão de tinta anti-corrosiva e uma demão de tinta de acabamento e possuirá
basicamente:

- porta(s) de acesso de dimensões apropriadas;
- olhais para permitir a elevação e transporte dos módulos;
- venezianas frontais para permitir a ventilação natural dos componentes internos do
quadro;

-

porta documentos para abrigar desenhos de diagramas elétricos, plantas e cortes da
CAG elou outros desenhos (no lado interno da porta).

-

plaquetas de acrílico com a identificação de todos os equipamentos.

0 quadro será instalado encostado em uma das paredes da central de água gelada ou casa
de máquinas, preferivelmente próximo à porta de acesso da mesma e com espaço frontal
livre que permita o acesso ao pessoal de operação elou manutenção.
Seus principais componentes serão de marca SIEMENS e TELEMECANIQUE.

1

NVer.-'O q
~

Todas as chaves elétricas serão devidamente instaladas aparafusadas no interior do quadro
em suportes apropriados, de forma a possibilitar a retirada das mesmas.
Toda a fiação obedecerá às normas vigentes para cabos elétricos e ainda possuirá
elementos de identificação apropriados.
Toda a distribuição elétrica para os motores será realizada através de eletrocalhas e/ou
conduítes, com conexões flexíveis nas ligações aos motores.

G
M
~

HEATING & COOLING TECNOLOGIA TERMICA LTDA.
Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do Ó - CEP 02731-050
São Paulo - SP - Tel.: (55 11) 3931-9900 - Fax: (55 11) 3931-0017
Umail: info( ~'~ heatíngcooling.com.br

Codemig

PC42009 Tec 001.cloc

Rev. 0

Fis. 37-T

Alimentação Geral do Quadro Elétrico
0 quadro será alimentado a partir do ponto de força (de fornecimento de terceiros),
localizado no interior da central de água gelada ou casa de maquinas, e próximo ao
quadro.
1

.

1

.

A alimentação elétrica geral do quadro possuirá proteção através de uma chave
seccionadora trifásica, dotada de fusíveis do tipo N11 (alimentação geral do barramento
principal do quadro) ou disJuntores (dependendo do projeto elétrico).
0 barramento geral de distribuição de força do ~ro , será construído em barras de cobre
eletrolítico (três fases, neutro e terra) e estará localizado na parte superior do quadro.

Alimentação dos Motores Elétricos - Unidades Resfriadoras
Ao barramento principal serão conectados os cabos para alimentação elétrica do quadro
das unidades resfriadoras de água gelada.
Para as unidades resfriadoras que serão dotadas de quadro elétrico incorporado às mesmas,
fornecidos de fábrica pelo próprio fabricante das unidades, não serão instalados os
elementos de comando e proteção no quadro da central de água gelada.
Porém, para cada unidade resfriadora de água gelada, será instalado no ~o elétrico da
central de água gelada uma chave seccionadora trifásica dotada de fusíveis ou disJuntores
(dependendo do projeto elétrico).

1

Alimentação dos Motores Elétricos - Bombas 1 Torres
Ao barramento principal serão conectados cabos ou barramentos secundários para
alimentação de todos os motores elétricos alimentados pelo quadro e, para cada motor,
serão instalados os seguintes elementos:
- uma chave seccionadora trifásica dotada de fusíveis ou disJuntor (a ser definido
conforme projeto elétrico a ser desenvolvido);
- uma chave de partida, do tipo direta ou de tensão reduzida, conforme a potência e
voltagem de projeto.
- chave seletora para o rodízio operacional para bomba operante e bomba reserva,-

o
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Relê de Falta ou Inversão de Fase
De forma a proteger todos os motores elétricos alimentados, os quadros da central de água
gelada e das Torres e Bombas serão dotados, cada um, de um relê supervisor trifásico, que
promoverá o desligamento de todos os motores para a possibilidade de ocorrência dos
seguintes eventos:
-

falta de fase;

-

inversão de fase;

-

sub-tensão; ou

-

sobre-tensão.

Alimentação dos Motores Elétricos

- Condicionadores de Ar e Ventiladores

Ao barramento principal serão conectados cabos ou barramentos secundários para
alimentação de todos os motores elétricos alimentados pelo quadro e, para cada motor,
serão instalados os seguintes elementos:
-

unia chave seccionadora trifásica dotada de fusíveis ou disJuntor (a ser definido
conforme projeto elétrico a ser desenvolvido);

-

uma chave de partida, do tipo direta ou de tensão reduzida, conforme a potência e
voltagem de projeto.
chave seletora para o rodízio operacional para equipamento operante e reserva (caso
aplicável);

-

Indicações e Sinalizações

Os quadros elétricos possuirão em seu interior os seguintes elementos elou componentes
elétricos destinados a fornecer as indicações elou sinalizações operacionais:
-

um conjunto de voltímetro e amperímetro (para todo o quadro), com comutador de
fases e transformador de corrente;

-

um conjunto de botoeiras liga-desliga para cada motor elétrico;

-

lâmpadas de sinalização (ligado 1 desligado) para cada motor elétrico;

-

etiquetas de acrílico para identificação de cada circuito elou equipamc
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Interligações com a Supervisão Predial (se aplicável)
Para que seja possível a ínterligação com o sistema de supervisão e controle predial
(escopo de terceiros), serão previstos e instalados no quadro elétrico os seguintes
elementos:

-

Esperas para comando remoto (liga 1 desliga) para cada motor elétrico;
Chaves de seleção de modo operacional: desligado, manual (operação local) e
automático (operação pela supervisão predial);
Contatos secos (auxiliares), para o modo de operação automática, para envio de sinal
de status das chaves de seleção de modo operacional.

Circuito de Comando

0

circuito de comando do quadro elétrico possuirá transformador elétrico para a tensão
apropriada de operação do mesmo e fusíveis de proteção.
Alarmes Operacionais
quadro elétrico da central de água gelada possuirá ainda todos os seguintes sinais de
alarmes operacionais (visual elou sonoro), a saber:

0

-

Falta de água no tanque de expansão;
Falta de água na bacia da torre de resfriamento, para o caso de sistemas dotados de
condensação à água.

-

Falta de água circulante no circuito de água gelada, a ser detectado por um water flowswitch ou pressostato diferencial (conforme projeto), sendo um para cada fechamento
hidráulico dos evaporadores.

-

Falta de água circulante no circuito de água de condensação, a ser detectado por um
water flow-switch ou pressostato diferencial (conforme projeto), sendo um para cada
fechamento hidráulico dos condensadores (para o caso de sistemas dotados de
condensação à água).

Além do sinal de falha e alarme7 na ocorrência de oualauer um dos eventos acima
indicados, todos os equipamentos da central de água gelada serão imedi
desligados
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Intertravamentos Operacionais
0 quadro elétrico da central de água gelada possuirá ainda todos os seguintes
intertravarnentos operacionais, a saber:
- os compressores das unidades resfriadoras de água gelada só serão habilitados a
operarem se a bomba de água gelada estiver ligada.
- os compressores das unidades resfriadoras de água gelada só serão habilitados a
operarem se a bomba de água de condensação estiver ligada.
- os compressores das unidades resfriadoras de água gelada só serão habilitados a
operarem se o respectivo water flow switch ou pressostato diferencial acusar fluxo de
água pelo tubo de água gelada.
- os compressores das unidades resfriadoras de água gelada só serão habilitados a
operarem se o respectivo water flow switch ou pressostato diferencial acusar fluxo de
água pelo tubo de água de condensação (para o caso de sistemas dotados de
condensação à água).
- os compressores das unidades resfriadoras de água gelada só serão habilitados a
operarem se não houver ocorrência de sinal de falha devido a falta de água no tanque
de expansão.
- os compressores das unidades resfriadoras de água gelada só serão habilitados a
operarem se não houver ocorrência de sinal de falha devido a falta de água na bacia da
torre de resfriamento (para o caso de sistemas dotados de condensação à água).
Os quadros elétricos dos ventiladores e condicionadores possuirão ainda o intertravamento
operacional com outro equipamento como por exemplo: ventilador, condicionador, etc.
(caso for aplicável).
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INTERLIGAÇõES ELÉTRICAS
Descrição
Serão efetuadas todas as interligações elétricas entre os pontos de força deixados pela obra
e os componentes do sistema, tais como:
-

quadros elétricos;
- motores elétricos;
- controles (quando aplicável).

Limite de Fornecimento e Instalação
Os pontos de força (escopo de terceiros) deverão ser localizados no interior das casas de
máquinas (ou outros locais previstos), próximos aos equipamentos.
Deste ponto em diante, a HEATING & COOLING será a responsável pelo fornecimento
e instalação da alimentação, comando e interiravamento para os todos os motores
previstos.

Distribuição Elétrica

Serão executadas de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas) e dos regulamentos da concessionária de energia elétrica que possuir jurisdição
sobre a obra.

1*

Serão empregados condutores de cobre com encapamento termoplástico colorido, classe
750 V para cabos com bitola inferior a 25,0 MM2 e classe 0,611 kV para bitola igual ou
superior a 25,0 MM2 , de secção adequada à corrente de trabalho, dimensionados; de acordo
com as potências a serem acionadas. Os cabos de força terão como bitola mínima 2,5min 2
e os cabos de controle serão limitados a 1,5 min2.
Os condutores serão protegidos através de eletrocalhas elou conduítes, com conexões
flexíveis nas ligações aos motores.
E
Diversos

,ara ta^possuirão
Todos os circuitos serão numerados para permitir sua identificação,Iè_ ~
terminais numerados.
Todos os circuitos serão fixados através de pgrafusos de latão ou de cobre.'
Codemig
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13. SISTEMA DE CONTROLES
Escopo de Fornecimento

0 Sistema de Automação e Supervisão da Central de Água Gelada da CODEMIG está
baseado numa arquitetura de processamento descentralizado e distribuída DDC (Controle
Digital Direto), utilizando-se de Unidades Controladoras Remotas microprocessadas da
família 11A Schncider, interligadas entre si a uma Central de Automação e Supervisão
(CAS) por rede de comunicação apropriada.
A Arquitetura proposta propicia alto grau de conflabilidade e flexibilidade à instalação,
permitindo ampliações futuras e possíveis interligações com Sistemas de supervisão
existentes.
0 Sistema proposto possui Arquitetura Aberta permitindo grande interoperabilidade
através dos protocolos LonMark, LonWorks, BACnet, TCP/IP e interface Modbus.
Fácil acessibilidade através da Internet de qualquer estação de trabalho, bastando ter a
senha de acesso (Módulo não incluso nesta proposta)

0 Sistema de Automação e Supervisão proposto terá sua arquitetura composta na parte
superior com protocolo TCP/IP, por 01 (uma) Estação de Trabalho, onde será instalado o
Software Supervisório 11A SeriesO Enterprise Server; além dos demais componentes da
sala de supervisão, tais como, switch, impressora jato de tinta e no-break.
A Rede de Supervisão será do tipo LON, constituída por 01(uma) Gerenciadora de Rede
UNC520.
1

As controladoras previstas para atender a Planilha de Pontos do sistema de automação
serão montadas nos pontos estratégicos no edificío como indicado a seguir:
As controladoras previstas para atender ao projeto do sistema de automação serão
montadas nos pontos estratégicos no edifício atendendo aos seguintes equipamentos:

UR-0IA/011310IC/01D101E
UR-02A10213102C102D102E
TR-01/02/03/04105106/07/08/09
BAGPI-01/02103/04105/06
BAGP2-01102103/04/05/06
BACI-01102/03/04105/06
BAC2-01102/03/04/05/06
VE-01102
.
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Além da supervisão dos equipamentos indicados, estamos prevendo:
-

BTU Meeter para o circuito Secundário 1: Prédio da secretaria 1 - carga total
BTU Meeter para o circuito Secundário 1A: Prédio da secretaria 1 - carga parcial
BTU Meeter para o circuito Secundário 2: Prédio da Convivência
BTU Meeter para o circuito Secundário 3: Prédio da secretaria 2 - carga total
BTU Meeter para o circuito Secundário 3A: Prédio da secretaria 2 - carga total
Sensores de pressão diferencial para cada circuito secundário indicado
anteriormente.
Vazão de Água no By-Pass; de água gelada.

Este projeto prevê interface de comunicação através de drivers específicos com os
seguintes equipamentos/sistemas:
Unidades Resfriadoras;

11
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1. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA HEATING & COOLING
Caberá a HEATING & COOLING, a responsabilidade de:
Elaborar o projeto executivo dos sistemas propostos, contendo:
-

todos os desenhos finais de execução da instalação.

-

todos os detalhes necessários aos serviços complementares a cargo da
Contratante.

Fornecer mão-de-obra especializada, bem como os serviços de engenharia e direção
técnica, de modo a garantir a perfeita execução da instalação do sistema.
C.

Entregar a instalação devidamente testada e balanceada e de acordo com os
parâmetros estabelecidos no projeto.
Responder integralmente pelos resultados dos sistemas propostos e instalado.
Realizar o treinamento do pessoal designado pela Contratante, para operar o
sistema instalado.
Fornecer no ato da entrega do sistema, em condições de funcionamento, os
seguintes elementos:
-

os respectivos certificados de garantia dos equipamentos;

-

relação de peças sobressalentes,

-

as instruções de operação,

-

as planilhas de resumo de performance do sistema e;

-

um jogo de desenhos completos da instalação "as built".

~3
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TESTES, AJUSTES E BALANCEAMENTO
A HEA TING & COOLING efetuará todos os testes de campo, empregando toda a
instrurnentação requerida para os mesmos, devidamente calibrada, para que a instalação
seja entregue em perfeitas condições de funcionamento, adequando-a aos parâmetros do
projeto.
Antes da partida da instalação, o interior de todos os dutos, carcaça de ventiladores e
demais componentes, estarão rigorosamente limpos, devidamente lubrificados e prontos
para operar.
Durante o período de testes e b~ceamento até a entrega da instalação, será executada a
manutenção da mesma.
Todos os testes serão feitos antes da ocupação das áreas correspondentes, sendo os acertos
finais concluídos durante a ocupação, a fim de que as cargas térmicas calculadas
correspondam efetivarnente à realidade de cada local condicionado.

Em princípio serão efetuados:
balanceamento de vazões de ar, obedecendo ao esquema de distribuição de ar,
previsto no projeto;
balanceamento de vazões de água;

1

C.

verificação das vazões e pressões dos ventiladores;

d.

verificação das vazões e pressões das bombas;

*
medições das cargas elétricas dos motores e das fontes de alimentação;
simulação de operação dos controles e medições das condições do ar, nos pontos
representativos de cada ambiente.
As medições poderão ser efetuadas com ou sem a presença de um fiscal, designado pelo
Cliente, e os resultados serão fornecidos em forma de relatório, para posterior aprovação.
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TERMO DE GARANTIA
Prazo de Garantia

A HEA7ING & COOLING, garantirá as máquinas e equipamentos por ela fornecidos e
instalados, contra defeitos de fabricação e/ou instalação, pelo prazo de:
doze (12) meses, contados a partir do início da operação do sistema, ou;
dezoito (18) meses, contados da data da entrega fisica do referido sistema (pronto
para funcionar),
prevalecendo em hipótese, o evento que ocorrer em primeiro lugar.
A responsabilidade da HEATING & COOLING, no que se refere à solidez e segurança dos
serviços executados, será regida pelo artigo 1.245 do Código Civil Brasileiro.

Condições para Manutenção da Garantia

Constituem-se condições para a manutenção da garantia estipulada no parágrafo anterior, o
atendimento pela Contratante dos seguintes requisitos:
que o sistema seja operado conforme instruções da HEATING & COOLING, contidas
no manual de operação e manutenção;
que o sistema seja objeto de manutenção preventiva preferencialmente pela própria
HEATING & COOLING.

1

C.

na hipótese da manutenção preventiva não ser executada pela HFATING &
COOLING, deverá ser obrigatoriamente executada por empresa formalmente
credenciada pelo principal fabricante dos equipamentos.

Garantia Estendida

Caso os serviços de manutenção preventiva mensal sejam contratados com a HEATING &
COOLING, o prazo de garantia dos equipamentos poderá ser estendida pa%-W 36 meses.
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Itens Excluídos da Garantia
Excluem-se da garantia, os seguintes materiais:
lâmpadas;
correias;
C.

chaves elétricas e relês;
componentes de circuitos eletrônicos;
controles importados;
manômetros e termômetros;

g_

elementos filtrantes descartáveis e;
quaisquer outros aparelhos de medição e registro.

NOTA

Nas instalações cobertas por contrato de manutenção preventiva com a
HEATING & COOLING, os itens (c), (d), (e) e (f), caso apresentem qualquer
tipo de problema durante o período de garantia, serão substituídos sem custo
para o cliente.

A presente garantia não abrange materiais que, por sua natureza ou função, requerem
substituição periódica ou que simplesmente são consumidos, tais como:

graxas, óleos lubrificantes em geral e óleo incongelável;
gases refrigerantes;
soluções eutéticas;
nitrogénio usado para testes;
óleos para testes;
óleos para filtros e;
artigos de limpeza.
A presente garantia não cobre despesas de transportes, seguro e embalagem de materiais e
ferramentas, nem as de passagem e estadias, necessárias ao atendimento fora dos
municípios de São Paulo e Rio de Janeiro.
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A presente garantia não abrange ainda, os seguintes itens:
os defeitos resultantes da inatividade do sistema por período prolongado, que serão
evitados pela realização de manutenção preventiva;
os defeitos resultantes da ação de corrosões e eletrólise, que serão evitados pela
realização de manutenção preventiva;
C.

os defeitos resultantes da falta d'água ou tratamento inadequado deste, que serão
evitados pela realização de manutenção preventiva;
os defeitos resultantes da oscilação no fornecimento de energia elétrica;
os defeitos resultantes da existência, na prática, de condições de trabalho diferentes
daquelas previstas no projeto;
os defeitos resultantes da ação de agentes naturais (terremotos, inundações e, etc.) ou
por violência (guerras, revoluções, sabotagem e, etc.).

Reclamações
Toda e qualquer reclamação relativa a materiais ou serviços deverá ser dirigida por
escrito, exclusivamente a HEA TING & COOLING.
Toda e qualquer reclamação relativa a materiais ou serviços somente será atendida, quando
for feita imediatamente após a constatação dos defeitos.

I.*

Horário de Atendimento
Todo e qualquer atendimento pela HFATING & COOLING em razão da presente garantia,
somente será efetuado no horário normal de expediente.

Codemig
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Extinção da Garantia
presente garantia extinguir-se-á automaticamente, na hipótese de ocorrência de qualquer
um dos seguintes fatos:
A

se o sistema for submetido a condições inadequadas de trabalho, por meio de
procedimentos, tais como:
-

trava dos dispositivos de segurança;

-

substituição de quaisquer dos componentes do sistema de controle
(termostatos, pressostatos, chaves, relés, etc.);

-

substituição de fusíveis por ligações diretas ou consertos inadequados
destes;

-

utilização de quaisquer artifícios que mantenham o sistema funcionando com
condições extraordinárias, ou em desacordo com as instruções fornecidas
pela HEATING & COOLING.

se o sistema for submetido à alterações de regulagem ou modificações de qualquer
espécie por pessoas estranhas à HEATING & COOLING;
C.

se forem instaladas no sistema, por adição ou substituição, peças não aprovadas pela
HEATING & COOUNQ

d.

se o sistema permanecer sem manutenção preventiva, por prazo superior a trinta (30)
dias, inclusive durante eventual período de inatividade.

Demais Condições
Fica expressamente convencionado, que a garantia ora prestada pela HEATING &
COOLING à Contratante, torna a primeira responsável, apenas e tão somente, pelo
conserto ou substituição de peças e equipamentos defeituosos, que a seu exclusivo arbítrio
determinará assim como, pela correção de eventuais falhas verificadas na execução dos
serviços de instalação, não se estendendo de qualquer forma a reparação de dados
resultantes, direta ou indiretamente dos citados defeitos ou falhas.
As peças elou equipamentos, substituídos em razão da presente garantia, serão de
propriedade da HEA TING & COOLING.

14
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4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES A CARGO DA CONTRATANTE

Durante a execução do sistema proposto, os serviços, equipamentos e materiais
complementares necessários e a seguir relacionados, correrão às expensas da Contratante.
Compatibilização de nosso projeto, com os demais serviços da obra, tais como mas
não limitados a:
-

hidráulica;

-

elétrica;

-

alvenarias;

-

canaletas;

-

fundações e;

-

esgoto.

Todo e qualquer serviço de alvenaria, serralheria, carpintaria, pintura, furação ou
recomposição de partes afetadas pela instalação do sistema.
C.

Fornecimento de venezianas especiais para instalação na fachada, quando aplicável.
Fornecimento de energia elétrica (ponto de força), com as características
especificadas pelo projeto, junto aos quadros e painéis do sistema proposto, sem
chave elétrica, trifásica de proteção.
Fornecimento de energia elétrica (ponto de força) com chave elétrica monofásica de
proteção próximo às unidades evaporadoras dos condicionadores de ar tipo VRV.
Fornecimento de toda a rede hidráulica, para água gelada (isolada) e água de
condensação, quando aplicável, até as casas de máquinas, sendo que as
interligações com as unidades, serão de responsabilidade da HEATING &
COOLING.

9_

Pontos de força provisórios para conexão de nossos maquinários, bem como
iluminação provisória adequada nos locais de trabalho.

h

Fornecimento de alimentação de ponto de água nas casas de máquinas, junto a
torre, bombas ou onde aplicável.

1.

Fornecimento de ponto de dreno nas casas de máquinas,
onde aplicável.

to a torre, bombas ou
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Construção de bases adequadas, para assentamento dos equipamentos.
Local adequado para fabricação de dutos, junto a obra.
Isolamento térmico, acústico ou impermeabilização eventualmente necessárias no
prédio, devido às condições especiais de serviço.
M.

Local reservado e abrigado para o pessoal de montagem e para a guarda
materiais e ferramentas, conforme os padrões a serem estabelecidos.

n.

Liberação da área para execução dos serviços, livre e desimpedida.

0.

Seguro da instalação, durante o período de garantia, bem como durante a execução
da mesma.
]Fornecimento do conduíte seco, para interligações elétricas embutidas em alvenaria
X¥àndo aplicável).
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ANEXO TÉCNICO
SEÇÃO

Dados Gerais

4 -Folhas

de

Dados dos Equipamentos

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

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

FIs. 55-T

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

FIs. 57-T

Unidades Resfriadoras de Líquidos
Bombas Hidráulicas

FIs. 54-T

Torres de Resfriamento

......

.

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

S.

Condicionadores de Ar - Tipo VRV

6.

Ventiladores e Exaustores

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

...

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

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

FIs. 58-T
FIs. 59-T
FIs. 60-T
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FOLHA DE DADOS - DADOS GERAIS

Água

Gelada

W à ua

7,0

Fancoils:
Temperatura Entrada da Água

7,0

Temperatura Saída da Água

14,0

Chillers:
Temperatura Entrada da Água

14,0

Temperatura Saída da Água

Água

de

Temperatura Entrada da Agua
Temperatura Saída da Agua
Temperatura de Bulbo Umido do Ar

0C

0C
0C
0C
0C

7,0
Condensação
5,5
35
29,5

0C
0C
0C
0C

24,5

C a r a c t e r í s t i_c a s

Elétricas

Unidades Evaporadoras do Sistema VRV:

- Voltagem
- Fases—
- Freqüência
Demais Equipamentos:
- Voltagem
- Fases
- Freqüência

Fabricantes

de

220

Volts

1
60

Fases
Hz

380
3
60
Referência

Volts
Fases
Hz

CARRIER

Chillers
Bombas Hidráulicas
Torres de Resfriamento
Sistema VRV
Ventiladores e Exaustores

MARK-GRUNDI`OS

ALFATERM
TOSHIBA-CARRIER
BERLINER LUFIr

r 1

[
#E
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FOLHA DE DADOS - CHILLER COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA
Identificação do Equipamento
TAG
Local de Instalação
Número de Unidades
Modelo de Referência

Condições

de

Seleção

Compres-sor
Capacidade Térmica Nominal
Fluído Resfriado
Fluido Refrigerante

UR-01 A a E
CAG
OS (cinco)
19XR
CARRIER
(unitário)
Centrífugo
1.0000
Água
R-134A

TR

Evaporador
Shell and Tube

Tipo
Vazão Circulante

M3 /h

434,4

Condensador
Shell and Tube

Tipo
Vazão Circulante

M3 1h

640,0

Observações

1.11
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FOLRA DE DADOS - CHILLER COM CONDENSAÇÃO A ÁGUA
Identificação do EquipamentoUR-02 A a E
TAG
CAG
Local de Instalação
OS (cinco)
Número de Unidades
23XRV
Modelo de Referência
CARRIER

-

Condições

de

Compressor
Capacidade Térmica Nominal
Fluído Resfriado
Fluido Refrigerante

Se1eç ào
T-

(unitário)
Parafuso
550
Água
R-134A

TIZ

Evapor ador

Shell and Tube

Tipo

M3 1h

228,0

Vazão Circulante
Condensador

—

Shell and. Tube

Tipo

Vazão Circulante
Observaçjes

351,0
Gerais

Codemi2 - M

m31h
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FOLHA DE DADOS - BOMBA 111DRÁULICA
Identificação do Equipamento
BAGP-2A a F
BAGNIA a F
TAG
CAG
CAG
Local de Instalação
Água Gelada
Água Gelada
Sistema
06 (seis)
06 (seis)
Número de Unidades
OS
(cinco)
05 (cinco)
- Operação
01 (uma)
0 1 (uma)
- Reserva
NK- 125-200
NK- 150-200
Modelo de Referência
MARK-GRUNI)FOS
MARK-GRUNI)FOS
Condi£o~ e s de Seleção (unitário)
Base . - Luva
Base - Luva
Tipo
Águ
Água
Fluído
(M3
238,0
432,4
1h)
Vazão
15,0
15,0
Altura Manométrica (mCA)
1.750
1.750
Rotação (rpLn)
Características Elétricas
20,0
30,0
Motor (HP)
Não
Não
Variador de FmLÜência
Observações Gerais
1 ) Equipamentos munidos de base de inércia e partida com soft-starter
FOLHA DE DADOS - BOMBA IUDRÁULICA
Identificação do Equipqmento
BAGC-2A a F
BAGC-1A a F
TAG
CAG
CAG
Local de Instalação
Água Gelada
Á ua Gelada
Sistema
06 (seis)
06 (seis)
Número de Unidades
OS (cinco)
05 (cinco)
- Operação
0 1 (uma)
0 1 (uma)
Reserva
NK- 125-250
NK-150-250
Modelo de Referência
MARK-GRUNI)FOS
MARK-GRUN13FOS
Condições de Seleção (unitário)
Base - - Luva
Base - Luva
Tipo
Água
Água
Fluído
(M3
351,0
640,0
1h)
Vazão
25,0
Altura Manomét
25,0
1.750
1.750
Rotação (rpm)
Características Elétricas
50,0
100,0
Motor (HP)
Não
Não
Variador de Freqú:ência
Observa~ es Gerais
1 ) Equipamentos munidos de base de inércia e partida coyí~ soft-starter
-

-
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FOLRA DE DADOS - TORRE DE RESFRIAMENTO
Ide -ntificação do Equipamento
TR-01 a 09
CAG

TAG
Local de Instalação
Número de Unidades
- Operação
Reserva

09 (nove)
09 (nove)
Nenhuma
ASP-3100 15 130 1 6-13G-A-AE

-

Modelo de Referência

Condições

de

Seleção

Tipo
Capacidade Tém-úca (kcallh)

Vazão de Agua (M31h)
Ca racterísticas

Motor (HP)
Variador de Frequencia

ALFATERM
(unitário)
Silenciosa
3.025.000

550,0
Elétricas
30,0
Não

Gerais
Observações
1 ) Equipamentos munidos de partida com soft-starter

1
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FOLHA DE DADOS - SISTEMA VRV (CONDENSADORAS)
Identificação do Equipamento

UC-0 1/02
02 (duas)
MMY-AP2001H'P
Modelo de Referência
TOSHIBA-CARRIER
Condições de Seleção - (unitário)
191.000
Capacidade Térrnica (BTU/h)
R-410A
Fluido Refrigerante
Scroll
Tipo do Compressor
Gerais
Observações

TAG
Número de Unidades

-

( 1

1

)

FOLHADEDADOS - SISTEMA VRV (EVAPORADORAS)
Identificação do Equipamento

UE-02A a D
UE-01A a D
04 (quatro)
04 (quatro)
~-AP0481H
~-AP0361H
Modelo de Referência
1
TOSHIBA-CARRIER
TOSHIBA-CARRIER
Condições — de Seleção (unitário)
48.460
38.220
Capacidade Térmica (BTU/h)
R-410A
R-410A
Fluido Refrigerante
Observações Gerais
TAG
Número de Unidades

11
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]FOLHA DE DADOS
Identificação do

VI-01

TAG
Sistema
Area Beneficiada

Ventilação

Número de Unidades

0 1 (uma)

Telecom
BSS 225

Modelo de Referência

1

VENTILADOR
Equipamento
VE-01
Exaustão
Subestação
01 (uma)

BBS 800

VE-02
Exaustão . ..................
Subestação
01 (uma)

BBS 1000

BERLINER LUFr BERLINER LUFr BERLINER LUFF
Condições de Seleção (unitário)
89.600
25.400
1.200
Vazão de Ar (m 3/h)
i
20,0
20,0
25,0
Pressão Estática Total (mmCA)
Condições d e Operação
15,5
7,0
7,2
Velocidade de Descarga (m/s)
50,0
59,0
71,0
Eficiência Mínima
Características Elétricas
25,0
4,0
0,33
Potência (HP)
Não
Não
Não
Variador de Freqãência
D e 1 a 1 h e s Construtivos
Centrífugo
Centrífugo
Centrífugo
Tipo
1.000
225
800
Diâmetro (mm)
Dupla
Dupla
Simples
Aspiração
Sirocco
Sirocco
Sirocco
Rotor
Polia e Correia
Polia e Correia
Polia e Correia
Acopiamento
Sim
Sim
Não
Gabinete
Observações Gerais
1 ) Gabinetes de ventilação isolados com poliestireno expandido com 13 mm. de espessura.
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ANEXO COMERCIAL
L

DADOS CADASRAIS
R~S~:

HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.

CNPJ:

44.124.899/0001-20

Enclereço:

Rua Bonifácio Cubas, 760 - CEP: 02731-000 - São Paulo - SP

Telefone:

(11) 3931-9900

Fax:

(11) 3931-0057

L-maü:

by

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
Na sua elaboração nossa equipe de engenharia estudou minuciosamente as informações
apresentadas, em função das normas AI3NT e ASHRAE, considerando-se assim, todos os
seus aspectos, conforme Projeto e Memorial Descritivo da Engesolo Engenharia Ltda.
Outrossim, informamos que caso sejamos honrados com a contratação da presente obra,
nos reuniremos com a Engesolo Engenharia Ltda, projetista do sistema, para fins de
elaboração de projeto executivo e endosso definitivo do mesmo.

DECLARAÇÃO DE PREÇO GLOBAL
Declaramos que:

1

o preço global é de R$ 26.170.000,00 (vinte e seis milhões, cento e setenta mil
reais), pelo qual comprorrietemo-nos a executar inteiramente as obras e serviços, de
acordo com o preconizado no Edital e na documentação fornecida, respeitando
todas as especificações do projeto.
nos preços propostos e aqueles que porventura vierem a ser ofertados em lances
verbais, encontram-se incluídos todos os equipamentos que serão fornecidos e todos
serviços necessários à instalação dos equipamentos fornecidos, contemplando todos
os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, fretes, tributos
incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, equipamentos fornecidos e
dos serviços, lucros e quaisquer outros ônus necessários ao cumprimento integral e
que porventura possam recair sobre o fornecimento e servi os do objeto da nte
licitação, os quais ficarão única e exclusivamente a nos c go.

Codentig — Pre'ãO -p~CS1è11CÍà1
HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
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PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
Os itens e as condições desta proposta, permanecem válidas por 60 (sessenta) dias corridos
a contar da data de abertura dos envelopes "DOCUMENTOS". £.-- 1

PRAZO DE ENTREGA
0 prazo para entrega do sistema instalado e em condições de funcionamento, desde que
estejam livres as frentes de trabalho é de 150 (cento e cinqüenta) dias corridos, contados
da data da assinatura do contrato.

Estando a inteira disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos adicionais, bem como para
apresentação de alternativas técnicas e comerciais, firmarno-nos.
Atenciosamente,

TECNOLOGI
DOMINGOS 1
Sóc

&—Cq)OtfNG
ER1~ ICA LTDA
RCHIÉTTA NETO
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Pf..A NILIL.1 DE I'REÇ02'~
CODEMIG - PREGA 0 PRESEEN CIA L 02512009 DESCRIÇÃO
ITEM 1
IVENTILAÇÃO
~ UNIDADES RESFRIADORAS
........

UNID. QUANT.

PREÇO

UNIT

Rev. 0
SP. 6.Ago.2009
PREÇO TOTAL

..........

UNIDADE RESFRIADORA COM COMPRESSOR TIPO CENTRíFUGO
MODELO 19XR, REFERÊNCIA TRANE, CARRIER OU EQUIVALENTE
CAPACIDADE = 100OTR
VAZÃO - ÁGUA GELADA = 432,4 M»
iTEMPlE-R,0~T—
URA ÁG--LIA GELADA:
Operação normal = 1417 *C
IOP-ração carga parcial (Sã%) = 10,4917 'C
~
AZÃO - kG_UA DE—CONDENSAÇÃô,
nOh
TEMPERATURA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO
—
.Operação normal 29,5 135 *C
Operação parcial (5IY%_~~
-1 8,:3&-/-21,09 -C
POTÊNCIA: 548 KW - plena carga
265 KW carga parcial 1 W% - Conf~ ARI
COP PLENA CARGA = 6,4
TENSAO = 380 V 1 3f160HZ
NTE = R-134a
REFRIGERA_
0ÕMPRESSOR = CENTRíFLIGO 1 TIPO HERMETICO
1.12

Pç

5.0

Pç

pç

R$1.440.000.00

R$ 7.200.000,00

5

R$BU.092,00

R$ 4.170.460,00

6

R$

UNIDADE RESFRIADORA COM COMPRESSOR TIPO PARAFUSO,
MODELO 23XRV, REFERÊNCIA TRANE. CARRIER OU EQUIVALENTE
CAPACIDADE = 550 TR
VAZÃO - ÁG_
UA GELADA
=238_rn3/h
'T1EMPERATURA ÁGUA GELADA:
Operãção m_
rmal =_1417 --C

(50%) = 10.49 1 7 C
NIAZÃO --- AGUACONDENSAÇAO
_
"1 m31h
CONDENSAÇÃO:
- TEMPERATURA
— ---ÁG
-ÜÃ-DE
0peraç~
ào nõrmal_~:__29,57_35 -C pe—
-0c
parcial (50%) = 18.33121A9
o ração
L---POTÊNCIA: 301 KW - FULENA CARGA
[77_KW_- CARGA PARCIAL 150% - Conforme ARI
COP - PLENÃCAR-GA ",4
—
NS K-0=380V13f1601-1Z
~ REFRIGERANTE = R-134a
1 COMPRESSOR = PARAFUSO/ TIPO HERMÉTICO
BOMBAS CENTRíFUGAS
BOMBAS CENTRIFUGAS DE AGUA GELADA, REFERÊNCIA KS13 OU
EQUIVALENTE
CIRCUITO PRIMARIO 1 (1 UNIDADE RESERVA)
MODELO = 150-250 MEGANORM OU EQUIVALENTE
Operação carga parcial

I*

;

I

T --

1,2
1.21
T.2
1 1

VAZAÕ =43-2,4 rrãh
ALTURAMANOMÉTRíCA

2.1.2

ISMCA

[POTENCIA = 40 -CV
ICIRCUITO PRIMARIO 2 (1 UNIDADE RESERVA)
ODEIO = 125-200 MEGANORM OU EQUIVALE ~

LM

HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA t6X
Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do ó - CEP 02731 -050
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Rev. 0
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DESCRIÇÃO

ITEM
VAZÃO = 238

PREÇO UNIT
UNID. QUANT.
6
R$ 14.280.00

PREÇO TOTAL
R$ 85.680,00

ALTURA MANOMETRICA = 15 R*CA
1.2.2
1.2.2.1

1 22.2

1,3
13.1

1,4
1.4.1
1

À__1

141.2
14.1.3

1

1.4.1.4

1.5.1

151. 1

1.5.2

POTÉNCIA = 20 CV
BOMBAS DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO, REFERÊNCIA KSB OU
~ EQUIVALENTE
CIRCUITO 1 (1 UNIDADE RESERVA)
MODELO = 200-315 NHEGAEXTENSION OU EQUIVALENTE
VAZAO = 640 m31h
—
ETRICA = 25 MCA
ALTURA MANOM
POTÊNIGIA = 100 CV
CIRCUITO 2 (1 UNIDADE RESERVA)_
250 M
NORM OU EQUIVALENTE
MODELO = 15~VAZAO 351 m31h
ALTURA MANOM-ÉTRICA, = 25 MCA
[POTÉNCIA =SOCV
!TORRES DE RESFRIAMENTO
TORRE DE RESFRIAMENTO EM FIBRA, COM ENCHIMENTO EM
POLIPROPILENO MODELO = ASP 3100 1 5 1 30 1 4 - BAG, REF. ~
lALFATERM OU EQUIVALENTE
VAZÃO = 550 rrí~
TEMPERATURAS 35129.5124,5 «C
POTENCIA = 30 CV
SISTEMA MULTI-SPLIT
SISTEMA MULTI-SPLIT, TIPO -VRV-, REFERENCI^ HITACHI OU
EQUIVALENTE, COMPOSTO BASICAMENTE POR:
UNIDADE CONDENSADORA
NIODELO = RAS-20-FSN1 (191.000 BTUIH)
UNIDADE EVAPORAD0RA
R_
PC ,0 (38.22OBTUIH)
UNIDADE EVAPORADORA
RPC 5,0 (48.460 BTUIH)
TUBULAÇÃO DE COBRE (MATERIAL+11 STALAÇÃO, INCLUINDO
'~ CONTROLES)
~ VENTILADORES
VENTILADOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRAÇAO TIPO SIROCO, COM
CARCAÇA E ROTOR EM CHAPA GALVANIZADA E EIXO EM AÇO
CARBONO, REFERÊNCIA BERLINNER LUFT OU EQUIVALENTE
MÕD`ELO_
=BS-S-225
VAZÃO-=_ MO m31h
[P_RESSKÕ
_
EST~ DISP. = 25 MMCA
1 POTÉUC`1Az~- 0,33 CVCAIXA VENTILADORA DOTADA DE VENTILADOR CENTRIFUGO DE
DUPLA ASPIRAÇÃO, TIPO SIROCO, COM CARCAÇA E ROTOR EM
:CHAPA GALVANIZADA E EIXO EM AÇO CARBONO. REFERÊNCIA
BERLINNER LUFT OU EQUIVALENTE

Pç

6

R$ 47.500,00

R$ 285-000,00

Pç

6

R$ 23.500,00

R$ 141.000,00

Pç

9

R$ 177 .000,00

R$ 1.593.000,00

Pç

2

R$ 28.000,00

R$ 56.000,00

Pç

4

R$ 3.5W,00

R$ 14.000,00

Pç

4

R$ 4.600,00

R$ 18.400,00

ci

1

R$35-000,00

R$ 35.000,00

pç

1

R$ 1.900.00

R$ 1.900,00

pç

1

R$ 8.800,00

R$ 8.800,00

—

W0DÈLO-~= BBS-BW
1-5—
21
VAZAO = 25400 m31h
SÃO EU_.DJ1SR~ 20 MMCA
PRES-

[PÕTÊNCIA = 4 CV

HEATING & COOLING TECNOLOCIA TÉRMICAIA.
Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do ó - CEP 02731 -050
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PLAIVILHA DE PRP ÇOS
CODEMIG - PREGA 0 PRESENCIA L 02512009 ITEM 1
l-5 2,2

~ .6

1.6.1

DESCRIÇÃO
MODELO = BBS-1000
VAZAO = 89600 m3ih

UNID. QUANT.

Pç

IRRESSAO EST. DISP. = 20 MMCA
-25CV_
P"T_
NCIA~
'DUTOS
DUTO EM CHAPA GALVANIZADA FLANGEADO, INCLUINDO JUNTAS,
JOELHOS, DEFLECTORES, CAPTORES, SUPORTES E DEMAIS
ACESSóRIOS

1611
DUTOS - CAG
—
161.2
DUTOS ~ SUBESTAÇ
1~ _1 -à-- _DUTOS - TELECOM
1-6-1-4— b UTÓS- LAR ES
- C 1 R C L-I_
1,7
DIFUSÃO
17
GRELHA DE SIMPLES DF FLEXAO, COM REGISTRO EM ALUMíNIO,
ANODIZADO, MOD. AT 1 AG, REF. TROX OU EQUIVALENTE
—
--1.7.1.1
122,5 X 82.5
l-7—
12
-à;2_
, 5—
X -42,5
1.7.1.3
32,5 X 16,5
t7,2
GRELHA DE DUPLA DEFLEX.AO, COM REGISTRO EM ALUMIW0
ANODIZADO, MQD. AT 1 DG, REF, TROX OU EQUIV^LENTE

Rev. 0

Kg
Kg
Kg
Kg

1

PREÇO UNIT

R$ 31.000,00

SP 6 Aon 2.009
PREÇO TOTAL

R$ 31.000,00

16.000- R$16.00

R$ 256.000,00

5.200

R$16,00

R$ 83.200,00

950
700

R$ 16,00

R$ 15.200,00

R$ 16,00

R$ 11.200,00

-1

—

— -- 1 — --

P9
pç
Pç

9
6

R$ 450,00

R$ 4.050,00

R$ 320,00

R$ 1.920,00

4

R$ 90.00

R$ 360,00

Pç

6 ,

R$ 115,00

R$ 690,00

pç

2

R$ 170,00

R$ 340,00

Pç

24

R$ 650,00

R$ 15.600,00

M
M

191
156

R$ 830,00

R$ 158.530,00

R$ 1.050,00

R$ 163.800,00

M

264

R$ 1.420,00

R$ 374.880,00

M
m

24

R$ 2.050,00

R$ 49.200,00

102

R$ 3.000,00

R$ 306.000,00

127
173
156

R$ 1.050,00

R$ 133.350,00

R$ 1.200,00

..'IR,$ 207,600,00

DIAMETRO =

M
M
M

R$ 1.400,00

R$,218-400.00

D11ÃMETRO = 450MM

M

102

R$1 . 90h,G0

1-7—
21
M,5 X 165
173 - VÉN_WAN—
APARÃ FIXAÇ-ÃO EM PORTAfDRi1Sõ_
RIÂ~_MóD
. AGST,
R EF. TROX OU EQUIVALENTE
173- 1_ Ã2,5 X 425M
17 4__GRELHA DE PISO EM FERR6FUNDiD0 ~ ó0M_
CESTA COLIÉTORA
MOD. AF OIA, REF. TROX OU -_QUIVALENTE
17.4.1
1 122,5 X 52,5CM
1,8
ITUBULAÇÃO HIDRÁULICA
1,81
TUBULAÇÃO HIDRÁULICA PARA ÁGUA
GELADA
_ EM AQ0
CARBONO PRETO GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES
FLANGEADAS 1 ASTM-A-53 E ABNT NBR 55W, SCHEDULE 40, COM
LIMITE DE ESCOAMENTO MINIMO DE 35-000 psi - GRAU B e
RESISTÊNCIA MíNIMA A TRAÇÃO DE 60.000 psi - GRAU B
(INCLUINDO JUNTAS, CURVAS, CONEXõES E SUPORTES)
DIAMETRO = 200MM
1 8. 1 —
1
M
1 8. 1 2_ DIAMETRO = 2
181.3
DIÃMÉTRO 350MM
t8.1.4

DIÂMETRO SOOMM

t8.1.5
18.2

DIAMETRO 700MM

TUBULAÇAO HIDRÁULICA PARA ÁGUA DE CONDENSAÇÃO EM
AÇO CARBONO PRETO GALVANIZADO COM EXTREMIDADES
FLANGEADAS, 1 ASTM-A-53 E A13NT NBR ~, SCHEDULE 40. COM
LIMITE DE ESCOAMENTO MíNIMO DE 35.~ - GRAU B e
RESISTÊNCIA MíNIMA A TRAÇÃO DE 60.~ -GRAU B (INCLUINDO
,JUNTAS, CURVAS, CONEXõES E SUPORTES)

~_8_
.21
D íÇM ET R 0 =

250M

HEATING & COCILING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
Rua Malleus de 1e5o, 116 - 1,elgue,ia do ó - CEP 02731-050
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Rev.

0

SP, 6.Ago.2009
UNID.

QUANT.

Ã.8.2.5

DIÂMETRO = 600M1M

M

192

1 8,2 6 -

DIÂMETRO = 700MM

M

36

R$ 3.036,00

R$ 109.296,00

1827  DIÂMETRO = 750MM

M

54

R$ 3.000,00

R$ 162.000,00

M
M

191

IR$750,00

R$ 143.250,00

156

R$ 980.00

R$`152.880,00

M

264

R$ 1.300,00

R$ 343.200,00

24 ,

R$ 1.9001,

R$ 45.6ÕÕ.Õ0

DESCRIÇÃO

ITEM

1,9
1-~~ i

ISOLAMENTO TÉRMICO - HIDRÁULICA
ISÕ-LAMENT0 TÉRMICO FLEXíVEL DE ESTRUTURA CELULAR
FECHADA 1 ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE BORRACHA
NITRíLICA, COM FATOR DE RESISTÊNCIA A DIFUSÃO DO VAPOR
D'ÁGUA g , 7.000, CONDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0,035 Wl(m-K) à 0
*C, CLASSE M-1/FOGO, ISENTO DE CI`C, REF. ARMAFLEX OU
EQUIVALENTE
DIÂMETRO = 200MM - dupla camada 2 x manta W99;E (2x19)
~ DIÂMETR0 = 250MM -dupla camada 2 x manta M-99-E (2x19)
DIÃMETRO 3501v1M - dupla camada m~ R-99 + M-99-E (25 + 19)

PREÇO UNIT
R$ 3-700,00

PREÇO TOTAL_
R$ 710.400,00

~

1.9.11
1-9-1- 2
1.9-1.3
1.9.1.4

DIÃM ETRO

5M0IM --ãu-Pia camada 2 x manta R-99 (2x25)

M

1.9.1.5

DIAMETRO

700MM - dupla camada 2 x manta R-99 (2x32)

M

102

IR$ 2.800,00

R$ 285.600,00

Pç

5

R$ 3.100,00

R$ 15.500,00

Pç

5

R$ 3.8W,00

R$ 19.000,00

Pç

5

R$ 3-800,00

R$ 19.000,00

P9

5

R$ 4.600,00

R$ 23.000,00

1-11 1 1 jõlP-ME1~
RO 200MM (EVAPORADOR)

Ci

5

R$ 2.050.00

R$ 10.250,00

Cj

5

R$ 3.500,00

R$ 17.500,00

Ci

5

R$ 3.500,00

R$ 17.500,00

Ci

5

R$ 5.800,00

R$ 29.000,00

Ci

9

R$ 6.000.00

R$ 54.000,00

—

1.10

VÁLVULAS DE REGULAGEM HIDRAULICA
1 W-1 - VÁLVULAS DE BALANCEAMENTO FLANGEADAS ANSI 150 COM
CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR E INTERNOS EM AMETALDE,
VOLANTE EM POLIAMIDA. CLASSE DE PRESSA0 MíNIMA. DE 10
gIcm2, REF. T&A OU EQUIVALENTE, COM PONTO PARA TOMADA DE
PRESSÃO, TEMPERATURA E TRAVA

1- 1011 - STAF 200 (EVAPORADOR) COM ISOLAMENTO TERMICO
1.10.1.2 1 STAF 250 (EVAPORADOR) COM ISOLAMENTO TÉRMICO
0(Cé;NbENSÁbdã) SE~LAMENTO TÉRMICO
ISTAF 2-51.1G1,4 ISTA
—
F300~(CONDENSADOR) SEM ISÓLAMENTO TÉRMICO

1.10.1.3

—

1,11,1

11

FECHAMENTO HIDRÁULICO
CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRÁULICO PARA UNIDADE
RESFRIADORA (2 VÁLVULAS DE BLOQUEIO-GAVETA COM HASTE
ASCENDENTE, SENDO 1 MOTOR[ZADA + 2 TERMÔMETROS + 2
PONTOS DE PURGA + 2 JUNTAS AMORTECEDORAS 1
TÊ COM
MANõMETRO DIFERENCIAL + PTO DE DRENO
REDUÇÃO PARATERMOSTATO)

1.11.1.2

DIÁ-M-ETRO

250MM (EVAPOPADOR)

1 11.1 ~ 3

DIÂMETRO

250MM (CONDENSADOR)

1.11.1.4

DIÂMETRO

300MM (CONDENSADOR)

1.11.2

CONJUNTO

DE

1.11.2.1

b-iÃ ~íE—
TRo =

3oomm

1,11 ~ 3

FECHAMENTO
HIDRAULICO
PARA
BOMBAS CENTRíFUGAS 1 SUCÇÃO (1 VÁLVULA DE BLOQUEIOGAVETA COM HASTE ASCENDENTE + 1 FILTRO Y COM
CESTO DE INOX + 1 TERMOMETRO + 1 JUNTA AMORTECEDORA
+ FLANGE + 1 MANOMETRO DIFERENCIAL + REDUÇÃO
EXCÊNTRICA)

1.11.3.1

ECHAMENTO HIDR LILICO PARA TORRE
DE RESFRIAMENTO (2 VÁLVULAS DE BLOQUEIO-GAVETA COM
HASTE ASCENDENTE + 2 JUNTAS AMORTECEDORAS)

CONJUNTO

DE

DIAMETRO=200MM

El.
Wil
R$2.000,00

R$ 12.000,00

Ci

R$ 3.400,00

ETRO = 250MM

Ci

R$ 3.400 ' Ob

R$- 20.4 00, 00
R~ 20.400,00

ETRO = 300MKA

Ci

R$ 5.700 00

ETRO = 250MM

HEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LJA. ---Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do ó - CEP 02 731 -050
São Paulo - SP - Tel.: (55 11) 3931-9900 - Fax: (55 11) 3931-0057
Umail: info(cDhealingcooling.com.br
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DESCRIÇÃO

ITEM

UNID.

QUANT.

Ci

6

R$1.800.00

R$ 10.800,00

PREÇO UNIT

PREÇO TOTAL

CONJUNTO DE FECHAMENTO HIDRAULICO PARA BOMBAS
CENTRiFUGAS 1 RECALQUE (1 VÁLVULA GAVETA COM HASTE
ASCENDENTE + 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO 1 DUPLA PORTINHOLA +
1 JUNTA AMORTECEDORA + FLANGE DE REDUÇÃO CONCÉNTRICA)

1.11.4

t_
1141 [,[)IÂMÈTRÕ=2CíãM
--M

_11142

DIÂMETRO = 250MM

Ci

6

R$ 3.000,00

R$ 18.000,00

1_. 1 1 4, 3
1 _114 4

DIÂMETRO = 250UM

C1

6

R$ 3.000,00

R$ 18.000,00

O= 300MM

Ci

6

I R$ 5-000,00

R$

[DIÂME

-1.12 __1QUADRO ELÉTRICO
l-1-1
2
~ QUADRÕ_ELÉT_
RICO_. UN—
CLUrNDÕ COMPONENTES E EN FIAÇÃO
220V-MONOFÁSICO-60HZ
112.11

1

QE-VRF 1 Evaporadoras = 2 KVA

1-12.2

QUADROS ELETRICOS, INCLUMM CÔMPONENTES E ENFIAÇÃO, 380
v

11221

QE~ UR01=675,6KVA
~ QE-UR02=368.5KVA

1.12-2.2

22 3 ]E-CAG GERAL = 1179,73 KVA COM INVERSOR DE FREQUENCIA
11-1—
1.12.24

Ã1 12 3
1,13

30.000,00

1

Pç_

1

R$ 400,00

R$ 400,00

Pç

5

R$147.200,00

R$ 736.000,00

Pç

5

R$87.000,00

R$ 435.000,00

Pç

1

R$ 290._
000,00__ R$ 290.000,00

~

i

~ QE-VRF/Condensadoras=50KVA
-—
QEs 1 EQUIPAMENTOS
INTERLIGÃÇÃO,ELÉTRICA
_

Pç

1' _
R$11.000,00

—

TR$ 11.000,00
—

1

_rR$ 925.000,00

R$ 925.000,00

ci

1

R$ 292.000,00

R$ 292.000,00

cj
Ci

1

R$ 360.000,00
,

R$ 360.000,00

1

IR$`19 OW,00

R$ 19.000,00

ci

5

R$ 5.50
11 ~ 00

R$ 27.500,00

Ci

5

R$
$10.000.00

Ci

24

M

1.044

ci

—

IAUTOMAÇÃO

SISTEMA DE AUTOMAÇAO E CONTROLE, COMPOSTO DE QUADROS
DE AUTOMAÇÃO, CONTROLADORAS E SENSORES, INCLUiNDO
PROJETO DE AUTOMAÇÃO, PROJETO AS BUILT E DOCUMENTAÇÃO

1.131

GERAL

QUADROS DE AUTOMAÇÃO, INCLUíND0 COMF MENTES É
ENFIAÇÃO

~

l-1-1
3 2

CONTR 0_LAD0RAS

11&t3

ISENSORES

1,14

1

DIVERSOS
ANICíRTECEDÕMS-UR 6"—

l1 41
1—
14 2

~ CONJUNT
---0

RTECEDORES -UR 1000 TR
AM 0—

CONJUNTO AMORTECEDORES - BOMBAS

1.14.3

I R$ 21 0,00

R$ 50.000,00
R$ 5.040,00

REDES EXTERNAS
REDE EXTERNA DE VENTILAÇAO
TUBULAÇAO HIDRAULICA PARA AGUA GELADA EM AÇO
CARBONO PRETO GALVANIZADO, COM EXTREMIDADES
FLANGEADAS 1 ASTM-A-53 E ABNT NBR 5590, SCHEDULE 40. COM
LIMITE DE ESCOAMENTO MíNIMO DE 35.000 psi - GRAU B e
RESISTÊNCIA MíNIMA A TRAÇÃO DE 60.WO psi - GRAU B
!(INCLUINDO JUNTAS, CURVAS, CONEXOES E SUPORTES).

~

1 DIAMETRO = 250MM
1.12

DIAMETRO = 700MM

1,2

APOIO PARA TUBULAÇOES EM CHAPA DE AÇO

1,3

1 ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL DE ESTRUTURA CELULAR
FECHADA 1 ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE BORRACHA
NITRiLICA, COM FATOR DE RESISTÉNCIA A DIFUSÃO DO
VAPOR D'ÁGUA p—7.0000NDUTIVIDADE TÉRMICA DE 0.035
W1(m.K) à 0 'r-, CLASSE MA/FOGO, ISENTO DE CFC, REF- ARMAFLEX
,OU EQUIVALENTE

HEATING & CCIOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
Rua Matheus de Leão, 116 - Freguesia do ó - CE P 02 731 -050
São Paulo - SP - Tel.: (55 11) 3931-9900 - Fax: (55 11) 3931-0057
Umail: info(? ~)heatingcooling.com.br

R$ 1.050,00

R$ 1.096.200,00

3.000,00

'R$ 1.332.000,00

M

4"

R$

UN

248

R$ 210,00

R$ 52.080,00

C, p
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SI'.
UNID. 1 QUANT.

DESCRIÇÃO

ITEM

1.3.1

DIÂMETRO

2501VIM - dupla camada 2 x manta M-99-E (2x19)

M

13.2

DIAMETRO

700 IVIM - dupla camada 2 x manta R-99 (2x32)

M

0"

PREÇO UNrr

11
~
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PREÇO TOTAL

R$ 981.00

R$ 1-024.164,00

~_~ R$2.800,00

R$ 1.243.200,00
R$ 26.170.000,00

TOTAL GERAL

1-

0

6.Ago.2009
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DET NORSKE VERITAS
CERTIFICADO DE SISTEMA DA QUALIDADE
Cei-tificado N'00729-1998-AQ-SPA-IN METRO

A DE-1- NORSI‹E VERITAS UrDA. certifica que o Sistema da Qualidade da organização

-

'--IEATING & COOLING TECNOLOGIA TÉRMICA LTDA.
em

Rua Matlieus de Leão, 116
São Paulo, SP - BRASIL
está em conformidade com os requisitos da Norma

NBR ISO 9001:2000
para o seguinte
escopo de produtos e serviços:
o

PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO DF,SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, SISTEMAS DE VENTILAÇÃO E EXA1TS -1ÃO,
SISTEMAS DE AQUECIMENTO E RESFRIAMENTO.

Local e data de emissão:
São Paulo, 2006-08-31

Este Certificado é válido até:

Pelo Organismo Credenciado:

Data da Certificação original:

DET NORSU VEIRITAs L-i, I)A.
l~ASIL
%

2009-08-22

1r4~
ocS

/Maurício Veritti r1n
Gerente

A

~—

de Certificação

0010

1998-12-11
A conformidade corri a Norma )ara o esco— indicado,
foi verificada pelo Auditui Lider
João Carlos Magalhães
registrado pela

~

não observância das cotidiçóes estabelecidas no Apêndice pode tomar este CertificaíkÍ yá^
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Carrier
A United Technologies Company

l

015-09
São Paulo, 03 de agosto de 2009
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Ref.:

DESENVOLVIMENTO

Pregão Presencial

ECONOMICO DE MINAS

No 25/09 — Processo

Interno

GERAIS

— CODEMIG

No 273/09.

Objeto: Licitação para contratação do fornecimento e instalação do sistema central de
água gelada para a Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais.

Prezados Senhores,
Declaramos para os devidos fins que, os equipamentos modelos 19XR e 23XRV, foram por
nós selecjonados e atendem na integra as exigências de consumo Máximo exigidos no
processo em referencia a ser adquirido pela CODEMIG.
Desta forma informamos que a Empresa HEATING & COOLING TECNOLOGIA
TERMICA LTDA., situada na Rua Bonifácio Cubas,. 760 — São Paulo — SP, é nosso
fornecedor autorizado a fornecer, instalar e prestar os serviços de operação e manutenção de
toda a nossa linha de produto, pois está apta técnica e financeiramente.

Atenc iosarn ente,

Ricardo Adriano Wusso

Gerente Comercial/SP
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONõMICO DE
MINAS GERAIS - CODEMIG
PREGÃO PRESENCIAL N 9 25/09
ENVELOPE N. 9 1 - PROPOSTA DE PREÇOS.
PROPONENTE: HEATING & COOLING TECNOLOGIA
TÉRMICA LTDA.
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