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MODALIDADE DE LICITAÇAO: 
OBJETO: Prestação de serviços para elaboração de projetos de contenção de taludes, 
incluindo a coordenação e compatibilização de projetos complementares de engenharia 
do Expon-iinas São_~~ 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELAIBORAÇÃO DE 
PROJETO DE CONTENÇÃO DE TALUDES, INCLUINDO A COORDENAÇÃO E 
COMPATIBILIZAÇAO COM OS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A 
CONSTRUÇAO DO CENTRO DE EXPOSIÇOES DE SAO JOAO DEL REI - MG. 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS- 
CODEMIG, CNPJIMF no  19.791.58110001-55, com sede em Belo 

R  r. G!,UM 	IZ, U 	i 	A Q 	i-i 
z  

Hori onte/MG, à Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, CEP 30150- 
350, neste ato representada por seus Diretores Presidente Oswaldo 
Borges da Costa Filho, de Obras Luiz Augusto de Barros, e de 

~)AT~~ Administração e Finanças Bruno Silveira Kroeber Volpini, doravante 
–j— —i. denominada 	CODEMIG, 	e 	a 	CONCREMAT 	ENGENHARIA 	E 

TECNOLOGIA SIA, CNPJIMF no  33.146.64810001-20, com sede no 
Rio 	de 	Janeiro/RJ, 	à 	Rua 	Euclides da 	Cunha, 	106, 	Bairro 	São 
Cristóvão, CEP 20940-060, neste ato representada por seus Diretores 
Antônio Elísio Cancela, CPF n. I  112.633.506-15, CI 639.641 SSP/MG, 
e 	por 	seu 	Diretor 	Regional 	Murilo 	de 	Mello 	Campos, 	CPF 	n.I  
410.149.956-07, 	CI 	M`1.210.221 	SSP/MG, 	doravante 	denominada 
CONTRATADA, celebram nos termos da Lei 8.666 de 21.06.93, com 
as modificações posteriores e em decorrênci2--de 'inexigibilidade de 
licitação formalizada no Processo Intern< ~ 129113 c 	amparo nas 
disposições do inciso 11 do artigo 25 do dipl0~~1 -refeíido, hipótese c m  
legal publicada no Minas Gerais do dia 15.05.13, o presente contrato, 
conforme cláusulas e condições a seguir especificadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços 
técnicos de elaboração de projetos de contenção de Taludes, incluindo a 
coordenação e compatibilização com os demais projetos complementares de 
engenharia já elaborados para a construção do Centro de Exposições (Expominas) 
de São João Dei Rei - MG. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
A CONTRATADA executará o objeto deste contrato em conformidade com a Lei 
8.666193 e suas alterações e nos termos dos documentos vinculados ao Processo 
Interno 129113, de Inexigibilidade de Licitação, bem como da proposta apresentada 
datada de 25104/13, que passam a fazer parte integrante do contrato, 
independentemente de sua transcrição, desde que não contrariem as disposições 
contratuais. 

( 
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CLÁUSULA TERCEIRA — DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 
Pelos serviços contratados e indicados na Cláusula Primeira, a CODEMIG pagará à 
CONTRATADA, a importância de R$63.950,00 (sessenta e três mil novecentos e 
cinquenta reais), em duas parcelas, da seguinte forma: 

la parcela — R$511.160,00 (cinquenta e um mil cento e sessenta reais), equivalente a 
80% (oitenta por cento), na entrega dos projetos, para análise; 

2a parcela — R$112.790,00 (doze mil setecentos e noventa reais), equivalente a 20% 
(vinte por cento), na entrega final e aceite, pela CODEMIG, dos 
serviços contratados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos serão efetuados pela 
CODEMIG em até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, devidamente certificada por representante da 
CODEMIG, designado para esse fim. 

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

PARÁGRAFO TERCEIRO: 0 preço contratual é independente de 
qualquer encargo ou tributo, cabendo à CONTRATADA o pagamento 
de todos os impostos e encargos que incidam sobre o objeto deste 
Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO: 0 preço proposto deverá contemplar todos 
os custos, diretos e indiretos relativos aos serviços, devendo 
contemplar serviços técnicos, amostragens, análises, descrição do 
processo e equipamentos, edição e reprodução de relatórios, 
deslocamentos, transporte, hospedagem e alimentação. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
0 prazo do presente contrato é de 60 (sessenta) dias, com vigência a partir da data 
da publicação de seu extrato na imprensa oficial do Estado — Winas Gerais", 
podendo ser prorrogado, através de termo aditivo, a critério da CODEMIG. 

CLÁUSULA QUINTA — DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Toda e qualquer comunicação, ordens de serviço, reclamações, imposição de multas 
intimações e outras, entre a CODEMIG e a- CONTRATADA, serão sempre 
transmitidas por escrito e devidamente registradas, devendo ser protocolizadas as 
correspondências encaminhadas pela CONT A, pois só desta form

~ 

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

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica expressamente pactuado que, se 
porventura a CODEMIG for autuada, notificada, intimada, citada ou 
condenada, em razão do não cumprimento em época própria de 
qualquer obrigação atribuível à CONTRATADA, originária deste 
Contrato, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, seja de 
qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter os pagamentos 
devidos, com base neste ou em outro(s) contrato(s), até que a 
CONTRATADA satisfaça a respectiva obrigação, liberando a CODEMIG 
de eventual autuação, notificação, intimação ou condenação. 

CLÁUSULA SEXTA— DAS OBRIGAÇõES DA CONTRATADA 
Além das demais obrigações que lhe são atribuídas, compete à CONTRATADA: 
6.1. Cumprir, dentro dos prazos assinalados, as obrigações contratadas; 
6.2. Obedecer fielmente às instruções, especificações, informações, detalhes 

técnicos e ordens de serviço emitidas ou ditadas pela CODEMIG, executando 
com a melhor técnica os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às 
normas da A13NT, especificações, projetos e instruções oriundas da 
CODEMIG. 

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

6.4. Disponibilizar mão-de-obra especializada na execução dos serviços, nos 
termos da proposta apresentada, mantendo, diariamente, na condução dos 
serviços, um responsável técnico que responderá por quaisquer questões da 
CODEMIG ou de órgãos fiscalizadores; 

6.5. 	Disponibilizar equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços 
contratados, em quantitativo e especificagão que assegurem o cumprimento 
do cronograma físico, a qualidade e especificação técnica dos trabalhos; 

6.6. Responder pela correção e qualidade dos serviços, nos termos da proposta 
apresentada e ainda que autorizada a sua execução por terceiros, 
observadas as normas éticas e técnicas aplicáveis; 

6.7. Garantir que os profissionais integrantes de sua equipe técnica e RT' da 
elaboração dos projetos complementares para a construção do Centro de 
Exposições de São João Dei Rei realizarão pessoal e diretamente os serviços 
objeto do contrato; 

6.8. Participar à CODEMIG a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a conclusão dos trabalhos, no todo ou em parte, de acordo 
com o cronograma físico, indicando as medidas para neamento da questão- 
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6.9. Permitir e facilitar à CODEMIG a inspeção dos trabalhos, em qualquer dia e 
horário, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados; 

6.10. Providenciar junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o 
pagamento de taxas e emolumentos, incumbindo-se da obtenção das licenças 
necessárias à execução dos serviços contratados; 

6.11. Alocar os recursos materiais e humanos necessários à execução dos 
serviços, assumindo integral e exclusiva responsabilidade sobre todos e 
quaisquer ônus trabalhistas e p revidenciá rios; 

6.12. Apresentar mensalmente as Guias de Recolhimento de Previdência Social - 
GPS e GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência 
Social, referentes aos encargos sociais da mão-de-obra alocada nos 
trabalhos, acompanhada da folha de pagamento correspondente; 

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

6.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou 
incorreções, sem que lhe caiba qualquer indenização; 

6.15. Registrar na entidade profissional competente, por sua conta e 
responsabilidade, a Anotação de Responsabilidade Técnica, referente ao 
Contrato. Ao término dos serviços, deverá ser providenciado o encerramento 
da ART naquele órgão, sendo que a comprovação do registro da Anotação 
de Responsabilidade Técnica deste Contrato é condição indispensável à 
liberação do pagamento contratado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇõES DA CODEMIG 
Compete a CODEMIG: 
7.1. Exercer ampla fiscalização e acompanhamento do contrato, por intermédio de 

prepostos seus, devidamente credenciados, aos quais a CONTRATADA 
deverá facilitar o exercício de suas funções, e que deverão notificar a 
CONTRATADA, por escrito, sobre providências a serem tomadas para a sua 
correta execução ou sobre irregularidade constatada no cumprimento de 
obrigação contratual. 

7.2. Prestar os esclarecimentos e fornecer as informações indispensáveis à 
realização dos serviços, 

7.3. Pagar os serviços contratados nas condições estabelecidas neste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
Os serviços serão recebidos pela CODEMIG nos termos do artigo 73 da Lei Federal 
8.666193, através de Termo de Entrega e Recebimento. 
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PARÁGRAFO CINICO: Para os fins de recebimento definitivo, será 
lavrado o termo respectivo, que consignará a quitação geral, plena e 
recíproca entre as partes, sem prejuízo da responsabilidade civil da 
CONTRATADA, nos termos da lei civil. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA — DO INADIMPLEMENTO 
A CONTRATADA ficará sujeita às penalidades conforme Art. 100 da lei 9.444 de 
25.11.87 e Art.87 da lei 8.666 de 21.06.93.A parte que der causa à resolução deste 
ajuste, por inadimplemento de cláusula contratual, pagará à outra multa equivalente 
a 10% (dez por cento) do valor total do Contrato, independentemente das demais 
cominações legais. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 0 atraso injustificado na prestação dos 
serviços sujeitará a CONTRATADA à multa moratória de 0,067% (zero 
vírgula zero sessenta e sete por cento), por dia de atraso, sobre o valor 
do fornecimento ou dos serviços não realizados, até o limite máximo de 
30 (trinta) dias; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 0 atraso injustificado na realização do 
pagamento sujeitará a CODEMIG à multa moratória de 0,067% (zero 
vírgula zero sessenta e sete por cento) por dia de atraso, sobre o valor 
do pagamento não realizado, até o limite máximo de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após o 301  (trigésimo) dia de atraso, a 
CODEMIG poderá dar por rescindido o Contrato, na forma da Lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS CONDIÇõES DE HABILITAÇÃO 
A CONTRATADA obriga-se, durante a vigência do contrato, à manutenção de 
habilitação requerida para participação no processo de in figibilidade de licitação, 
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comprovando, sempre que exigido pela CODEMIG, sua regularidade em relação aos 
encargos legais e prevídenciais. 

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

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

PARÁGRAFO úNICO — No caso de subcontratação não será admitida 
a dedução do valor da retenção previdenciária. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DA RESCISÃO 
0 presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes 
mediante aviso por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias, podendo ainda, ocorrer: 

Por ato unilateral e escrito da CODEMIG, nos casos enumerados nos incisos 1 a 
Xil e XVII do artigo 78 da Lei 8.666193. 
Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

CODEMIG. 
Por descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições. 
Decretação de falência, dissolução judicial ou qualquer alteração social da 

CONTRATADA que prejudique a sua capacidade de executar fielmente o Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL 
Dá-se ao presente instrumento obrigacional, para os efeitos legais, o valor de 
R$63.950,00 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta reais). 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — DAS DISPOSIÇõES LEGAIS 
Aplica-se à execução deste instrumento e, especialmente aos casos omissos, a 
legislação pertinente à espécie e a Lei Federal 8.666, de 2 .. 6.93, e alterações 
posteriores. 

(3~ 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA — DO FORO 
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG, para a solução de qualquer pendência 
relativa a este contrato, bem como sua resolução, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

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

M. 

MENTO E,~ MIC WEMI(NAS GE AIS — 
CODEMIG 

ENHARIA E ~#NOLOGIA SIA 
Murilo de Mello Campos 

Testemunhas: 	
CONCREMAT S.A. 
Diretor Regional 

N A'~ ~JEA MEIRELES 
LPF -  249.189.496-5,' ~ !: [A-1.032A02 

CODEMIG 

Eng~ Antôri, ,  -7,--7;sio Caizeeia  

oirelo, 
C0Ni~ PE,MAT S.A. 

2" 

Z  ~A~~ ~U~ELLtN~ECAMPó5 MIRANDA 
PF"061.712.296-28 CI: M-8.144.964 

CODEMIG 
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

CONCREMAT 
	

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

Rio de janeiro, 25 de Abril de 2013. 

Prezado Luiz Fernando Butakka, 

A CONCREMAT apresenta a seguir o descritivo das atividades envolvidas na 

complernentação do projeto executivo do Centro de Exposições de São João Dei 

Rei em Minas Gerais. 

Não obstante, contemplamos também todas as considerações pertinentes ao 

perfeito entendimento do escopo dos serviços e da metodologia de trabalho 

praticada pela CONCREMAT. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos. 

Sem mais, 

Atenciosamente, 

Lydia Maria Murad 

Diretora 

Tel.: (21) 3147 4431 

i 	 ~ 
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
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PROPOSTA TECNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇAO DO PROJETO 

CONCREMAT 
	

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

1 Escopo dos Serviços 

A presente proposta contempla as atividades para a complementação do projeto 

executivo para a construção do Centro de Exposições de São João Dei Rei, objeto 

do contrato CODEMIG n' 3307 firmado com a CONCREMAT em 10/05/2012. 

A seguir a descrição das atividades a serem desenvolvidas: 

Projeto de Contenção de Taludes 

Elaboração do projeto executivo da solução de engenharia proposta no Relatório 

de Análise de Estabilidade dos Taludes (778006-20-PE-501-RL-0001 -RI) para 

contenção dos taludes do empreendimento, no qual é recomendado o emprego 

de solo grampeado verde em três seções estudadas e o emprego da combinação 

de solo grampeado verde com uma contenção rígida na parte superior do talude 

para a seção mais crítica estudada. 

0 projeto executivo será composto de Relatório (climensionamento, memorial 

descritivo e quantitativos estimados), Planta baixa de localização e Planta de 

detalhes da execução. 

Serviços de Coordenação e Compatibilização de Projetos 

Execução do serviços de coordenação e compatibilização final dos projetos 

correspondente a um período de dois meses, considerando 48 horas/mês de 

Engenheiro Senior e 24 horas/mês de Engenheiro Júnior. 
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAI-

COMPLEMENTAÇAO DO PROJETO 

CONCREMAT 
	

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

2 Premissas 

A CODEMIG fornecerá todas as informações necessárias ao 

desenvolvimento dos serviços; 

Todos os documentos serão elaborados e entregues em língua 

portuguesa; 

Todos os documentos serão entregues acompanhados da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 

Toda a equipe de projeto ficará alocada no escritório da CONCREMAT, 

na cidade do Rio dejaneiro; 

Os documentos produzidos utilizarão o padrão CONCREMAT de 

desenho e diagramação; 

Os documentos serão entregues à CODEMIG em uma via impressa em 

papel plotter e em via magnética do tipo "CD-ROM". Os desenhos serão 

fornecidos em arquivos na extensão "dwg", planilhas, em formato "xls" -, 
e os documentos em formato "doc"; 

A CODEMIG arcará com as horas paradas da equipe da CONCREMAT, 

mobilizada para este Contrato, causadas por indefinições e/ou demora 

no fornecimento de informações que impossibilitem o andamento dos 

projetos. 
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

CONCREMAT 
	

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

3 Plano de trabalho 

Receber a ordem de serviço formal para inicio do projeto; 

Mobilizar a equipe; 

Confirmar com a CODEMIG as premissas e informações técnicas para 

iniciar a elaboração do projeto de contenção; 

Iniciar o desenvolvimento do projeto de contenção e a compatibilização 

dos demais projetos; 

Submeter o projeto para aprovação da CODEMIG ,, 

Realizar ajustes nos projetos e demais documentos caso haja 

necessidade; 

Após aprovação, oficializar o término dos serviços. 

Equipe 

A CONCREMAT mobilizará equipe técnica preparada e treinada para a realização 

das atividades, cujos profissionais estão gabaritados e capacitados dentro das 

boas práticas de engenharia. Ressaltamos ainda que todos os recursos 

disponibilizados para o contrato serão de primeira linha, softwares licenciados, 

com atualização anual das versões. 

Prazo 

0 prazo total para a consecução dos serviços é de 60 dias, sendo: 

20 dias para o Projeto Executivo de Contenção de Taludes 

60 dias para Coordenação / Compatibilização 
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PROPOSTA TÊCNICA E COMERCIAL 

COMPIEMENTAÇÃO DO PROJETO 

CONCREMAT 
	

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

4 Remuneração 

Valor Global 

Considerando o escopo definido em nossa proposta, o valor total é de R$ 

63.950,00 (sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais), distribuídos da 

seguinte forma: 

Projeto Executivo de Contenção de Taludes: R$ 33.450,00 

Coordenação / Compatibilização: R$ 30.500,00 

Condições de Pagamento 

80% após a entrega dos projetos 

20% após aprovação final dos projetos 

A emissão das notas será realizada após cada medição mensal. 

A CODEMIG terá o prazo máximo de OS (cinco) dias para liberar a 

emissão da nota fiscal correspondente à medição. 

As faturas terão vencimento 20 dias após a data de emissão da 

respectiva fatura. 

No caso de atraso no pagamento das faturas o valor será acrescido de 

correção monetária e juros de 1,5% ao mês. 

Reajustes 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o prazo de 1 2 (doze) meses a partir 

do início dos serviços, quando após será reajustado de acordo com a legislação 

vigente conforme variação do índice ICC divulgado pela FGV tomando—se por base 

o mês vigente. 

Considerações 

Caso as premissas da CODEMIG sofram al a es, os valores também 

serão ajustados. 
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

No preço já estão incluídos encargos sociais e trabalhistas de acordo 

com a legislação vigente, "over head", softwares e hardwares, benefício 

e lucro da empresa, telecomunicação, internet e material para consumo 

no escritório da CONCREMAT. 

Para execução de serviços, não contemplados nesta proposta, 

praticaremos os seguintes valores por categoria. -  

Categoria  jornada Hh 

Coordenador Técnico 168 213,18 

Consultor 168 250,00 

Profissional Sênior 168 213,18 

Profissional Médio 168 129,515 

Profissional Junior 168 86,26, 

Pr2jetista  Sênior 168 87,66 

Cadista 168 45,82 
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

5 Encargos do Cliente 

informar o início dos serviços de elaboração dos projetos com tempo 

hábil para que a CONCREMAT possa providenciar a mobilização dos 

profissionais necessários; 

Designar um representante da empresa para acompanhar o andamento 

dos serviços e dirimir eventuais dúvidas relativas ao desenvolvimento do 

empreendimento; 

Fornecer o levantamento topográfico da região do estudo; 

Fornecer todas as informações e documentos necessários para o 

desenvolvimento das atividades; 

Comentar e aprovar os desenhos e documentos dos projetos 

elaborados. A não aprovação e ou comentários, nos prazos acordados, 

possibilitará um acréscimo no prazo de finalizaçãà do projeto igual ao 

do atraso, sem que isso possa ser imputado a CON ICREMAT; 

Reembolsar à CONCREMAT as despesas não previstas nesta proposta 

como passagens e hospedagens para visitas extraordinárias fora da 

cidade base da Contratada; 

Viabilizar a realização de uma reunião de início e encerramento do 

Contrato que deverá ocorrer, no máximo, 72 horas após a data final das 

atividades a ele vinculadas; 

Comprometer-se a assinar os documentos: "Atestado Técnico" e "Termo 

de Encerramento" conforme descrito abaixo: 

Atestado Técnico (parte integrante do acervo técnico da CONCREMAT): deverá 

ser entregue em papel timbrado da CODEMIG, assinado pela CODEMIG e enviado à 

CONCREMAT no prazo máximo de 15 dias após a reunião de encerramento. 

Termo de Encerramento: deverá ser enviado à CONCREMAT no prazo máximo de 

15 dias após a reunião de encerramento. Este documento será assinado pela 

CONCREMAT em até 03 dias úteis após o recebimento da última Nota Fiscal de 

pagamento dos serviços e encaminhado, já assinado, à CODEMIG. A CCIDEMIG 

deverá devolver uma via deste documento com sua assinatura no prazo máximo 

de 15 dias após recebê-lo assinado. 
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6 Fora de escopo 

Execução de levantamento plan ialti métrico cadastral e sondagens; 

Projetos de infraestrutura não especificados na proposta; 

Horas adicionais decorrentes de retrabalho devido ao recebimento de 

informações/dados equivocados, desatualizados 
1 
 ou que venham a 

alterar substancialmente o projeto; 

Pagamentos de taxas e emolumentos relativos às licenças e aprovações 

de projetos e obras; 

Tradução de documentação técnica de qualquer natureza; 

As despesas com plotagens que excedam ao número de cópias indicado 

nesta proposta (01 cópia); 

Qualquer serviço não explícito nesta proposta. 

kwIMEr  
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7 Considerações Gerais 

Ressalvamos que os preços e demais condições comerciaisi ora propostos, foram 

definidos com base nos seguintes itens vigentes: tributos, encargos sociais e 

impostos. Qualquer modificação nos itens acima mencionados resultará 

imediatamente na alteração proporcional dos preços constantes na presente 

proposta. 

Eventual modificação da conjuntura económica atual que vierem a comprometer o 

equilíbrio inicial económico financeiro da presente proposição acarretará numa 

revisão das condições comerciais proposta, de forma a restabelecer este 

equilíbrio. 

Ressaltamos que a proposta enviada pela CONCREMAT deve permanecer em 

sigilo. 

Nos preços já estão incluídos encargos sociais e trabalhistas de acordo com a 

legislação vigente, "over head", softwares e hardwares, transporte e alimentação 

da equipe, benefício e lucro da empresa, equipamentos individuais de segurança, 

computadores e material para consumo no escritório da equipe da CONCREMAT. 

Todos os cálculos se baseiam em uma carga horária normal de trabalho, de 

segunda a sexta—feira, em horário comercial. Caso haja necessidade, poderemos 

reestudar novos valores para fora deste cenário, de comum acordo com V.S.as. 
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'WIor. ~ R524.-Çg~ ,-f4.-D-.tOÇ-  1-531.27.813. M' 9.4157.00 
01 3350.43.01.0.10.1 Ví ~éncia: 06 ~. a com,, da data assinatura. 

Extraio do Coriv. de Coop. Técnica n~ 5612013- Prides: EMG/SE0 e 
o Mimicipi, de São Sebastião do Paraíso. Objcto: Coop~ri mútua 
entre o., participes visando a -6cuç2ho do Projeto Estinitégico Geração 
Saúde. Vigência: 12 ~sca a partir da data de assinatum. Assinatura: 
1110612013. 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAs APLICADAS 

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Unidade Administrativa Imcmssada: Dimioria de Plarm~iiiii, Gas-,à.  e 

Finanças- 
IGA Objet.. ContraU,çã. do Centro de Inlegmçã, Empresa-Escola de Minas Gerais 

- CI EE como A gienle de Integração para a operacionalização,  do 

P  
p 
ragranta de estágio, visando o descrivolvimento, de tividades conjim-
ma .p- de propi-r a operacionalização da Legislação ena vigor 
relacionada 

im 
Estágio de Estudantes obrigatório ou não, entendido 

c... .. estratégia de 	 que ccimpl.nicota . p.- 
- E.sino-Ap-di-g-. 
A Dinciora-genal do IGA, no so de suas atribuições ~ iabciccid,s no 
artigo 7% inciso 1 do Regulamento do IGA aprovado pelo Decreto Esta- 
dual n~ 45.8081201 1, alterado pelo Decreto n ~ 45 ' 89612012. observa- 
dos a [c-- da Pincea, PROC:GA 07/2013, de 1010612013 e Nota 
Técnicada Auditoria Seccional Proccsson ~ 2400.240.07.0535. , 3, com 
fulcro no artigo 24, inciso XIII de art. 26, da Lei Federal ri" 8.666193. 
- . ilação dada pela Lei Federal no. 8.883 de 08.06.94 c alicm, 
çõ. p.~teri.ms RATIFICA AI. de Dispensa de Li,it.çR., destinada à 
-t,ataçã. do Cenina de Integração Empr-Escola de Minas Gerais 

_ ClEE, para exec,çIlo dos scaviçw descritos acima, por um período de 
12 (doze) incaes, no valorcstimado anual de R$ 34.135.20 (trinta e qua-
tro mil, cento e uinta e cinco reais e vinte centavos). 
A desp- acima mencionada estará acoberiada pela dotação orçarocri- 
tá,ia ú.,c.: 2401.19.122,701.2002.0001.339039.52.60. 1 ~O. 

Belo Horizonte, 11 de junho de 2013. 
Cláudi, Lúcia Leal Werneck 

Di,ctora-gi,ral 
IGA 

6 cra -11 430098 - 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAR~IS 

Universidade Estadual 
de winca Chinas 

Reitor: Preiressor Jollo dos Reis Canela 

Aviso de licitação - Pregão Eletiônico 
A Uri-raidadi, Estadual de Montes Cliu-os - UNIMONTES. através do 
Ilospital Universitário Clemente de Faria - HUCF, tom, público que 
realizará Licitação Pública. .. modalidade Pnegã. .h o ,. 01912013. 
P-- 1320042120012013, do lili. Eletrêmicia, ptira Prestação de Se, viço 

de Exame lati-natorial de análise de água co 	bacteriológico e f  
.,_q.íritico 	-Ii.d. 	 e w'=estt̀nifirocnic para o 

HospitaUniveisitário Clemente de Faria . HUCE 0 referido centanue ,erá  es 
zado por meio de sistema cletrónico, pelo site: —compras. 

mg.gov.br  e terá como refenocia, o horário de Brasilia - DF. As 
p— 

P."""` 
M-iiii, dc-,ã. ser —carninhadas até às 08h59min do dia 

2410612013 pelo endereço eletrónico acima determinado. A abertura da 
sessão pública do referido certame será no dia 2,110612013.às 09h. Os 
interessados poderão ter acesso ao respectivo Edital c anexos pelo siu, 
~.unimontei.br e ~compras.ing.gov,br, a partir de 1210612013. 
Quaisquer outras infomaçõcs poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 
3224-8229 ou pelo c—mail: pmpo.hucf@unimontcs-br.  

5 c. -11 429749 - 1 

r.t.(. do 5' Te-. Aditivo do C.m.t. i' 2769f2011 de Serviço, 
fi-ad. 

-,,c 
 . ESTADO DE MINAS GERAU., nici. d.(.) UNI-

MONTES e o(s) fon~r(~) 12.982.9111 1-14 - DANTAS E SI 
LVA LTDA - ME. Processo n ~ 2311021 0000801201 1. Pregão .[c-

,nínico. Objeio: Asi.st.. de jamais e Prorrogação . partir 
de 14106f2013 até 13106/2014. Valor total: R$ 67.395,90. Dotação( 

-') Orçruiiniq,) .': 2311.12.364.129.4143.0001.339039.11.0.10.1; 23 
11.312.571.130.4164.0001.339039.11.0.10.1: 2311.12.573.129.4119.00 o 

39039.11.0 : 10.1,Asai.al. :28105120;3. Signatários: pela contra-
ta~. Adirilito Mmiu,1 . Dama, ~%cerda pela contratante Juventino Roas 
de Abreu Júnior, 

3 em -11 429782 - 1 

E."t' da Ciamim. .1  360512013 de Serviço, firra.d. -i. o 
ESTADO DE MINAS GERAIS par naci. d.(a) UNIMONTES e (a) 

—a 	 17.4i5M710001-50 - CLEMENTE DIAS SOARES 
JUNIOR - ~ E. Procesa, de compra n-  2311021 000054t2013. Prc- 
rã 

 
Objeio: Contratição de mpmsa especializada ena ser- 

gráfico para atendirmarto ao convénio ri" 13112010 - pibid. Valor 
tmal: R$ 9.000.00. Vigência: 9 nic-, de 2710512013 . 31/1212013. 

Extraio do Conv. de Coop. Técnica n` 5712013. Partes: EMG/SEEJ c 
o Município de Ervália. Objeto: Cooperação mútu ,  entre os panícipcs 
vi,.nd. . —eciiçã. do P.jct. Estratégico Geração Saúde. Vigência: 12 
meses a partir da data de assinaLura. Assinatúca: 1110612013. 

4 cm -11 429844 - 1 

Ato de Ratificação 

RATIFICO . Ai. de 1.c.igibilid.d. de licitaçA. .'6412013, c.. f.1c. 
im, disp.,ições do ..p.t, do artigo 25 da Lei Fdc.1 ri' 8.666193 e sinis 
aitcraçôc.~. para a contratação da empresa Isabelha Noccm Lopes - ME 
para prestação de serviços de atiid,dcs fisicas regulams 

' 
de esporte c 

laut, voltada à promoção e manutenção da saúde coira Jovens de 15 
a 19 anos. com  sobrepcso, assim como adoção de adcq,ados hábitos 
alimentares. contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e redu-
ção d~ sobrepcso, por meio de avaliação, acompanhamento c melhora-
nacrito dos seguintes indicadores de saúde: Pressão Arterial (PÁ). Indice 
de Massa Corporal (IMC). Medida da Circunferência Abdominal c Pre. 
valência de Sobrepcso, de acordo com a ~sidadc recomendada pelo 
médico elou equipc de Saúde da Família (ESF), no âmbito do Projeto 
Estratégico Geração Saúde. 0 valor global estimado do Contrato é de 
R$ 60.000,00 (sessent, mil reais), que correrá à conta da seguinte dota. 
ção orçamentária: m': 4291.10.301.008.1297.(>001.3390.39.99. 1. 10. 1. 
Belo Horizonic. 11 de junho de 2013. 

Emis Ferreira Biondim 
Secretário de Estado de Esportes c da Juveritude 

Estrato do Contrato ri" 7112013. Partes: EMWEE.) c a empo,sa Isa-
belia Nocem Lopcs - ME. Objeio: Prestação de serviços de atividad~ 

fisicas regulares. de esporte c lazer. voltados à promoção e manutenção 
da aúde entre jovens de 15 a 19 anos, com sobrepeso, assim como 
.d.ção de adequados hábil- alimentares, e..fflb.ind. p.m . 
da qualidade de vida e redução do sobrcMo, por meio de avaliação, 
,companhan,cnio e melhoramemo dos seguintes indicadores de saúde: 
Pressão Arten.I (PÁ). i.dic. de Mas. Ccp..1 (IMC), Medida da Cu-
c~.nfcrência =inal e Prevaléncia de Sobmpeso, de acordo com a 
a sid.d. d.d.p~io.édi,../o. ~q.ip~d~S.~d~ d.F., fui (FS  an 

F). in, âmbito do Projeto Estm(égico Geração Saúde. Vigênci 
. 
12 

meses a partir do extraio da publicação na Imprensa Oficial. Valor glo- bal 
es,íra.d.: R$ 60.000.00, Doi Cim. n.': 4291.10.301.008.1297.0001 

.3390.39,99.1.10.1 Assinatura: 1110612013 
RATIFICO o Ato de Inexigibilidade de licitação n"6112013, com fulcro 
n~~ di ~p.~ içõ~~ d...p.t,d..~ ig.25d. Lei Federal n"8.666193 cs-
alterações. para ~ conimiaçãg da empyesa RI Fimess Ltda - ME para 
presuição de serviços de ati,idadcs fisicas regulares ' de esporte e lazer, 
voltada â promoção e manutenção da saúdi, entre j ts de 15 a 19 
anos, com sobrepcso, assim como adoção de dcqnad.a hábitos ali..- 
tares, contribuindo para a melhoria da qualidade de ida c redução do 
sobrepcso, por meio de avaliação, wompa'fthamcnto e mclbpmmente 
dos wguini~ indicadores de saúde: Pressão Arterial (PÁ), índice de 

l assa Corporal (IMC), Medid, da Cimunfirrência Abdominal e Pmva-
cla de Sobrepcso, de acordo com a necessidade recomendada pelo 
médiro /ou equi . pe de Saúde da Família (ESF), no âmbito do Projeto 
Estratégico Geração Saúde. 0 valor global estimado do Contraho é de 

I~$ 60.000.00 (sessenta mil mais), q,c correrá à conta da seguinte dota- ç.. 	 ri.': 4291 ~ 10.301.008.1297.0001.3390.39.919.1 ~ 10.1. 
Belo Horizonte. 11 de junho de 2013. 

Eros Fermira Biondim 
Secretário de Estado de Esportes e da Juventude 

Extraio do Contrato n o  72f2013. Panes: EMG/SEE.1 c a empresa RI 
Finiess Lida - ME. Objcto: Prestação de serviços de atividades fisi-
cas regulares. de esporte e lazcr, voltados à promoção e manuic,ção 
da saúde entre jovens de 15 11 19 anos, com sobrepcso, assim como 
adoção de adequados hábitos alimentares. conifibuindo para a melhoria 
d, qualidade de vida c redução do sobrepcso. por meio de avaliação, 
acompanhamento e melhoramento dos siguiaLes indicadores de saúde: 
Pressão Ancni.I (PÁ), í.dicc de Mas. C.,p..[ (IMC), Medida da Cit-- 
cutiféliência Abdominal e Prevalència de Sobrepcso, de acordo com a 
necessidadc recomendada pelo médico clo, equipe de Saúde da Família 
(ESF). no âmbito do Projeto Estratégico Geração Saúde. Vigência: 12 
meses a partir do extraio da publicação na Imprensa Oficial. Valor glo- 
bal estinuido: R$ 60.000,00. Doi Orç. a.': 4291.10.301.008.1297.012t0 1 
.3390.39.99.1.10.1 Assinatura -  1110612013 
RATIFICO o Ato de Inexigibilidade de licitação n~ 6012013, com fulcro 
nas disposições do caput, do artigo 25 da Lei Federal rio  8.666193 e soas 
alterações, para a contratação da empresa Com FiIness Studio de Trei-
naracrito, Funcional Ltda - ME para pmffiçâo de serviços de atividades 
rísicas regulares. de esporti, ~ lazer, voltada à promoção e trimuienção 

Extraio do Coriv. de Coop. Financeira n` 2912013. Partes: EMWEE.) 
e . M.ricipi. de Juiz de F.,afMG. Obj.t.: Apoio f ..... i,o para c..- 
cução das açõcs previstas cin seu plano de trabalho e no caderno de 
encargos, com a finalidade de viabilinr a realização do "Progr,ma de 
Açã. Continuada Minas Olímpica - Jogos de Minas" que poicaciali-
zará o esporte de rendimento, confianom itens discriminados no Plano 
de T.blh.' W1. R$20.000,00. Doi. Oiç. 1531.27.812.212.4312.00 
01.33.40.4 	 Vigência: 06 meses, a contar d, data sainatura. 
Assinatura: 1110612013. 

4-11429901 -1 

S..1.,i. de Estado de Esportes e da Jüvcntudc 
Extraio do Y Temo Adifi- ao Co,vénio n ~ 17M010. EMG/SEE.l e 
Município de Formiga. Objcto: prorrogar a vigência do convênio em 
queslão, que igomrá do dia 2510612013 a 2510612014. Assinatura: 
1 Iffi612013. 

1 - -11 430G68 - 1 

E.I.t. da Crui, de Coop. Financeira ." 3012013 Pari- EMG/SEEI 
e o Município de Piunalti. Objeto: Apoio finaneciro para refimira do 
Girásio Policsportivo Totino Rezende.. Valor, R586.546,77 Dot Orç-
1531.27.813.149.4171.0001.4440.42.01.0 38.1 V.gé..i.: l i nu-s, 
contarda data assinatura. Assinatura: 1110612013. 

Extraio do Coriv. de Coop. Financeira n~ 3112013. Partes: EMGf 
SEU c o Municipio de Lji,ha. Objeio: Apoio financeiro para 

mali-zação da 3 o  Etapa da 10o  edição da Copa Show minas de MmoCross; 
Vai.,. R525.000,00. 0.[, 0,ç. 1531.27.813.149.4157.000 1 .33.40.41.0 
. 1.0. 10. 1 Vigência: 06 meses, a contar da data essinatum. Assinatura: 
1110612013. 

3 c. - 11 430164 - 1 

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude 
Extraio do 5~ Temo Aditivo ao Contrato de Prestação de Scrviços N' 
3012009, EMG/SEEJ e a Empresa Sodcxo Pass do Brasil Sci-viços e 
Comércio S.A. Objeto: Prorrogação do periodo de igènci, por 12 

meses, a contardo dia 2910612013. Assinatura: 1110612013. 

1— -11 430175 - 1 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO EcONÔMICO 

Primeiro TemoAditivo ao Protocolo de IntençõesW 11712011 
Partes: 0 Estado de Minas Gerais. a Secretaria de Estado de D--ol-
vimenio Econômico - SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, 
o Instituto de Desca,olvimento Integrado de Minas Gerais - INDI e 
a EMALTO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - EMALTO EM, 
Objeto: constitui objcto do presente Temo Aditivo I- alterar a reda-
ção dos incisos 111 e VIII do "wp a,  Tem  redação dos Paiálirafias 
Primeiro e Segundo, revogar o P 	

um, 
bem como incluir o 

Incisr,  VIII no Paragrafo Quanto e o Parágrafo Quinto, todos ri, Cláti-
sula Dez— da Seção 111 - Dos comínomissos do Estado- Subseção 11 - 
Do tratamento tributário. li- aliem a mdaçã. da Cláusula Quatorze da 
Seçã. [V- Das dispoisiç&s 	 20.05.2013 Signauirios A ~t.. 
mo Augusto Junho Anastasia (ESTADO). Doroth. Fonseca F.,q.i. 
%Vcm~k (SEDE), Leonardo Mauricio Colombini Lima (SEF), Mônica 
Neves Cordeiro (IN DI). e Humberto José Torquetti (EMALTO E.M.) 
Primeiro Temo Aditivo ao Protocolo de Interiçõ<s No  06612011 
Partes .  0 Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvol. 

Ec..ô.ic. - SEDE, a Secrieiin. da Esuid. de Fazenda - 
s 
 EF. 

o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais ~ INDI c a 
AC CRP COMPANHIA DE REVALORIZAÇÁO PLÁSTICA LTDA. 
Objeto: constitui objcto do presente Temo Aditivo I- alww a —Ia-
çã. d.s.lí ... a . —,1—, todas da Cláusula Segunda, da Scç.. 
11 . 0- Cmnprmms,.~ da AG CRP, H- .11-, a cd.çã. da i.ci,. 
111 e do Parágrafo Primeiro, ambos da Cláusula Décima, bera como 
inserir o inciso VI no Parágrafo Quarto da mesma Cliniaula. da Seção 
111 . DOS COMPROMISSOS O<) ESTADO, S.b,.çã. H- 0. (.ta-
mento tributitrio, [i[- alterar a redação da C;áusi ~g Décima Quarta, da 
Seçã. ]V- Das Disp-i~ Fimus.Dina: 14.05,20 3. Signatários: Anu› 
mo Augusto Junho Anastasia (ESTADO), Doroduz Fonseca Furqu ~ m 
Werricick (SEDE), Leonardo Mauricio Colonalimi Lima (SEF), Mônica 
Ncv. Cordeiro (INDI),Adi ... Cardoso G.i..,3.a e Maria José Cio. 
dos (AG CRP). 
Primeiro Temo Aditivo ao Protocolo de IntempiscaN-  092t2012 
Partes: 0 Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Esuado de Deservol-
vimento Econômico - SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, 
o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gcrifis - ]NO] e a 
CIDA-Ceamo Industrial do Aço Ltda. Objem -  constitui objeio do pro-
sente Te-Aditivo 	. Ubela , c iii,cri, . Parágrafo Um-. Iculos 

QUARtÃ-.'FÉiR-Ã. í!DEJU;NEO, DF 2nia-61 

COMPANHIA DF DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

Companhia de Des-Ivirocri(ri Económico 
de Minas Gemia CODEMIG 

Contrato n~ 3508 - ALPHA GEOLOGIA, ENGENHARIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA X CODEMIG - Objet.: Prestaçâ. dos serviços 
de elaboração de esluidos para tiverbação & me,vi, legal 

' 
para fins de 

liccnciame,to ambim(al do Distrito Industrial de Curvelo/MO, pelo 
prazo de 3 meses a partir da publicação - valor global de R~6.800,00 - 
assunid. - 1710512013. 

C.nirato .' 3509 - TCA - TECNOLOGIA EM CONTROLE 
AMBIENTAL LTDA X CODEMIG - Objeto: Execução dos seriviÇos 
cspecialindm de elaboração de projeto básica e execintivo de adequa-
ção e ampliação da ETE do Disbito Industrial de Araguari/MG. pelo 
prazo de 60 dias a panir da publicaçAo - valor global de R.5134.700.00 
- assinado em 2910512011 

Contrato ri*  35 10 - JORGI PROJETOS E CONSTRUÇõES LTDA 
- ME X CODEMIG - ObjeW Prestação do, serviços de engenharia 

a À-çã. da obras e -iÇ.a para adeqintçóes dos imio-
nadorca manuais de alame de incêndio no Expominas de Teófilo Otonil 
MG, pelo prazo de 40 dias a partir da publicação - alar global de 
R555.473.16 - assimid. - 2910512013. 
Temo de Doaçro ri" 3511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

LIMA X CODEMIG - Objeto: Doação de 02 relógios digitais - -i-
nado em 22105/2013. 

Contrato o' 3512 - SPELAYON CONSULTORIA - ME X CODE- 
M IG - Objeto: Execuçáo dos serviços especializados de realização, de 
cst.d., arqueológicos . espeleológicos c. âne. de 23,45 ha, integrante 
da Unidade Industrial de Amos, pelo prazo de 1 mês a partir da publica-
ção - global de R$ 15.252,69 - —imul. to 2410512013. 

Contra,o ,c  3513 - AVALICON ENGENHARIA LTDA X CODE-
MIG - Objeto: Prestação de serviços técnicos de cadastra risica, doeu-
mental, engenharia de avaliação, neg~iaoo e lournalização de cons-
lituição de servidão com proprietários de imóveis atingidos pela linha 

de transmissão daí CEMIG, ima Sete Lagoas, pal. p- de 45 dias 
a partir da publicação - plor global de R530.000,00 - assinado cio 
06106/2013. C.mosta 

 .^ 3514 - CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLO-
GIA SIA X CODEMIG - Objcto: Prestação dos serviços técnicos de 
elaboração de projetos de contenção de taludes. para a construção do 
Ceratro de Eposições (Expomimu) de São João Dei Rei, pelo prazo de 
60 dias a partir da publicação - valor global de R563.950.00. assinado 
,na 1610512013. 

Contrato no  35 15 - ASSOCIAÇÁO COMERCIAL E EMPRESA-
RIAL DE MINAS - ACMINAS X CODEMIG - Objet.: Esuibelaci^ 
mento de relações insüwcionais entre as psrms~ mediante açN-~ conjuri-
tas pum o palmeinio de eventos mprcsariais (Crio 2013 - no Palácio 
das Artes; Lapidar - no Minas l; Salto em Negócios 2013 . no Hotel 
Mercum), pelo prazo de 6 meses a partir da publicação - valor global 
de R$300.000.00 - —iii.d. .. 0410612013. 

Resultadojulganum 

Carta Convite 0912 ~03 Processo fic litatméZa  103113 
o  Objcto: Contm(aç5o de empresa de engenharia para desenvolvimento 

de avaliação das sisteroia de prevenção o o.nabsite . incêndio das di- 

ficaçõcs denominadas "Expominas", em diversas cidades do Es" de 
Minas Gerais. 
I~ lugar - vencedo- Abadia Projetos catura Incêndio Lida - ME 
P,.p.sl. 
Maio Neto Projetos, Consuilloria & Montagens Lida - ME: Não cumpri-
mento dos itens 9.5, 9.6. 9.7,21.1, 21.7 e 21.8 do edital. 
Belo Horizanic, 10 dej,nho de 2013. 
Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE LICITAÇÀO 
Pregão Presencia[ 1312013. tipo menor p~ por lote. Procesari Interno 
,~ 153113, cujo objeto é a aquisição de pastasi vetro lateral em polip~ 

pileno para CODEMIG 
Sessão de Pregão: às 10:00 (dez) horas da dia 26 de junho de 2013. n~ 
Rua Manaus, 467. Bairro de Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG. 
Obtenção da dit.l: .. endereça supra das 9 à, 12 e da 14 à, 17 homs, 
ou pelo site litup:11-Merrig.combrIpicípio. 

Belo Horizonte, 07 de junho de 2013. 
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇAO 

16 em -11 430136 

MI 
oionas 

.9.9lo, Te[.: (31) 3521-9510. ]birité, 
mileiro (pregocim). 

13. Adriana 

3 em - 11429936 . 1 



A, CODEMIG 	PROCESSO INTERNO - PI 	No  129113 

De Unidade  Para  Unidade 

José Nilson da Mota GEMAD  Dra. Suely izabel_Cõrrêa  Lima ASJUIR 
Para enquadramento e prosseguimento do processo até a formalização do contrato. 

'0  Wg/3 
N DA OTA 

/Ge rêNIM' 
~ 'n 

n, 	d 	"trativa C DEMIG 
	 04110~ 

SUE 	11 SUE 	1 CORREA LIMA 
~t~  Juridic<,  

co DEMIG 

2 De  1 Unidade'1 Para  1 Unidade 

DE~~A MEI A 
Advogada 

3  De  "f'~fl'níièl de Para  ade 

MANDE ~G`ARI& DI 
1 	AL  l  Auditor Interno 

'35U 	E 	
Q1  

ILier tejurídica 	 'ODEMIG 
E,  L

~C RREALIMA 

CODEMIG 

4 flidade r 	 'pã~ã'  
Unidade 

DEN 	BATO DE ALIVI 	A 
S, 	LY 	RREA LIMA 	 Advogada 

ere 	e ~w1idjc ~~, 'e  -ei., 	 CODEMIG 

'j,:U~ida=dè  Píra,_ 	
lu  

nida de 

LIMA RREA ,UFLY 	rk 
SUELY 	ren e 3urí i 

G 

(Sendo o espaço insuficiente, usar outro quadro ou anexar folha) 



Á(CCODEMIG 
	

PROCESSO INTERNO - PI 	No  129113 

~ Dé  Uhidade .  
-

Para  Unidade 

De  Para  Unidade 

3 De.,.,-  Para  Uinidade 

De Par a  Unidade 

De- 	 '1,,Unidade -1 Para  Unidade' 

(bendo o espaço insuficiente, usar outro quadro ou anexar toina) 



tará insuiiuciona I, pelo Estado de Minas Gerais, através desta S cercts ~ 
ria de 

Estado  de  Desenvolvinac 	
ice, na MINASPÃO- 2013 ~ 

aio EconÔ." XIV FEIRA NACIONAL DE PANIFICAÇÁO E CONFEITARIA 
E MINASBAR -2013- 1 FEIRA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS, 
PRODUTOS E SERVIÇOS piWA BARES, RESTAURANTES, FAST 
FOODS E LANCHONETES, . .. dias 15 a 17 de maio 
de 2013, junto a CENTRAL DE EVENTOS E PROMOÇ(

~
ES, deten-

tom exclusiva dos direitos de eminerrialização e locação de áreas para 
o referido evento. pelo valor de RS24.000,00 (,inie e quatro mil reais). 
Scerctaria 

de 
 Estado de Desenvolvimento Econômico, Belo Horizonic, ,4  de 

nou. de 2013. 
MÁRIO MARQUES 

Superintendente dq Planejimenio, Gestão e Finanças 
RATIFICAÇAO DA INEXIGIBILIDADE 

Ridifir ... to de rcecud—mue.to  da ii"çã. de 
""7` 	

nos 
=p1~,hPcc~1n 	 ade de hei, 	3./~2013, c..- Sup  'irnetele ",dcigibi'id 	a,à. a' o, . c.  I8.c~n 	

Planciamenio, Gestão c Fia 
sidernaulo, o Parecer emitido pela Assessoria Jurídica desta Serrelari. e 
pronunciamento da Auditoria Setorid 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Belo Horizonte. 
14 de maio de 2013. 

DOROTHEA FONSECA FURQUIM WERNECK Secretária 
de Estado 

8   -14 419314.1 

Eximia do 2". Temo Aditivo ao Contraio n o. 00412011 P.rica: 
Secretaria de Estado de Dcsenvol,intento Econômico - SEDE 

e bi.  Auto Peças Impoti Lida. Objeto : 0 papsente Inslmmc"'0 
"' p—  o jeto:]- prorrogar o prazo de vigência do contrato, por mais 12 (doze) 

meses cz.a!,mino Pi-ceistgaroa 13 de maio de 2014; fi- 
alterar 

a 
Cláus. . 
	ta-  DOP 	. 

preço global estimado do presente 
contrato é de R$33.101.51 (trinta e três mil, cento c um mais e em- 
q",nta c um centavos) com o pagamento mensal referente às despesas ~
fetivamentcautori-d,is, ~.q.~ljâ ~,,tã. ~~p~cif, ~.d.t.d. ~ ,.,s —, P 	 ~P  

5—  csp-irc.d.5 	
p prsio da CONTRATADA. !. Vigêrt .. ale 

13.05.2014. Valor: 21533.101.51 (trinta e três mil, cen o e um mais e 
cinquenta e um centavoo,). Dai, : 30,04.2013. Signatários: Cláudio de 
Paiva Fermi. (SEDE), Reinaldo Viana e VâniaAparceid, VianaAl,cs 
(Auto Peças Impott Lida). 

3 em - 14 419305 - 1 

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO 

ESTADO DE MfNAs GERAIS 

%1~ - 

J'BDMG 
CT-294212013. Contmta~ o: BANCO BRADESCO S.A. Objeto: Pres- 
laçã. dm

, 
serviços bancarios de a) cobrança sem registro e h) dcpó- s  

identificado, ecouralizand, . cecebitincrio de 
liud's  e  pagamentos  de créditos a. BDMG. Vai., 

..,,a, 
 estimado: R$42,500,00 (quarent, 

e dois mil e quinhentos mais). Dotação Orçamentária: 8199910016 - 
GOP- Serviços de Processanacirio Bancário - Taxas e Tarifias. P-- 
de vigência: 12 (doze) meses, a contar do dia 13 de maio de 2M, 
p.dc.d. se, p--g.d. por iguais e sucessivos períodos, a critério 
'..,c. e c.clusiv. d. BI)MG, bcdccid.x as limites Icg.is ~ Data da 

06/05/2013. 

CT-294312013. Contratada: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. 
Objeio: Prestação dos serviços bancários de a) cobrança seno rcgistro 
e h) depósito identificado, centralizando o recebimento de litulos e 
pagamentos 

de 
 cêdil., a. BDMG. Vai—umil c,finutid.: R$42.500,00 

(quarenta e dois mil c quinhentos mais). Dotação Orçamentária: 
8 1 ~9910016 - GOP- Smiços de Processamento Bancário - Taxas c 
Ta iras. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a contar do dia 13 de maio 
de 20 

1 
 3, podendo ser pronrogado por iguais c sucessivos períodos, a 

,rihéri. únicoc exclusi- do BDMG, obedecidosos limites legais. Data 
da assinatura -  06105/2013. 

i Ceurfira 1,.' Cotarenturil Engenharia cTecrologia S.A. Obj 	

" de Taludes, 

incluindo 

	

C""""~

' ' 

C

P`h'd""""` 	
1: 

nrentemares  de  
con ~sElnb.rnÇ5. dos  

'...Çà. dos  'rolems  pi"P  
E 	 E, '-,a,, Sà, 1,á, Dei Rei. 

d' ga p 

	

da Lei Federal 8. 

Imul-ntem.' 	

' 

".g.  2~ .  meix.fl, 
	 66r de 2 1.01.11 e  suas 

"era áca '.si .. 

res  
Ent  . 

4 de rmo. 

de 'tH ~ 

._n'j.  . es 
da 

Costa Edit. 

.irct.r Frcs.; 

em. da C..E.I. 

Re,oltado j~ IgtmoPI- 
'!oPp`ce—,licil-tó'i. Cana Coriv. 0712013 	recesso mern. 95113 

Objeto:Con(mbçãodecinpres,deengenh.,i. amexecuçiodasobms . 	d. e serviços deadequação,  dos aciona resmanu
~ isdcal,~

mesdeincên-
di., incl.ind? . instalação da 2a  Central de Alarme, no Expominas de Teá  li o  

r, . tora - MG. 
Procedida à análise e .1 enciu. da Ino, (a preços e documentação 
de habilitação e 	ti <a sua confc%idadd~e. rica declarada vence- 
d 
Ç~~

1a do verÀIra, 1 licitante á,i,, IORGI PROIEIOS E CONSTRU-. LTD  

Belo Horizonte, 13 de maio de 2013. 
Comissão Permanente de Licitação 

Result,,dojulgamen ~odch,bilit,çãompmce -licit.ló'iP C.Pc.r,é.c,a03,20  3 
-PmsoInmmon~ 317l3 

Objeio: Alienação de um imóvel urbano localizado à Rua Rio de J»vim. 
62 1,,  exquina Rua S; Paulo, 11 e fundos para Praça Malcos T  ... e,,10  C  , c.  Va odis 

 _ MG. 
Licitante habilitado: 
Agiliz, Locação 1, Máquinas Lida - ME. .cI.U.rizonIc, 

1 
 3 de maio de 2013. Comissão Pc
crue de Licitlçã. 

13 em -14 4190916 - 1 

COMPANHIA ENERGÉTICA DO 

ESTADO DF MINAS  GERAIS 

MMIG Companhia EntergIdica 
de Minas Gerais 	 iffi 

CompanhiaAbeda - CNI`J1 17,155.73010001-64 - NIRE 31300040127 

Extraio da ata da 5593  reunião do Conselho de Administração. 

Data, bom e local: 31-01-2013, às 9 horas, im sede soci,1 

Mesa: preidente: Doroffica Fonseca Furquim Werneck 1 Secretária: 
Arumann. IlitilPch, Frade Brorox 

Sumário dos fatos ocorridos: I- A Presid 	
eo"""ir" d prcs~.lca se havia c.nfiit. de 	dei. c.., nalén. . C.m. 

desta reunião, tendo lodos sc roam restado negativamente à cxistencia 
de quaI~ucr connilo 

neste 
 sentido. 11, 0 Cjnselho tipurovou a ata desta mumir,  H 

 _o Ceriscili. 	 Xam a contottação, 
pela Coi7tudim, de cx c.p%.1'." d. =,gutù la Cemig 0 ou da teceu comentário 	re  

h, "'"ai, de 
i 
 ale-

C..selhei— U.' 
noutic.  Fensce. For 

~cí.sA  
quim cmcck, Di 1 	Bastos de Morais, Amángelo Eustiluímo To ms 	cio—,  G  y 

'a~% Vilicla Paschoal, João Camilo Peaina, Paute, 
Reb?r

? 	" P 

 Reck—gc1 Gited,s, Wando Pereira B. 
	n.r. 	a- 

floãcsCbs~ Pos,  ~uiz  cs~
Brmm Magalhães Menicucri, José 2c '  ;,A,.d...,,MCa.g. 

. si. 
de  Barros, 

N ,i.. Brandão feriaz Ramos, _rm`Isio 
Augusto Carneiro. F.nkli. Momim Gonçalves e Marina Rosentital 
Rocha; e, Anatraria Pugedo Frade Barras, Secretária. 

a.<i ~ Anamaria Pugedo Frade Barros 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
Cerfifico o mgisiro em: 11 -04-2013 

Sob o numero: 5033632 
Protocolo: lY , 90.814-6 

Marinely de Paula Borinfin, 
Sermtári. Geral 

8 em -14 419327 - 1 

,-~gT. áci~ - i, 	 - R,,Aó =.i ~L 	.. 
01 -AlicouçI, d,,r,,, reimenvio das propostas e da data de realizaçã. d. Em~à.  Abertura da  sessa. 

pública 22105113, às 9 horas . Envio 
de proposta 	—ce.ig.coni.br, até as 7fi30 da data de abertura da 

s~slã.. 	 nd., disp.niv,i,, gouluitamenhe, no mesmo sitio. 
Rasara F.g.rim,lo de Carvalho - Gerente de Suprimento de Material, 

3 — -14 419307 - 1 

crRAIG 
CNPJ: 06.981.176/0001-58 

IvISICS -AQUISIÇAO DE SERVIÇOS 

ADENDO 
Pregã. Ele1,5.ic. MS/CS 510-HO6069. Ol,j~w: Rec.p.ruaçã. da  LT 
ouro Preto 2 - Taquaril 314k,, conforme EspeririclÇão Técnica EP/ 
RMA0060701—01. Adendo 03 Alterações no edital e na data da ma-
lização da sessão pública 10h00mi, do dia 27/05/20 ~ 

E 

— para  às 	 lu, até 09h4 de proposta através d. 
site  ~ cemig  com. 	

'uo 	da,. 
de aberitua da sessão, disp--iveis . siu, 	 P.ruil 

Elet,ó.i,. de Compras da CEM IG-PEC. 
ADENDO 

PREGÃO ELETRÔNICO IvISICS 510-1105856. Prestação de Serviços 
de análise de projetes togográfices de gcorreferenciamendo, escritum- 
ção e regisiro dos imóveis adquir~d.o~s p 	

" ' Zg`172-  P '!' = 	Er. ção do massenlamente, dos ating 	e . c..=. d sina Hidre- 

létrica de Impé, realizando a retificação,  elou reiroutificação de migistros 
Adeirol. 0312013. Objeti— lialhomino.x que . da[. foi ..di-

ficada. Data da nealização do Pre 'o -  Iffl512011 - Prazo para Envio de 
P.I~.sms: até as 09h30.m d. 2. 

1 
 610512013. - H.rái. de aborta. da 

sca= pública: I ObOOinin. Ficam mantidas in,iteradas as demais coa-

diç 
C 
a,, po, pe,ta J,  o dai do m~x~s:.dac q uc i na m fatom r al goma 

modific 	se. ato. 
i. 	_erá 	de  e 	

- 	
~
di- constan es da ROTEIRO DE UT 	'n~Â'0c'..`~';IpSTÉ A ,Ç",  ILIZA 

NO PORTAL DE COMPRA DA CEMIG -ANEXO E do Edital. 
AVISO EDITAL 

c ' 
pregão Eletrô.ic. IvISICS 510-1c021g46. Objeto: Serviços de (mas- P.,,c  de 

empregadas da CEMIG GT ou p~soas por ela indicados e Pequim 	
abani, G e . Subestiu;fio Taqu,- 

" 'Zg%,2`,̀  a didarhgnei ' 	go ia errup antemio, mel.- ,il-MG, a "ec-v . de . n 	dmou, 	

1 1  ,av. tnd.,(u,.,1,,',d, , p., unci. da 	pZIrio c iconn moto,it, ..da:  . t 	
) v~ iv.1., tipo tilitâi.. c.. capacidade para .. mínintam 

07 (sete) p
~_ge""  m 	

muimirista, Aberim-a da sessilo publica: dia 
2710512013 â, 10luii)Orri!,s o  Envio de proposta atra,és do sítio ~ 
ccmig.com.br  até 09:30 horas da Uata de abertura d, sessão. Edital dis-
ponível no_sifio, w^.cemig.com.br - Portal Eletrônico de Compras 
da CEMIG PEC. 

10 em - 14 419324 ~ 1 

CEMIG 
Qua.s.. . T..—... S~ 

Companhia Aberta - CNP.1 06,981.17610001-58 - NIRE 31300020550 

Extraio da ata da-III ,P reunião do Conselho de Administração 

Dah,, hora e local: 31-01-2013, às 13h30min, na sede soeial. 

Mesa: Presidente: Dorinflica Fonseca Furquina We,nock 1 Secretária 
Antonaria Pugedo Frade Barros. 

Sumário dos fatos ocorridos: I- A Presidente indagou aos Conselheiros 
presentes se havia conflito de interesse deles com as matérias da Pauta 
desta munião, lendo todos sc manifestado negali,amcnte à existência de 

qualquer conflito neste sentido. li- 0 Conselho aprovou a ata desta 
reunião. Ifi- 0 Conselho autorizou, com a abstenção do Conselheiro 
Arcângelo Eusuiquio Torres Queiroz, o encaminhamento, â Ancel, do 

—cariními,.ring.g.,bir. Bela Hmiz..te; 09 de timic, d. 2013. Ang.]. 
Maria Praia Pace Silva de Assis - Presidente. 

4— -14 419411 - 1 

SECRETARIA DE ESTADO DE  TURISMO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO 

Extruto do Protecolo de Intenções SETUR n"0112013, celebrado entre 
o Estado de Minas Gerais, representado pelo Exmo. S~ Governador 

e também por meio da Secretaria de Estado de Turismo, e as Empre-
sas Acrofin"s Argentinas S.A e Austral Lincas Aéreas Cicios Dei Sua, 
Objeto: Estabelecer condições de cooperação entre as partes. visando 
ampliar o roxo turístico entre o Estado de Minas Gerais e países da 
América d. Sul, tott—és de inções de p...Çã. c di,.Ig.çã. de pneulu-
tos toristires minci,os em países ~ l-ame,icanos e da implantação de 
uma mio de co, comenci.1 emo, as Cidades de Belo Horizonte e Bue-
ima Afica. Vigência: 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura. 
podendo ser prorrogado nos temos da lei. Sem repasse de recursos 
etrir, its prie, ign,1áia~. Termo as,i.ad. em 0810512013. Agostinho ptorus 

 Filho, Sceretário de Estado de Turismo de Minas Gerais. 

4   ~ 14 419102 - 1 

Extraio do l~ Temo Aditivo .. C.ni.t. SETUR n~ 0412012. Partes: 

0 Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Traisom, . a 1.pre.sa  Oficial de, E,tad. de Mina, Gerais. Obj.tP: 
Prourogação da vigência do contrato por mais 12 meses, vigorando de 
2010512013 a 20/0512014. -Valo, global: R$360,00 (Trezentos e sessenta 
reais). Dotação Orçamentária: 141 1 ~ 23.122.701.2002.0001.33.91.39.0 
.10.1. Temo assinado em 0210512013, 

Silvara 
 Meio do Nascimento. 

Secretária-Adjunta de Estado de Turismo de Minas Gerais. 

2 —14 419116 - 1 

Extraio do 2-  Temo Aditivo ao Temo de Cooperação Técnica SETUR 
n` 02/20 10, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por inler-
rinédic, da Secretaria de Esuide,  de Tun-i,uu., . . Companhia Mineira de 
Prou`oçõcs - PROMrSIAS. Objeto: Alteração do preâmbulo, prorro-
gação da vigênci, (com convalidação do período em que não houve 

cobertura ramal), bem como alteração das cláusulas q arta, quinta, 
sétima c nona do instrumento original. Vigência: Norrogad, de 
2811212012 a 2811212013, com co,validação, do período con que não 
houve cobertura fomo[. VaIor: ~ Sem repasse de recursos. Temo iesi-
nado em 1010 ,1t2013. Silvama Meio do Nascimento, Secreliluia-Adjunta 

de Est.d. da Tuix.P. 

3 c. -14 419131 - 1 

COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇõES 

COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇõES - PROMINAS 
CNI`i 17.559.79010001-42 

Extraio do 2 ~ Temo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços 
que, em. si  celebram a 

C-111i. 
 Mineira de Promoções- Promurias 

e a Jeanov Cardoso Nirdui S.,.- JW Piscinas. Objeto: Limpeza de 
d'lg— lfizad. . Mimiscenro. Valor: R57.200,00 (sete 

imil 
o  .ia) .uat. 

 g. Proutrogação: Prorrogado por mai ~ 12 
(doze) meses, a partir da data da sua assinatura. Permanecem em vigor 
os demais itens e condições do Contrato e seus Aditivos, não alterados 
pci. prescrite Terem, Aditiv.. 

3—14419439-1 

COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇõES - PROMINAS 
CNIPJ 17.559.79010001-42 

Extraio da Notificação para Rescisão Comiratual. Pacto.%: Companhia 
Mineira de Proamoções-Prontirias e a Expresso Nunes Mariel Lida. 
Objei.: Fimuiedra-te, de P~4ssimmI qualificado (motoboy) para 
execução de serviços bancarios, Data da Notiricaçào: 06/05113. 

2cm-14419434-1 
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DIÁRIO DO EXECUTIVO 
	

MINAS GERAIS - CADERNO 1 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

ESPORTES E DA JUVENTUDE 

Retifica-se o extraio do I" Temo Adilivo ao Convênio a -  22512012. 
EMG/SEEJ e . M.meipi. de Midipó. Onde se lê: 03/0712013 a 
03/0712013. Lcia-ac: 0310712013 a 0310712014. 

1 c. - 14 419145 - 1 

Extraio do Cone. de Coop. Técnica n~4612013. Partes: EMG/SEE.1 e o 
M, icípi. de C.piaóp.ii,. Objeto: Cooperação mútua crio, s Juinívi- 
pes visando a cxccuçÃo do Projeto Estratégico Geração Saú% Vigên- 
c,,: 12 meses , partir da data de assinatura. Assinatura: 13105/ 013. 

Extraio do Coriv. de Coop. Técnica n"4712013. Panes: EMG/SEEJ e o 
Municipio de São Lourenço. Objeto: Cooperação mútua entre os Parti- 
eques visando a excrução do Projeto Estratégico Geração Saúde. Vigên-
rui: 12 nu,ses . parti, da da(. de tissimitura. Asituitura- 1310512013. 

Extraio do Cone. de Coop. Técnica a-  ~2013. Partes: EMG/SEEJ e o 
Municipio de Caralinga. Objeto Cooperação mútua entre os participes 
—ando a execução do Projeto Estratégico Geração Saúde. Vigência: 12 
meses a partir da data de assinstura, Assinatura: 1310512013 . 

Extraio do Coro, de Coop. Técnica a-  4912013. Partes- EMG/SEu co 
M.meipio de Ilacarambi. Objeto: Cooperação mútua entre os umícipes 
visando a execução de Projeto Estratégica Geração Saúde. Vigência: 12 
meses a partir da data de assinatum. Assinatura: 1310512013. 

CM
de C, Técnica n~ 5012013. Panes: EMG/SEEJ e 

.
mus  Lcr~,,  Objet. 	

rsp. i- Murticipm de 	 Cooperação mútua entre 
ci~cs visinde execução do Projeto Estratégico Geração Saúde. Vigen- 
c. 12 in.,es parti, da da(. de iíssiminura. A,,i..t..- 13/0512013. 

5 c. - 14 418952 - 1 

Extraio do l~ Termo Arfilivo ao Convênio n~ 7712012, EMG/SEEJ e o 
Muricfpmd,,flo,cruJeCe,st.Objeto prorrogar a vigência do convênio 
c. questão, que vigorará do dia'2510512013 , 2510512014 e ampliar as 
metas Físicas com a utilização do saldo remarescente do incsmo.Assi-
nato,, 

: 
1410512013 . 

1 c. -1 4 419242 - 1 

ADmINISTRAÇÃO Dos ESTÁDIOS 
DE MINAS GERAIS 

ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

EXTRATOS 
E.'raio do Contrato de Manutenção de Equtiunacru— PARTES 
ADEMG e DIMEp- DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE 
PONTO E ACESSO LTDA. VIGÊNCIA: 2610312013 a 25/0312014, 
VALOR: R$1.416.00 finummil q,,tmccntosede~sscis reais). . 

2—14418981-1 

SECRETARIA DE ESTADO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SECRETARIA DE ESTADQ DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

Secretária: Dorothea Fonseca Furquim Werreck 
ATA DE RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE 
CONTRATAÇÀO DIRETA- ]NEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO N-  000312013 
Senhora Sceretária de Estado, 
Consiriconti. 

. 
teor d. Pane., J.,idi,o n~ 04912013, de. 8 de maio de 

2013, ex.rad. pela Assessoria Jurridira desui 
Secretaria; 

 . N.I. Têc.i-
. 1460.2211.13,d.A,,dit.ri~S~(~,i.l~<,r-..bilid.d.d. P _ o - autos 
do procedimento de incxigibidid.ide de licitação no  003120 1 Çcorrom- ffi,d  
co-lhe, com un amen(o no aul. 25. c,piti, da Lei Federal 8.666/93 e 
a. —1. 5-  da 	 SEDE a' 1612007, . —moetei. de situação 

Im-  o ... 1 estimado: R$42.500,00 (q .. emo o dois i] e 
is).'DolaÇão Orçamentária: 8 1999 

1001 
 6 - GOI`^ Servi- 

anum 	 12 Bancário 
ar do dia 13 de maio de 2013, podendo ser 

P"-- Is e sucessivos períodos, a criién 
. 
o unico e excluiv. do 

.,cidos os limite% legais. Data da assinatura: 0610512013. 

CT-294812013. CPittoutul.: RIO MINAS - TERCEIRIZAÇÃO E 
ADMINISTRA 0 DE SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prestação de coatin~A 

do, de uim—, c.. 	de à. ~c boi, as r  
dependencias do BDIvIG. V. m, esuirmui.: R$695.990,00 (~ciscc.1.s 
nove ta c cinco mil , 

no^cccat.a  o  o_cria  mai 
. 5) Dotação Oiçarinum-

tária -  8175700134 - ADM - Scrv~  de Airgmeô. Pncz. de vigência: 
12 (doze) meses, a contar da data o sua assinatura, podendo ser ~ror-
rogado até 60 meses, mediante termo, aditivo. observada a legis ação 

%~
ig'ntc bem como a oportunidade e conveniência. Data da assinalem: 
310512013. 

Terceiro ditiv. im Contrato 267512011. Contratada: CONSERVA- 
DORA CAMPOS E SERVIÇOS GERAIS LTDA. Obje(o: prorrogar a 
vigência do contrato por mais 8 (oito) meses, a partir de 2910412013, 
alterando o vencimento do contrato ~ ,am 291~2/20l3; decrescer do 
objeio do contrato 4 recepcionistas: a lerar do,  indice de ~mrrntagc- d  
de 2% para 3% rcfrc~1c ao Si~.g.um k A 

caie  d
.,uTra~ Ilin SAT d 	 ta  vige 

=, .. 
	

ativa consideiran o as alteraÇoes atua i 	 . 	da 	o N '~n 
,cg,,t, (IN RIB 9111001); estimar, em razão das alirmçõ.s suiunt 

 mdic.d.s~ o valor mensal do contrato em R$45.402,69 (quarenta 
e cinco mil, 5uatrocentos c dois mais e sessenta e nove centavos); esli-
mar o valor o conimin, para oXeriodo prorrogado, em R$36?.221,52 
(trezentos c sessenta e [rés mil, tizentos e virime ora mais e cinquenta 
c dois centavos). Data da assinatura: 2910412013. 

CT-2941/2013. C..[r.i.d. BANCO DO BRASIL S.A. Objeto: P-- 
loção dos serviços bancários de a) cobrança sem m istro e h) dcpó-
silo identificado, centralizando o recebimento de lituf< s e pagamento, 
de créditos ao BDMG. Valor anual estimado~ R542.500,00 (itiamnta 
d 	 D 	

"——hi—  "99'0" 

'ú` 
T..s  c  T.Tas  P  

o 	
de - G 

P- Sc-.Ç.s P  ccs'..'c 
m  B.—

..  de 	n 12 
( ze 

-c'cs . 
c.m.r 

d. dia 13 d~ 	de 

2.' 

3 
P. 
	

cr  pro 
	

im, 
im  ~c 	vessivris  rr..d.s,  . Co  

derdo s 	 a 
e s.  

..

,c. 
 e c^chisiv. 
	

decidas 

ris  .. tes 'egma 

 Enta da 
assinatura: 0610512013. 

16 cm -14 419250 - 1 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO  DE  MINAS  GERAIS 

ompachia de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais CODEMIG 

El. Convênio rio  3496 - MUN[CJPIO DE BARBACENA X CODE-- 
MIG - Objet.: Assistência e r.n~crsçã. Iéritica, para —sil. pico.... 
Municí m da administ.ça. de i,Ini. Industrial de Barbacem, 

ris 

temos ~a Lei 20.02012012 - assinado em 1010512013. 
2 C .. ê.i. a" 3497 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECUR-
SbS MINERAIS XCODEMIG-Objeto: R,. 

~
mgcoflsicos magnetométricos e gamaesjpcj,..cl .... .. Esud.td_ 
iria, Gemi" ~elgr2a0zo de ô8 meses - valor global de R$1.470.0,hi 

11 12. 
Contrato nn  3498 - CORIMMECC SISTEMAS TÊRMICOS 

LTDA-ME X ÇODEMIG - Objeto: Adequação crergétiva do.Gramio 
Limei de A xa, através de forreciarento, instalação, starlup, Iminq 
mente ~ regulageon de sistema modular especial de aquecimento indi-
reto da agua para Grande Hotel de Anoiá, pelo prazo de 60 dias - valot 
global de R$46 1.000,00 - assinado c. 0310512013. 

Temo aditivo no  3177.2 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS X CODEMIG - Objeto: Publicaçã. de matérias d,  
decomnics de exi~ênci. , Iegal em órgão oficial 1 Prorrogação o prazo 
de vigência 11 21 01111fi 1 - assinado c. 09/0512013. 
.mam dc'Contmtos 

I'RATIFICACÃO DE INEXIGIBILIDADF DE LICITAÇÁO 

CNPJ: 06.981.18010001-16 

MS/CS -. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

ADENDO 
MODALIDADE - IvISICS 500-H06066. Objeto: Contratação dos ser;  
viços de realização de Pesquisa de Clinu. 0,ga.i..ci ... 1. Aderido . 
0112013, Exclusão da fase 7 - Pesquisa Censo 2013 ~ fase 6 - Pesq.i. 
Cens. 2014. 
Alteraçã. dos itens 5.2.2.1, 4.1.1 , 5.1.4 de Edital. Alteração ~o gropo 
do de: 1247 - RECURSOS HUMANOS; para: 1247 - 
RECURSOS HUMANOS , 1248 - CONSULTORIA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL. Alteração da data de realização do cgã. par. 
2110512013. Prazo para Envio de Propostas-  até as 08:30 Cms do dia 
2110512013. Horário de abertura da sessão pública: 09:00 horas. 

ADITIVO 
PR/ME - Partes ,  Cemig Distribuição S.A. x Siemens Lida. Objeio: Poer,  
r,gaÇá, do prazo de vigência, reajuste do preço de serviços, acréscimo 
o decréscim. de serviços .. contrate 4570012624. P.— de 24 inte—, 
para 30 cr,ses. Valor: de: 11$14.254.448,08, pam: 11$14.386.338,81. 
Ass, 0110412013. 

6 c,. - 14 419302 - 1 

CEMIG 
D.1~. S.A. 

Companhia Aberta - CNPJ 06,981.18010001-16 - NIRE 31300020568 
Extraio da ata da 	 de Ad.i.i,t.çã. 7 l; reunião do Conselho 
Da[.. h.. 	:3 -01-2013, às 12h30min, na sede social. 

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werruccis /.Secretária: 
Am-ri. Ptiged. Frade Barros. 

Sumário dos fatos ocorridos: I- A Presidente indagou aos Cont 	c,- 
presentes se hevia conflito de interesse deles com as malénax da pauta 
desta munião, tendo todos se manifestado negativamente â existência de 
q!~,Iquv, c..flit. rieste sc.lid.. li- 0 Conselho aprovou a ala desta mo 
mão. [B- 0 Conselhei autorizou a contmtação.junto ao Banco de Brasil 
S.A., do per.çã. de 

empréstinto 
p ....... i.li-çã. d~ iristuros fro-

riccidícis .. címieritc, ronfl. IV- 0 Conselho estabeleceu impedimentos 
Pam a contoutação, 

pelo 
Companhia, de cx empregado da ~emig ou 

da Cemig D ou da Cemig GT. V- A Presidente tece. sobre 
assunto de inte!esse da Companhia. Presenças: Conselheiros Dorothea 
Fonseca Furquito Werneck, Djalma Bastos de Morais, Arcângelo Eus-
tâq,io Torres Queiroz, Guy Maria Villela Pasclurol, João Camilo Pcima, 
Paulo Roberio Rcckzicgel Guedes, Wando Pereira Borges, Adriano 
Magalhães Chaves, Bruno Magalhães Menicucri, José AuguIm 

Gn-
Campos, 

 Luiz Augusto de Barcos, Newton Brandão Ferraz R.m.s. Ta,- 
císio Augusto Carneiro, Frankfin Morcim Gonçalves e Marina Rosca-
dial Rocha; e, Anamaria Pugado Frade Barcos, Secretária, 

a.a) Anamaria Pugedo Frade Barros 

Janta Comercial ck, Esud. de Miaus Gemia 
Certifico o registro em: 11 -04-2013 

Sob . mini- 5033624 
Pm1.r.I.: 131190.805-7 - 

Miu-mely de Pinti. B..f,. 

'cmI  Secretária  C  8,. -14 419299 - 1 

CEMIG ' 

CNIPJ: 06.981.18010001-16 

mClucrimento para a prourogação do prazo de concessão pam a explora-Ça. 
do serviço público de geração de energia elétrica da ULIE Jaguam, 

por vinte 'n os, a partir do primeiro dia ioffisequente ao temo final da 
sua conccssao. ]v- 0 Conselho estabeleceu impedimentos para a coa-
[natação, pela Companhia, de ex empregado da Cerrug ou da Cemig 
D .,i  da Centig GT. V- A Presidente teceu comentário sobre assunto 
de intemsse da Companhia. Presenças: Conselheiros Doroffica Fon-
seca Furquim Werneck. Djalma Bastos de Morais, Arcângelo Eustá-
quir, Torres Quciroz, Guy Maria Vilicla Paschoal. João Camilo Perim, 

Paulo Roberto Reckziegel Gucdcs, Wando Pereira Borges, Adriano 
Magalhães Chaves, Bomo, Magalhães Menicucci, José Augesto Gomes 

Caropos, Luíz Augusto, de Barros, Newton Brandão Fenniz Ramos, Tar-
císio Augusto Carneiro, Fmnklin Morcim Gonçalves e Marina Rosen-
lhal Rocha; c, Anomaria Pugedo Frade Barres. Secretária. , 

Pcigeda-Frade 13.ums 

Junta Contercial do Estado de Minas Gerais 

Certifico o registri, em: 10-04-2013 
Sob . número: 5032852 
Protoc.I.: 131190.821-9 

Marrinely de £aula Boanifico,  
Secretária Gemi 

10 c. - 14 419323 - 1 

COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS 

CNPJ: 22.261.47310001-85 

CONTRATOS 
Cmimidr, no  4500026506 Partes: Gasting e Aliva Soluçõe Ter. Ind, e 
Comércio Lida-ME. Fundamento: Pregão Eletrônico, GPR-0001113 

Objet. -  Aquisiçã. da in.Iders; GPRS.,V.I.,: R$ 44.200,00. Priz.: 60 
dias. Homologação- 0710512013 Assin,tum: 1310512013. 

AVISO DE EDITAL -ADENDO 01 
Pregão Eletrônico ri ' GPR-0017113 Objeto: Aquisição de computador 
de viizil. . erniverso, de v.1..c. Erecutt.— disponível da síti. da 
Bolsa Brasileira de Memadorias ~bbioneLecunhir. o Aderido n o  01 
ao Edito] supra mencionado. Prorrogado o pm,o de envio das propostas 
Lote 1 e 2 para 2810512013 até as 09 h. Início da sessão pública as 09h30 
do dia 28/051201 c etapa de lances a partir de 14h30 do dia 28105/2013. 
Prormiudo o prozo de envio das propostas Lote 3 para 2710512013 adê 
as 09 h. Inicio da ~ pública as 09h3ó do dia 2710512013 e etapa de 
lances a partir de 14h30 do dia 2710512013. 
Geraldo de Mimada Nimes Filho - Gerente de Infiraestrutama e 
Suprimentos 

5 — -14 419290.1 

JUNTA COMERCIAL Do ESTADO 

DE MINAS GERAIS 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINASGERAIS 

Pregão Eletrônico No 13/2013 - Processo a" 2251003 00004312013 
Do objelo: Contralação de Serviços Gráficos. 
Da entrega das propnetas: ii) Local: ocompoismg.gro,bir 

h) Período: até o dia 27 de maio de 2013, às G9h30. 
Da sessão: ri) Data: 27 de maio de 2013 - h) Horário: 09h30. 
Das informações-No Prédio-sedeclaJunitaCo emialdoEstadode 

Minas Gerais: Rua Sergipe, 64,T andar, Centm,%clo Horizontel MG, 

de 

2~. 
 6a feios, fax: 3235-2357, c-mail: licita@juccmg.mg.gov.br  

Da obtenção do edital: No Prêdio-Sede da JUCEMG à Rua Sergipe, 
6,11.T andar, Centro, Belo Horizonte/IvIG Serviço de Licitação e Com- 
p,.,, 2'. 6'fêmi, 09h00 às 17h00. Prep. de Edit.1 R56,50 Laris mai, 



c —— ~'gehv'.: .. mil. - smi P.51 c'.- 
~ão-a't7"8-/0'2/2 

Õ  I
'~ ' 	 autorizado nos temos do Decrelo n. -  

44.424 . de 21/12/2006. 

Exndo do Convénio ir o  62.1.3.048512013. Data: 1410512013. Partes 
EMG/SEEco Municípiode Desterre, do Meio. Objeto: Excruçã. do Pre- 
gorno. Municipal de T,,,,, .,te Escolar/2013 - Custeio e Manutenção. V.1.i. 	

P 
. R$38  728, 66. 

Dotação: OP/2013: 1261.12.782.233.2103.0001- 
33-40-41 - Fontes: 10. 1, 2 1 ~ 1 c 23. 1. V~gèdcia: da data de sua publica- Çã. in 	 1  

é 28/0212014. Devidamenk, aulori,a o nos lemos do Decreto nt o  
44.424, de 21112/2006. 

Extraio da C‹,tivêm. .,' 62.1.3.048612013. Data: 1410512013. Po" 
tos: EMG/SEE o . Mumeípi. de Piedade do Rio Grande. Objet.: E,  
,xccução do Programa Municipal de Transporte Escolar/2013 
u,icio e Manutenção. Valor: R$107.973.77. Dotação: PP/201l 

1261.12.782.233.2103.0001-33-40-41 - F.mes: 10.1, 21.1 e 23. , . 
Vigência: da data de sua publicação lê 28/0212014. D~id,mente,auto-
,i..d. — lermos da Doem. ..' 44.424, de 21/12/2006. 

Extmto do Con,éni. ..' 62.1.3.048712013. Data: 14105/2013. -  Pa, 
i.: EMG/SEE e . Milincipi. de Piedade dos G.,ais. Objcto ~ Esc- 
cução do Programa Municipal de Transporte Escolar/2013 - Cus-lei. o 

 Manutenção, Valor: R$143,508,99. Delação: OP/2013: 
1261.12.782.233.2103.0001.33-40-41 - F.mes: IOA, 21.1 e 23.1. 
Vigência: dadalades- publicação até 2810212014. De,idamenteaulo-
ri-de, nos lermes da Deereto ..' 44.424. de 2111212006. 

16 em -14 419425 - 1 
Exindo de Edita] para Aquisição de géneros alimentícios - PNAE 
A Caixa Escolar Lauro Epilânio toma público, para conhecimento dos 
interessados, que fará mrdiear no dia 24/05/2013, as 10:00 horas, Pro-
cesso licitatório n~ 00112013, Modalidade CONVITE para aquisição de 
gêneros alimenticios com recursos do PNAE. Os interessados poderão 
obter 

in 
 fomações e copia do edita] completo na sede da EE Latim Epi-

ranio, localizada na Av. Dolotos de Aguiru-  Rabelo no  651 - Divinó-P.,,s 
CEP 35.500-491 - Telefone (OXX37) 3221-3266,  sil: esc.- 

la.33227@educacrio,eng.goc.br. até o dia 23/0512013, às 22:00 fins. 
Extraio de Edital para Chamada Pública - Agricultura Familiar 
A 

Caixa 
 ~s~~Iar Latino Einfânio maliza Chamada Pública ri -  00 112013 

perna Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Emprec bi, D,  ~rdcdor Rural ?, de su,s organizações pirou Alimentaçã. Esco. 

— F 	
do,",,,Iaçl, 

p rev i sur . rug.̀'  2 2-d, 	 rem 	
i  çà.  . P r.  _ 

jeto de Venda até , dia 11 /0612013, às 10:001,—, a, EE La- Epifimio, 
localizada na A, Deteres de Aguiar Rabelo n o  651 - Divirópolis CEP 
35. 500-491 - ~elefone lOXX37) 3221-3266, c—mail: cscola.33227@  
cducac~o.mg.gov.h, Os quantitativos e géneros alimentícios estão dis-
p..íven, .. ese.l. acima descrita. 
Estriol? de Edital pa~ Aquisição de gêneros alin-ricios - PNAE 
A Caixa Escolar 5 0 VICENTE, lema público, para conhecimento 
dos interessados, que fará m,iiwr no dia 2410512013 às 11:00 fins horas, 
Processo liitalério n o  0 1 í2013 , Modalidade CONVITE para aquisição 
de gêneros limen(icios coar recursos do PNAE. 0.s interessados pode-
rão obter infomações e cópia do edita] completo na sede da 13,13. SÀO 
VICENTE, locali,ada na Rua do Alumínio , no  505 - Niterói -Divi-
nópolis MG CEP 35500-246 - Telefone (OY-X37) 3221-2802 , —ail 
cscola.33324@cducação.mg .go,.br , até o dia 23105/2013 às 11: Inos . 
Extraio de Edital para Chamada Pública - Agricultura Familiar 
A Caixa Escolar Joaquim Afonso Rodrigues ocaliza Chamada Pública 
n~ 00112013 pam Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
.c.i.çã. E~c?Iar. Os Grupos Formais e Inlomais deverão apresenta, . 

d-unn,~ql.ça. pre-la .. ..liga 22 da R ... lnçã. FNDE .' 38109, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 1110612013, às 15fr, na EE 
Joaquim Afonso Rodrigues, localizada ri, Rua Felisberio Corréa, Vez n o  
146 - Centro - Camo da Mata/MG- CEP 35 547-000 - Tcl,f .. (037) 
3383 I ~05, e—arail: escola.32441@cducaca,,mg,gov.br. Os quantitati-
vos c gmc.s alimentícios estilo disponíveis na escola acima descrita. 
Estrato de Edilal por, Aquisição de géneros alimentícios - PINAE 
A Caixa Escobo, Edgard Gonçalves de Sousa toma público, para conhe-
cionemo dos interessados, que fará malizar no dia 2310512013, às 10:" 
horas, Processo licilatório n' 0112013, Modalidade CONVITE para 
aquisição de Gêneros Alimentícios cem recursos do PNAE. Os ime-
ressados poderão obter informações c cópia do edilai completo na sede 
da EE Gilloa Drumand de Faria, localind, n, Ru, Nonô,  Ventura, a' 

ginal que não midurna sido alteradas pelo presente instromerdo. Dos 
Sign,lá,i,,~R,I,d, Bo 	 pela Fundação TV 

Minas 
 e Ale- mes Martins 

ando, e c—es Via crio Ninic, pela TIM Cebila, S.A. Boi. Herri-
zoffic. 26 de abril de 2013. 

3 c. -14 419432 - 1 

INSTITUTO DE ESTADUAL DO PATRIMÔNIO 

HISTóRICO E ARTIÍSTICO DE MINAS GERAIS 

Extosto doTcmo de Cooperação Técnica n o  007/2013 - Partes -  IEPHA/ 
MG e a Prcícitma Municipal de Belo Vale - MO - Objeto: Disponibili-
zar pessoal sx~firicnm para a execução de serviço permancrito e flumer-.pio 

de v19,1sneis na Fazenda Boa Esperança. Femando Visas Cal 
José Lapa dos Sinit., 

1 no -14 418934 - 1 

RÁDIO INCONFIDÊNCIA 

RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. 

Extrato do Aditivo do contrato ~. 13/2011 - Contratante: Rádio Incon-
ridència Lula. - Contratada: Viladlis Saúde S~A~ - Modalidade: Dis-
pensa de Licitação n` 00712011 - Objéto: Adequação do contra" . uva 
resolução 279 c 309 da Agênci, Nacional de Saúde Suplerneir"=S, 
se. alienação dos valores - Valor total estimado: R$ 497.356,80. pr,si-
dc.lc' Vidêrio Antônio Fabris - Assinatura: 0 1.0 1.2013. 

2 em -14 419182 - 1 

RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. 

Extocto, do 2-  Aditivo - Contratante: Rádio Inconfidência Ltd,. - Coa- 
tratada: Ana Helena Soares de Miratida. - Contrato: 00612011 - Modali- 
dade: Inexigibilidade de Licilinção no  0212011 - Objeio: Pmuog,ção da 
vigência de contrato original, ina[temdas as demais cláns"t~s do c~,'"- F r  
trato original - Vigêncui: 12 meses - Presidente: Vidéro, momo a ris 
- Assinatuns: 03/0512013. 

2 em - 14 419176 - 1 

FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE 

EDUCAÇÃO, CAP,ACITAÇÀ0 E PESQUISA 

APLICADA Em AGUAS - HIDROEX 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇAO 

M.d.lid.dc: Pregã. Eleionnk. N' 002J2013 
Objeto: Coninuação de serviços temeirindos em conservação, limpeza 
e apoio administrativo - Lote único: Rio Minas Terceirização, e Admi- 
nistração de Serviços Lida CNPJ 08.91.16310001-26. Valor total R$ 
2.448.147,24. Fundação Hidroex. 14105/2013. Ociá,io Elísio Alvos de 
Brito. 

2 em - 1 4 418989 - 1 

FUNDAÇÃO DE AmPARO À PESQUISA 

Do ESTADO DE MINAS GERAIS 

FAPEMIG 
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 

DO ESTADO E MINAS GERAIS 
CSA; APQ-00338-12; Apoio ao Projeto de Pesquisa: PROCON - Pro- 
cesso, Constituição e Direito Comparado: os direitos à saúde e educa- 
ção os direitos dos bomoareli,os: realização de direitos por viajudicial 
c. i.ê~i. da legislado,; ALEXANDRE GUSTAVO MELO FRANCO 
BAHIA ; 2071.19.573.259.4625.0001.445042.101,0 ; 14102/2013 ; 
13/0212014 ; Fundação Sul Mineira de Ensino/Faculdade de Direito do 
Sul de Minas; R$ 9.571,06; 
CHE ; APQ-03453-12 ; GESTÁO E ORGÂNIZAÇÀO DO TRABA- 
LHO NA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL; DALILA ANDRADE 
OLIVEIRA ; 2071.19,573.259.4626.0001.442042.0.10~I , 2071.19.57 

-- — - ' - — _  - - U 	- -- _I~/0 	- --- viços do infomática - valor: R$ . I~,(v1. Ibirít~ 	W~0Í`~ Incire de 
Mel. Pinheiro (presidente) 

1 em - 1 4 419225 - 1 

INSTITUTO DE METROLOGIA E 

QUALIDADE  6o  ESTADO -  IPEM 
INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE Do 

ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG- Homologação 
- 0 Ordenador -de Despesas do IPEM-MG terna 

público que homologou o Pregão Eletrônico no 0016/2013 - Cont-
ração de empresa para manutenção em balanças e comparadores de 
massa do IPEM-MG. Lote único: Calí Office Serviços Metrológn,.x 
—c Equipamentos de Precisão Lida-EPP. Valor R$41:263,57. Contagem, 
14.05.2013. Ivim Alves Soares. 

2-144M13-1 

INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG. 

Homologação - 0 Ordenador de Despesas do IPEM-MG toma público 
que homologou o Pregão Eletrônico no 00V2013 - Aquisição de EPIs 
c Materiais de Segurança para uso do ITEM-MG. Lote 01: Mil EPI 
s  i 
	 Cas  

naii'aÇãn 
 'c S.Id., Ltda-ME. Valor R$17.500,50. Lote 02: 	

~ a 
das 

Licitações Luda-EPP. Valor R$4.134,00. Contagem, 14.05.2013, Ivial 
Alves Soares. 

2 em -14 419420 - 1 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

Extraio do Contrato n~ 3586/2013 de Serviço, firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNIMONTES c o(s) 
leorre,ed.ums) 16.575.76310001-09 - CONNOR ENGENHARIA 
LIMITADA - EPP, Pr-so de coropor no  2311021 000062/2013, Dis-
pensa de Licitação. Objem: Contratação de empresa especializada para 
a prestação de serviço de conclusão do sistema de pm,enção c combate 
a incêndio no Restaurante Universitário . Valor total: R$ 14.920,00. 
Vigência: 7 meses, de 0710512013 a 06112/2013. Dotação(oes) 
Omamcntária(s) n~ 2311.12.122.701 ~2002.0001.339039.22.0.60.1. 
Assinatura: 0710512013. Signatários: pela contratada Orl,ndo Caldeira 
Cunha, pela contmWnle Ju-mino Ruas de Abcu Irimice. 

3 em -14 418895 - 1 

Extraio do Contrato n~ 358512013 de Fornecimento, fimado entre o 
ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNIMONTES e o(s) 
fomecedor(es) 22.683.67610001-60 - ANALISE INFORMATICA 
LTDA, Processo de compra nn  2311021 00006712013, Dispensa de 
Licitação. Objeto: Este contraio (em por objeto a Aq,isiçã. de s,vitchs 
para atender a demanda da Unimontes de acordo 

com  as 
esperifica-

ções e detalinimentos consignados a, Dispensa 006/2013 - Prece 
067/2013 q.c, juntamente - . p.p.,ta da CONTRATADA, pa,s= 
a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.. V. 
lotal: R$ 9.877,00. Vigência: 8 meses, de 0310512013 a 3l/I2/20 ~ '3. 
Do'ação(.es) Orçamentária(s) no: 2311.12.122.701.2002.0001.449052 
.07 -060. 1. Assinatura: 0310512013. Signatários: pela contratada Sérgio 
Dianilo, Terence Gonçalves, pela contratante Ju-lino Ruas de Abreu 
Juni- 

3 c. -14 418954 - 1 

Estrato do t o  Temo Aditivo do Contrato n~ 324312012 de Serviço, 
ficriado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por incio do(a~ 
UNIMONTES e o(s) fornecedor(es) 41.241.50110001-50 - EXO-
DUS TURISMO VIAGENS E INTERCAMBIO LTDA 

' Processo  nn  2311021 00014412012, Regisiro de preços não realizá,lo no SIRP. 
Objet.: PosUição de serviços de reserva, c.issã., c..,c.ÇS. . 

al!c-ração e entreg, de bilhetes de passagens aéreas nacionais e 
intema--- nais, com ulilização, de sistema infiminatizado de gestão de viagens 

Acréscimo in, perrearbuil de 17,36%. Valor do acréscimo R$ 39 987,50 
Valor total: R$ 270.317.50. Doitação(res) Orçamentária(s) n~: 2311. 12 
.122.701.2002.0001.339033.01.0.10.1; 2311.12.363.129A128.0001.33 
9033.01.0.10.1; 2311.12.244.129.4193.0001.339033,QI.0.10.1; 2311.1 
2.122.701.2001.0001.339033 ~01.0.10.1; 2311.12.573.129.4233.0001.3 
39033.01.0.10.1; 2311.12.128.701.2018.0001.339033.01.0.10.1; 2311. 

SEMAD EAAGENCIADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 
DO SUDOESTE MINEIRO -ADEBItAS. Objeio: Constitui objeto do 
presente S"TemoAditivo ao Convênio ft~ 1371010402210, a alteração 
de i.. Cláusula Quinta, para stipimentação do vidorfobal do coa-
éri, com R$ 157.980,62 (cemo-e cinquenta e sete roi novecentos e 

.itcn(, cais 
~ 
sessenta e dois centavos), bem como a adoção do novo 

Piano de Trabalho - ANEXO 1. Belo Horimote, 30 de Abril de 2013.(, 
João Jaguards, Alencar de Moura - Dirotor Presidente - ADEB RAS;(b} 
Adriano Magalhães Chaves - Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD. 

3 em -14119348 - 1 

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS 

Tc-e, de C..Pc.çã. Técnica n' 2101.0012.05.005113, finimui. entre 
. Insti 

uu. Eonhi.,  de 
Florestas - 1E1` e o Município de Chapada 

G.úcha/MG. 
qbjc[.;. Realização de alividades em regime de integorção e coopera-
çao motos, além do estabelecimento de regras e condições de coope-
ração técnica e a gc~ tão compartilhada dos recursos florestais e bem 
como a parceria técnica e administralica, visando à recuperação nores-
tal, proleção à biodiversidade e a proleção, â firutra c a floresta aquâtica 
e desenvolvimento da p"c.,  da qúic.It.. e Est.d., crio . 

fim, 
chide de 

atender ao interesse pub iro no que tange as atribuições do Selar de 
Meio Ambiente Municv, 1 e do Instituto Estadual de Florestas. 
Delação Onçamenuíria unici ~al 
02.007.00 1 - ~ 8.54 1.0001 ~ 2. 

2 
 .3,3.1.90.04.00. 

02 
. 

007 
 -00 - 8 54 000 2.124 3. 

3 
 . .90,33.00.00 

01 
007 

 01 1 - 1 1. 5141.0001.2.124.3.3.1.90. 31 10.00 00 
02 

. 0.7 
 ..0 - 8 4 

000 
2, 24,3.3. 

.90 -00.00 02.007.001-18.54 1.000 
1  . 
2. 124.3.3. 

1 

 90 360000 02.007 001-18.541.0001.2.124.3.3,1.90.39.00.00 
Prazo de duração do Temo: 04 (quatro) anos. a contar da data de sua 

de 2013. 

,cie do Escritório Regional Alto Médio 

exteroporânca dece-se a Irâmi[c administrativo. 

6— -14 419440 - 1 

INSTITUTO MINEIRO  DE GESTÃO  DAS  ÁGUAS 

ASSUNTO: Reconhecimem, da situação de Dispens, de Licitação 
PARTES- Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM , Minas 
Gerais Adminixinação e Serviços S.A. 
DESPACHO: vista das justificativas apresentadas no processo,.m"- 
nheço , situ,çãode dispensa de 'icitação, ,,, b,1,9,9",.,~,.iag~,all h ~ d 	 3 	 bconÇ5  
VIII, da Lei Federal a- 8.666, de 21 dejun ?c 
objetivando a coorratação da Minas Gemis Administração e Serviços 
S.A., com vistas à prestação de serviços de Gestão de Documentos do 
IGAM, no valor estimado tola] de R$ 80.093,09 (oitenta mil c noventa 
c três mais c nove centavos). 
Encaminha-se o incluso processo a Sra. Dirctora Gemi do IGAM, Mari- 
lia Carvalho de McIo,~am r,tircação deste ato, nos temos do art. 26 
da Lei Fcdc.1 .' 8.66 /91 

Belo Hol,zonte, 14 de maio de 2013. 

ASSUNTO: Ratificação do Ato de Reconhecimento de Dispensa de 
Licitação 
DESPACHO : Estando em confomidade com a legislação peninente, 
ratifico , dispensa de licitação praticada pela Chefe de Gabinete do 
IGAM,nos iemo, do Artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal if`8.666193 , 
soas Rensiçõesi, objetivando a contratação da Minas Gerais Adminisw 

torção e Serviços S.A., com vistas à prestação de serviços de Gestão 
de Documentos do IGAM, no valor estimado total de R$ 80.093,09 
(oitento mil e noventa e três reais e nove centaves). 
Os meumos necessários ao presente contrato conerão por conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
- 2241.18.122.701.2002.0001,33.90.39-99.3 1. 1.0. 
Pub 

q.c_sc. 

Boi. Hmi-le, 14 de trai. de 2013. 
Matrifi. Cir-lhe,  de Mel. 
Dirctom Gemi do IGAM 

7 — -14 419033 - 1 



MINIIII,5  GERAIS  -  CADE~1,.,  DIÁRIO'DO UECUTIVO' 2  QUARTWFÉIRK,  i~  DE  MMdDE  ~óí3 tw-65i ~ 

e —P,.jict,e de Veada até o dia 1310612013, às 13 horas, na EE Osó,io de 391 - Bairro de Lo,rdcs - Itaúlia MG - CEP 35680-205 Telefone (037) 3.259.4626.0001.445042.0.10.1 ; 0810512013 	0710512016 ; Universi- 12.571.129.4164.0001.339033.01.0.10.1; 2311.10,302.100.4078.0001. 
3 39033.01.0,101; 2311.12.364.129.4143.0001.339033.01.0.10.1; 231 

M..  s 
localixada na Rua Aurélio Rosa, a -  88 - Centro - Coromandel 3243.1181, c-mail: escola.305642@cducacacao.mg.gov,com.hr.  até o dade Federal de Minas Gerais ; R$ 42.820,81 

- MO - CEP 38.5 50-000 - T~I,f .. (034) 3841-2006, c-..il: c,c.- dia 23105/12013, às 10:00 Hs, CHE ; APQ-03457-12 ; Temas de E,tud. c. Q.í.ic. ; ANA LUIZA 1.312.364.129.4226.0001.339033.01.0.60.1; 2311.12.244.129.4193.000 

1.200321@,xiii-ca—g.gov.lu, Os quantitativos e gêneros 	limenti- Estrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE DE QUADROS ; 2071.19.573.259.4626.0001.442042.0.10.1 	2071.19 . 39033.01.0.60.1. Assinstura: 0710512013. Signatários. pela contra- cios 	lã. 
disponíveis .. página da Internet: hitp://.gicult,mfamiliar. A CAIXA ESCOLAR DONA JUDITH GONÇALVES toma público, .573.259.4626.0001.445042.0. 10.1 ; 0810512013 ; 0710512016; Uttiver,  cada Virginia Paletta Camar, Stepliens pela contratante Juventino Ruas 

educacao-g.g 1, . para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/ 051 sidade Federal de Minas Gerais ; R$ 29.689,00; 	 - de Abre Júnior. 
Extririo de Edit,11 para Chamada Públie, - Agricultura Familiar A 

da 
2013, às LLO0 horas, Processo licitabirio M 021 2013, Modalidade 
Concite 	 de 	 do PNAE. 

CHE ; APQ-03531-12 ; 0 Museu Dica e o Ensino Médio -  Estabele- 
de formação Continuada de Proressoms das Amas ceado um programa 

5 cra -14 419006 - 1 
Caixa Escolar Luciano Medeiros 	Cunha —liza Chamada Pública "~ 

0112013 p.. Aq.i,içã. de Gè.c,.s Alitrutilicios da Agricultura F,nn- 
para aquisição 	g8,cios alimentícios com recursos 

Os interessados poderão obter informações c cópia do cdit,1 completo d. Ciências (Fisc., Q.firic. . Bi.l.gi.) .. E.,i.. Médi.. ; SIL- 
]lar, do Emprectidedor Rural ou de sinis organimçõcs paraA]imcntaÇio nasede da E.E. Dona J,dith Gonçalves, localizada na Av. Governador 

Magalhães Pinio a- 
629 	

Sinuanense - InuinalivIG - CEP 35.681-133 
VIA MARTINS DOS SANTOS ; 2071.19.573.259.4626.0001.4420 

UNIVERSIDADE Do  ESTADO DE  MINAS  GERAIS 
Escolar Os Grupos Formais e finformais deverão apresenta a docuiaen. 42.0.10,1 . 2071.19.573.259.4626.0001.445042.0.10,1 ; 0710512013 ; 
loção previsla 	digo 22 da ~c,.I.çã. FNDE .'38/09, pala iorbilino;ii. - Telefone (037) 3243-1255 otd037)32 ,43-151 Lernafli :cscol,.33910@ 0610512016 ; Uni,crsidadc Federal de Ubcriândia ; R$ 43.941,83 ; 1 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
e Projeto de Venda até o dia 1010612013, às 17:00:00li, na E.E. Elias educarcao.nag,gqvbr até o dia 2410512013, às 11:00 hs. CHE ; APQ-03463-12 ; Educação Matemática Digital na 

E,`o ' , 	2  R.,,.g.çã. doa Lotes 0 1. 06 . 09 da Pregã. Eletrôni— a' 2312013 
de 	1.esfi,rida a, Roa Quirino José Quadras o' 647 - Monte 
C.~

.  I. - 
-2754, c-mail: esco- 

Extraio de Edital para Chamada Pública -Agricultura Familiar Pública ; ARLINDO JOSE DE SOUZA JUNIOR ~ 2071.19.57 . 59 
Objclo do lotes Aquisição de Computadores, Servidores e Stodiges. 

'CEP c 	38.500.000 -Telefone (034) 3842 A Cai,. E Iii, "Ligia Beinfl. A ... P' li. chamada Pública .` .4626.0001.442042.0.10.1 	, 2071.19.573.259.4626.0001.445042.0.10 
Motivo-  Inconveniência 	crificada com a inadequação de tais equipa- 

la.200603@edu-cao-g.gov.br . 0, quantitativos e géneros alimenfl., 0212013 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami- ..i~.Ç .1 ; 08/0512013 ; 07/0512016 ; Universidade Federal de Uberlândia : 
nuem.a á.s knos 01, 06.09, às c,pecilicruçõ.s d. EditaL 

cios estão disp,,i,ci na página da Interne(: hllp:llagriculturafamili,~ liar, do Empreendedor Rural ou de soas eng 	ôc, paio Ali.c.taçã. R$ 42,536,76 Parecer publicado no Portal de Compras. 
Escolar. Os Grupos Fonrais e informais deverão apresenta, . d.cu...- CHE ; APQ.03,160-12 ; Representações e descrições de figums para ed.ca—tiro9.9?vI

lo` Estrato 	e Edita para A 	o de gènc 	s 	limentícios - O`NAF A 
e 	

m  
prevista no artigo 22 da Resolução FNDE n~ 38109. para habi- ~açào estudantes cegos no ensino de ciências ; ADRIANA GOMES DICK- 2 em -14 419333 - 1 

Caixa Escolar da E E Clara Chaves 	poib lico, para conhecimento ilação e Projeto de Venda 	lê o dia 1110612013 às 15 horas, na E.E. MAN 	; 	2071.19.573.259,4626.0001.445042.0.10.1 	; 	0710512013 
dos intem sados, que fará reali— no dia 04/0612013 às 8:00 horas, s  "Lígia Bean-ix Amaral", Icealizada na ma Mario de Lorinics Costa No  0610512016 ; Sociedade Mineira de Cultura/PontiFicia Universidade 

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE P ~.cs'. 1 ,c it.tório n"0212013, Modalidade Convite, p,ra aquisição de 
gérietos 	 c.. nectas.a da PNAE. 0,s micressados poderão 

107, Bairro Atrarr[, C,dirópolis de Minas- CEP 35534000- Telefone 
(37)333312OLe-trafi: ~ligiabeatrizamami@yahoo.com  br Os quanti- 

de 	 R$ 14.193,06; Católica 	Minas Gerais; 
APQ-03647-10; 1610112013 ~ 1510712013 ; Proorogação; 

E Do DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL .bic, informações e cópia da edilal complete .. scdc da EE Clara Ch.- tar,os e géneros estão disponíveis na-escola acima liescrita' . CDS : OET-00062-13 ; IX Simpósio Internacional Diálogos Entre 
Clínica 	Neurociências 	HUMBERTO CORRI2A DA SILVA as 	e as 	 ; v., loc,fixadir 	a A, Dois, .' 119, Boi— da Clura. - CEP 38500.000 

- Telefone (34) 3842-1860, e-mail: e
~

ola.200573@cd,cacao.mg.go, 
is em -14 419426 - 1 FILHO ; 2071.19.573.259.4627.0001.442042.0.10.1 , 2071. 19.57125 SECRETARIA DE ESTADO DE 

MTEr 
 AMBIENTE E 

br, até o dia 0410612013, às 07h 30mi.. 9.4627.0001.445042.0.10,1 ; 2610612013 ; 2910712013 ; Universidade DESENVOLVIMENTO SUSTEN 	VEL-SEMAD 
AVISO DE ILICITAÇÀ0 

12 c. -14 419424 - 1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 
FediraldeMi—Gemis;R$9.363.70; 
CHE ; PLT-001 16-12 ; Brinquedos e Jogos que c?nl,m histórias: uma Modalidade -  Pregão Eleirõnico no. 1371001 1912013. Objeio -  Contra- 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO 1 DWC 
RESULTADO DA HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS W 

contribuição da Teoria At—Rede para a psicologia soei ; MARIA DE 
FATIMA ARANHA DE QUEIROZ E MELO; 2071.19.573.259. 4627. 

ração de empresa para serviço de publicação clou di,ulgaçãó em jor-
comercial de grande circulação estadual e nacifon,], relativos aos e  

Extodo do Convênio n. ~ 62.1.3.047912013. Data: 14105/2013. Partes: 0112013 - AQUISIÇÃO DE LIVROS - 0 Presidente da C..i,,ã. Per- 
manente de Licitação da SECIMO, toma público o resultado ti, fase de 

0001.442042.0. 10.1 ; 06104/2013 ; 0510412014 : Universidade Federal 

n~ ! 
isos de cdit~is dernais=es necessárias, re crentes aos prece- 

o  
di.cnt?, de 	 envio das,  pm~ostas ~omc, 

[c as 09"'5c0'm' i~n"do dia 	1201 
3 
 e o inicio 	a sessão, sc 	no EMG/SEE 	M..ivipi. de Cinome.s. Objct.: E.ectuçã. d. Po,g '.ma 

Muni ipal  de Transporte Escolar/2013 - Custeio c Manutc.çã.. Va or-  h.bilil.çã. refc,cido à TOMADA DE PREÇOS 0112013 - paio q.i 
ti. Sã. J.ã. Dei-Rei ; R$ 7.000,00; 
CHE; OET-00d47-13 ; 9' ENCONTRO NACIONAL DE HISTóRIA a 	

?h 	 - 	28/0 ~ 
dia 281c05/2013, âs 10h00min, no sitc j.comprasm~,.govbr.j0 edital 

R$76.984,08. 	Dotação: 	OP/2013: 	1261,12,782.233.2103.0001-13'3- ção de 1 	nas para a Biblioteca Pública Estadual L.Í ~.TD 
— 	

A, C 	S51 A fiabi~ itndas: MARTINS EDITORA LIVRARIA 	. -c-M_pre 
DA MiDIA; NAIR PRATA MOREIRA MARTINS ; 2071.1 ~ 573,25 

95042.0.1 
poderá ser obtido no mesmo site. Be o Horimirte, 14 	c Maio e 2013. 

40-41 - Fontes: 10.1. 21.1 e 23. 1. Vigência: da data de sua publica- 
ção até 2810212014. Devidamente autoriwdo nos lemos do Decreto n.. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA o BOA VIAGEM DISTRI- 

9.4627.0001.442042.0.10.1 	, 2071.19.573.259.4627.0001.44 
0. 1 ; 3010512013 ; 0110712013 ; Universidade Federal de Goro Prelo 

Luiz Cláudio Guimarães - Pregoeiro 

44.424, d. 21112/2006. BUIDORA DE LIVROS LTDA. ; R$ 6.704,50; 3 cm - 14 419138 - 1 

çito'l 
e A DISTRIBUIDORA PALMARES LTDA, soli 	o prazo de 48 
horas 	apresentação da CND de INSS. Empresas inabilitadas para 

CHE ; PEE-01368-12 	lith fintentrational Conficrence on lhe Arts ia Extraio do Primeira Temo Aditivo ao Contraio Administrativo de 
Extraio do Convênio ri. -  62.1.3.048012013. Durtri: 1410512013. Pancs: 
EMO/SEE c o Município de Carvalhópolis. Objeto: Execução do Pro- DISTRIBUIDORA CURITIBA PAPÉIS E LIVROS LTDA . EDI- 

S.eicty ; RACHEL DE SOUSA VIANNA. ; 2071.19.573.259.4627.00 
01.449020.0.10.1 ; 2410612013 ; 2610712013 ; Universidadc do Estad. 

Prestação de Serviços celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Descnvolvimen(o Sustentável - SEMAID e Ana Clau- 

grama Municipal de Transporte Escolar/2013 - Custeio c Manutenção. 
Vai- R$17.446,09. D.I.çã.: OP/2013: 1261.12,782.233.2103 000 1 - 

TORA COMPOR - MOTIVO: Não atendimento ao item 6.3.2, tc.d. 
em vista que ambas apresentaram b.l..ç. d. exercício de 2011 e não 

de Minas Gerais; R$ 3.615,12; 
CRA ; PCE-00111-13 ; XV Simpósio Bossileito de Geografia Física 

dia Ribeiro Marzinetti. Do Objeto: 0 pmzoja. a cxecuçã. dos 
serviços 	

0] 	1  

	

fc.at prorm~adr, por 	um) ano~ , pr.1~,, tIdc contratados 
19141201 	Belo Hori 	e. 19 	e abril de 2013. Adrian 	

Ma^  
33-40-41 - Frun- 10. 1, 2 1.1 e 23.1. Vigé,ci,: d, difl, de sua publica- ç 
 ãé2810212 

2012,, confiarraic solicitado no edilal: . Ficam abern's  os  po""2P<nro , 1 
s 	 riii- d.t 15,1—.i.di,2013. 	c,. 	— 

P- e) Í 3 	
hi 	d  

Aplicada; RILDOAPARECIDO COSTA; 2071.19.573.259.4627.000 
1 442142.0. 10.1 ; 0810712013 ; 12108/2013 ; Um—stri.de  Federal de Chaves - Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

44.424. de 2l/I2/2O06 ~ Robe (o Silva Macedo - Presi ente Übcrlàndia; R$ 10.647,00 Susten!ávêl. 
Comissão Permanente de Licitação. ‹Ri, . pi— r_ninuld-it . V R—A. R t~ ir. d~ 	 lfflF 

4 c. - 14 419460 - 1 	MARCELLO SALABERT DE CAMPOS ; 2071.19.573.259.4627 00 01 
.442042.0. 10.1 ; 2610512013 ; 2910612013 ; Universidade Federal de 

lui, d, F— 
. 
R ~ 5 772 M . 

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO 

Extraio *do Convênio n. ~ 62.1.3.048112013. Data: 1410512013. Portes 
EMG/SEE c o Município de Caias Altas. Objeto: Execução do Pio- 

'""' Municipal ti' 
Transporte E,colar/2013 - Cistei. e Man.ie.çã.. 

Vai 	
.irçà.. 

.u. RS62.21.,24. 	
. 
OP/2013: 1261.12,782.233.2103.0001- 

33-40-4 1 -Fontes: 10.1,21.1 e 23.1. Vig,,cia: di, data de sua publi-
ção até 28102120 14. Didimictue ruitor—do nos termos do Decreto n. o  
44.424, de 21/1212006. 

Extraio do Convênio ri. -  62.1.3.048212013, Data: 14/0512013. Partes: 
EMG/SEE e o Município de Cip,linco. Objeio: Execução do Programa 
Municipal de Transporte Escula,12013 ~2Cn,tcj. e Matrine.ção. Vai": 
R$208 .370.57. D...çã.: OP/2013: 6 .12.782.233.2103.0001-33- 
40-41 - Pentes: IOA, 21.1 e 23. 1. Vigência: da data de sua publica-
çã. lê 28/0212014. Devidamente ..[.,i-d. os lemo., do Decreton. -  
44.424, de 21/1212006. 

FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO 
Temo de Rescisão Amigável ao Contrato Temporário a *  0312012, Téc-
nico de C,11,m, Do,glos Aparecido d, Silva, Fie, escindido, , partir 
de 15/0512013, a pedido, e cai conformidade à cláusula 9~ , inciso H, 
do Contrato Temporário it-03/2012, respcit,ndo a lei n - 18.18512009, 
regulamentada pelo Decreto ri-45.155 de 2110812009. Sig. Ana 
Maria Pacheco - Presidente da FAOP) e DougIas Aparecido do Silva 
(Contratado). 

2 — -14 419298 - 1 

14 no -14 419107 - 1 

Fundação De Ampara À Pesquisa Do Estado De Minas Gerais - Fapc-
mig Exímio De Temo Aditivo - Período 09/05113 ~ 14105/2013 Em 
Cumprinovolo, À Lei No  8666/93 E Suas Modificações Posteriorc~ 
002113; SHA; 1000411 l; Prorrogação; 31/0712013; Supletretração; R$ 
12.600.00 

1 c. -14 419190 - 1 

Fundação DeAmpam À Pesquisa Do Estado De Minas Gerais - Fape-
mig Extraio De Tentro De Outorga E Aceitação De Auxilio - Pcilodo 
25104113 A 1410512013 Em Cumprimento A Lei No. 8666193 E Suas 
Modificações Posteriores. 
TEC; 2; El; evento tecnico cientifico: cnlum labs investinical com-
pctiti,n a ser realindo na universidade dos (cxas em austin; Vanessa 
de freiras cunha li as; 207 1.19.573.259.462 5.0001.442042 0 1 o 1; 207 1. 
19.573.259.4625,0001.445042.0,10.1; 02/0512013; 0410612013 1  tufing-
univc~ idade federal de minas gerais; rli; 20.549.34 

Extraio do Primeiro Te—. Adilivo a. Comosto Adminisinstivo de 
Prestação de Sci-viços celebrado entre a Secretaria de Esnulo de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e Femanda Mais 
Oliveira. Do Objeto -  0 pram para a cxccu ~ ão dos scrviços contratados 
fica promjabriliorc01 (bom) ano, a partir de 22/4/2013. Belo Hori-

'0""'  22 
o . d 21 11. Adriano Magalhães Chaves - Secretário de 

Esord. de Mei. Ambiente e Desenvolvinneitt. Sustc.tá,cl. 

Extraio do Primeiro Temo Aditivo ao Contrato Adminisiditivo de 
Prestação de Sci-viços celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD e Dcnis~ Aga-
meida Avelar Costa Silva. Do Objeto: 0 rax. 

— ' ' o'  serviços contridados rica protrojado par % 1 (h.p.) a'  tuse—  ti `  di, de 3 	 < 
06151201 Belo Horizonte, 29 e abril de 2013. Adriano Magalhães 
Chaves - Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

Extraio do Primeiro Termo Aditivo ao Contratoi Administrativo de 
Prestação de Serviços celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente c Dcscn,olimenio Sustentável - SEMAD e Emerson Sch-
ncidei. Do Objcto: 0 prico, par, , execução dos serviços contratados 
fica prorrogado ?or 01 (hora) ano. a partir de 19/4/2013. Belo Hon- 

Exímio do Convênio ..~ 62.L3.0483/2~I3. Data: 1410512013, P,des: 	 FUNDAçÃo TV MINAS EMG/SEE e o Município de Coqueiral, Obje(o -  Execução do Programo, 
Municipal de Transporte Escolor/2013 - Custeio e Manutenção. Valor: 	 CULTURAL E EDUCATIVA R$164.813.38. D.t.çã. OP/2013 1261.12.782.233.2103,0001-33- 
40-41 - Fontes: 10.1. 21.1 e 23. 1. Vigência: da data de sua publica- 	 Extraio do Segundo Temo Aditivo 
Ção até 28/0212014. Devidamente autorizado nos temos do Decreto nf 
44.424, de 2111212006. 2 	na -14 419188 	1 

zontc, 19 de abri de 2013. Adriano Magalhães Chaves - Secretário de Estado 
de Meio Ambiente c Desenvolvimento Sustentivc1. 

Partes: Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a TIM Celular S.A. 

Ex mio do Convênio 1. -  62.1.1048412013. Data: 14/0512013. Padê, 
r 	' 	

P 	s: 
EMG/SEEc ~ MunicipiodeCorondPalh ~~o,Obj~t.:E.-.çã.d. no- 

Do Objeto: Prorrogar a vigência do Controlo W0112011 de prestação 
d. serviço móvel pes—i pio 12 (d..) —ses, . parti, de 26104/2013. FUNDAÇÃo  HELENA ANTIPOFF  

7 cm - 14 419412 - 1 

EXTRATO DO 50  TERMO ADITIVO A 	CONVÊNIO W 

o 

grama Municipal de Transporte,  E.,coi.r/2013 - Custeio c M 
... '-a 

ão  Da D.(uçã. Orçcritária: 2211 13 122 701 2002 0001 339039 40 1371010402210, QUE EN ~-RE Si CELEBRAM 0 ESTADO DE 
Valor: R1I15.785.00. I?.]. Da Ridificinçã.: Perno,necona mantidos, milificadas_e em pleno FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - 30  temo aditiv, ao contrato W. MINAS  GERAIS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DE 



A  4r COMUNICAÇAO INTERNA 
t- ICIODENG 

DE 	 UNIDADE~ PARA 	 UNIDADE FPROTOCOI-0 

DENISE LOBATO DE ALMEIDA 	 ASJUR 	DR.  Jói-CIO  CARVALHO PEREIRA 	SEGE 

ASSUNTO/REFERÉNCIA 

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÂO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Senhor Secretário Geral, 

Para os fins de cumprir preceito integrante do artigo 26 da Lei de Licitações, solicitamos autorização 
para publicação no jornal MINAS GERAIS da inexigibilidade de licitação relativa ao Processo Interno 
129113, nos seguintes termos: 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAO 
Processo Interno 129113 
Contratado: Concremat Engenharia e Técnologia S.A. 
Objeto: 	Elaboração dos Projetos de Contenção de Taludes, incluindo a Coordenação e 
Compatibilização dos , Projetos Complementares de Engenharia do Expominas São João Dei Rei. 
Fundamento legal: artigo 25, inciso li, da Lei Federal 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores 
Em 14 de maio de 2013. 
0s~yw.do Borges da Costa Filho 
Diretor Presidente da CODEMIG 

Atenciosamente, 

DENISE LOBATO DE ALMEIDA 
ADVOGADAASJUR 



Át*~0_C0DEM1G 
fficol. 	1 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Processo Interno 129113 

OBJETO: Contratação de Serviços de Elaboração dos Projetos de Contenção 
de Taludes, incluindo a Coordenação e Compatibilização dos Projetos 
Complementares de Engenharia do Expominas São João Del Rei. 

Na forma da previsão legal do artigo 26 da Lei 8.666193, RATIFICO a contratação da 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. para a execução dos serviços 
de elaboração de projetos complementares de engenharia de contenção de taludes 
para o Expominas São João Dei Rei e sua compatibilização com os demais projetos 
já elaborados, ao custo de R$63.950,00 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta 
reais), com amparo na hipótese legal de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos 
termos das disposições constantes do artigo 25, inciso 11 da Lei Federal 8.666 de 
21.06.93. 

Publique-se na forma da Lei. 

Belo Horizonte, 14 de 

Rua Manaus, 467 — Sta. Efigênia - Belo Horizonte - lVIG 
CEP 30150-350 - Te].: (31) 3207-8900 
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com ,br 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-ODEMIG 

AUDITORIA INTERNA 
NOTA TÉCNICA N o  000812013/13 

REFERÊNCIA 

Em cumprimento ao art. 2 9 , inciso II, do Decreto n o  43.817/2004 c/c a Instrução de 
Serviços n o  03/2011/SCG/CGE, de 09 de novembro de 2011, procedemos à análise do 
processo de inexigibilidade de licitação identificado a seguir, relativo ao 

Número do Processo 129/13 

Prestação de 	serviços 	para elaboração de 
Objeto da contratação projetos 	de 	contenção 	de 	taludes, 

incluindo 	a 	coordenação 	e 
compatibilização 	de 	projetos 
complementares de engenharia do Expominas 
de São João Del Rei 

Enquadramento Legal - Nota jurídica ASIUR em 13/05/2013 

valor estimado R$ 63.950.00 

INSTRUÇÃO DO PROCESSO 

Solicitação de Serviço n o  160/13 

Unidade Solicitante 

Gerência de Projetos 

lustificativa para a contrataCão - art.  26,  caput, da Lei  8.666193 

0 Engenheiro Luiz Butakka de Menezes, Gerente de Projetos da CODEMIG, por intermédio 
da CI GEPRO-DIOB 338/13 de 10/04/2013, apresenta suas considerações técnicas a 
justificar a contratação da empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A: 

«A empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S/A foi contratada pela CODEMIG 
para elaboração dos projetos complementares de engenharia para o Expominas de 
São João Del Rei, através do contrato n o  3.307. 

Os 	serviços foram elaborados dentro do escopo e prazo previstos 
contratualmente, entregues e aprovados pela fiscalização da CODEMIG. Neste 
período, foram feitas revisões solicitadas pela fiscalização, já contempladas 
dentro do contrato firmado. 

Foi efetivado um primeiro aditivo, que contemplava a elaboração de projetos de 
irrigação, ar comprimido, multimídia, além de adequação nos projetos de 
arquitetura e estruturas metálicas, não tendo sido computado os valores sobre 
a remuneração da coordenação dos projetos. 

Após a finalização deste contrato e em decorrência da compatibilização de 
todos os projetos, detectamos que deveria ser verificada a estabilidade 	5 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONõMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-ODEMIG 

AUDITORIA INTERNA 
NOTA TÉCNICA N o  0008/2013/13 

taludes constantes do projeto de terraplanagem, em função da geologia 
apresentada. A Concremat elaboração um Relatório de Análise de Estabilidade de 
Taludes, onde, em virtude do terreno ser, em grande parte aterro, foi 
recomendado o emprego de solo grampeado e uma combinação de solo grampeado com 
contenção rígida. 

Solicitamos, então, uma proposta para a empresa Concremat, autora dos projetos 
complementares, para realização desta complementação. 

Do ponto de vista técnico, cabe salientar que, de acordo com as normas do 
CONFEA e o respeito sobre Direito Autoral, as revisões nos projetos devem ser 
executados pelos autores dos mesmos, a menos que os autores abram mão do 
serviço. 

Assim, fica justificada a contratação da empresa Concremat para proceder a 
elaboração deste novo projeto, não contemplado no escopo inicial da 
contratação, cuja proposta anexamos. Para realização destes serviços está 
sendo solicitado o valor de R$ 63.95e,00, correspondendo R$ 33.450,00 
relativos ao projeto de estabilização de taludes e R$ 30.500,0p0 relativos aos 
serviços de coordenação, o que julgamos pertinente, estando o preço de acordo 
com o praticado no Mercado. »  

Cotejando a documentação existente nos arquivos da Codemig, confirmamos a anterior 
contratação da Concremat (contrato n o  3.307), cujo objeto foi a elaboração dos 
projetos complementares para a construção Expominas-São loão Del Rei, resultante de 
licitação realizada na modalidade de Tomada de Preços. 

Confirma-se então sua titularidade dos direitos autorais sobre a elaboração dos 
projetos complementares citados. 

Nosso entendimento é o de que estão atendidas as exigências do art. 26, caput, da Lei 
8.666/93, quanto à justificativa para a contratação ora proposta. 

Justificativa para a escolha da executante - art.26, caput, e § único, Inciso II 
da Lei 8.666193: 

A justificativa para a escolha da executante está fundamentada nos seguintes 
aspectos, já exposta pelo Gerente de Projetos: 

A empresa Concremat é detentora dos direitos autorais dos projetos 
complementares de engenharia do Expominas São João Del Rei, tendo sido 
contratada para esses trabalhos por intermédio da Licitação 01/12; 

0 disposto no art. 18 da Lei 5.194/66, que regula o exercício das profissões 
de engenheiro, arquiteto e engenheiro -agrônomo, determina que "As alterações 
do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o 
tenha elaborado". 

Desta forma, a escolha da executante está juridicamente vinculada à empresa 
Concremat, eis que é a única capaz de cumprir a determinação legal (Art. 18 da lei 
5.194/66), pelos motivos já apontados. 

Consideramos atendidas as exigências legais previstas no art. 26, caput, e Inciso II 
da Lei 8.666/93, necessárias à contratação na forma do art. 25, inciso II, esma 
Lei 8.666/93. 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-ODEMIG 

AUDITORIA INTERNA 
NOTA TÉCNICA N o  000812013/13 

Justificativas do preço  -  art.  26, §  único, Inciso III, da Lei  8.666/93: 

Considerando a natureza singular do objeto, estritamente complementar ao já executado 
pela empresa Concremat e ainda por suas características ímpares, vinculadas a 
direitos autorais, torna-se inviável a competição. 

Foram também anexadas ao processo 2 propostas de preços apresentadas por, 
respectivamente, MPO Marco Projetos e Obras Ltda., no valor de R$ 68.000,00 (sessenta 
e oito mil reais) e RHE Rezende Horn Engenharia Ltda., no valor de R$ 78.500,00 
(setenta e oito mil e quinhentos reais), evidenciando que a proposta da Concremat 
encontra-se adequada aos parâmetros de mercado. 

Consideramos atendidos os requisitos do art. 26, Inciso III, da Lei n o  8.666/93. 

Regularidade Fiscal 

Foram anexados ao processo: 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 	CNPJ 
Certificado de Regularidade do FGTS 	CRF 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros 
Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da Justiça do Trabalho 

Regularidade Jurídica 

Cópia da Ata da AGE de 27/12/2011 publicada no Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro de 08/02/2012, aprovando alteração no Estatuto Social Consolidado 
da Concremat Engenharia e Tecnologia S/A 

Enquadramento legal  -  Nota Jurídica 

Consta do processo enquadramento legal apresentado pela ASJUR, indicando que a 
proposta de contratação constitui hipótese legal de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, nos 
termos das disposições constantes do artigo 25, Inciso II, da Lei Federal n o  
8.666/93. 

CONCLUSÃO 

Diante do exposto, concluímos pela conformidade do Processo n o  129/13, conforme 
disposto no da Lei Federal n o  8.666/93. 

Em 14 de maio de 2013. 

MANOEL GA~RIB~ALD1 
Auditor Interno 

~1 G  

CODEMIG 



Ar CODEMIG 
Destinatário 

PI 129113 

NOTAJURíDICA FDATA 
13/5/2013 

ROTOCOLO 

117113 

ASSUNTO 

COMPLEMENTAÇÃO DOS  PROJETOS DE ENGENHARIA PARA 0 EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI (INEXIGIBILIDADE) 

Sra. Gerente Jurídica, 

A presente demanda, conforme Solicitação de Serviço 160113, diz respeito à contratação da empresa 
Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. para dos serviços de elaboração de projetos 
complementares de engenharia de contenção de taludes para o Expominas São João Dei Rei e sua 
conipatibilização com os demais projetos já elaborados. 

A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., através do contrato no  3307, firmado em 10.05.12 em 
decorrência da licitação Tomada de Preços 01/12, e com término de vigência em 30.01.13, foi a 
empresa responsável pela elaboração dos projetos complementares para a construção do Centro de 
Exposições de São João Dei Rei 1 MG. 

Conforme justificativa técnica constante da CI GEIPRO 338/13, em decorrência da compatibilização 
dê todos os projetos, foi detectada a necessidade de se verificar a estabilidade dos taludes 
constantes dos projetos de terraplenagem, em função da geologia apresentada. 

Para tanto, a Concremat deveria elaborar um relatório de análise de estabilidade dos taludes, 
recomendando o tipo de solo a ser empregado e realizando nova compatibilização de todos os 
projetos elaborados. 

Isto porque, apesar de findo o contrato, a Lei n o  5.195/66, que regula o exercício das profissões de 
engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, dispõe em seu art. 18 que "As alterações do projeto 
ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado". 

Some-se a isso o fato de que, do ponto de vista técnico e de acordo com as normas do CONFEA e o 
respeito sobre o direito autoral, as revisões nos projetos devem ser executadas pelos autores dos 
mesmos. 

Assim, considerando que o art. 20  da Lei no  8.666193 estabelece que os contratos firmados pela 
Administração com terceiros serão, necessariamente, precedidos de licitação, salvo os casos de 
dispensa enumerados nos. arts. 17 e 24 e a configuração de situação em que o certame é inexigível, 
nos termos do art. 25 -, 

Considerando, por derradeiro, que, juridicamente, a inexigibilidade é vinculante e a dispensa é 
facultativa. Ou seja, a motivação e as hipóteses legais de inexigibilidade ocorrem nos casos em que é 
inviável a competição, como no caso em questão; 

Entendemos que a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. é a empresa indicada para 
dar continuidade ao serviço por ela anteriormente executado, tornando-se detentora de 
conhecimentos indispensáveis à execução dos serviços. 

A Lei Federal 8.666, de 21.06.93, em seu artigo 25, inciso li, autoriza INEXIGíVEL A LICITAÇÃO 
quando houver inviabilidade de competição, em especial "para a contratação de serviçcs técnicos 
enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação". 

0 artigo 13 da Lei 8.666193, por sua vez, no inciso 1, considera como serviço técnico profissional 
especializado, dentre outros, os trabalhos relativos a "estudos técnicos, planejamentos e projetos 
básicos ou executivos", o que se aplica à presente situação. 11_1~1 ~ 
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ASSUNTO 

COMPLEMENTAÇÃO DOS  PROJETOS DE ENGENHARIA PARA 0 EXPOMINAS SÃO JOÂO DEL REI (INEXIGIBILIDADE) 

Necessário salientar que deverá ~onstar do contrato que a CONCREMAT ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA S.A. ficará obrigada a garantir que os profissionais integrantes de sua equipe técnica 
e RT da elaboração dos projetos complementares para a construção do Centro de Exposições de 
São João Del Rei realizarão pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato, elemento de 
justificação da inexigibilidade de licitação. 

A documentação integrante do Processo Interno n 1 . 129113 comprova que a empresa a ser 
contratada encontra-se habilitada para a execução dos serviços solicitados. Cumpridas, também, as 
exigências constantes do artigo 26, parágrafo único Lei Federal 8.666193, naquilo que é cabível à 
contratação em tela. 

0 valor proposto para a contratação, R$63.950,00 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta reais), 
por um período de 60 (sessenta) dias de serviços, encontra-se dentro dos parâmetros de mercado 
para o objeto contratual, conforme propostas de empresas do ramo juntadas ao processo. 

Na forma do estabelecido no artigo 26 da Lei 8.666193 o presente enquadramento deverá ser 
comunicado ao Diretor Presidente da CODEMIG para ratificação e posterior publicação no Winas 
Gerais», como condição para eficácia dos atos. 

Em obediência à determinação do Governo do Estado de Minas Gerais, o presente expediente deverá 
ser encaminhado à Auditoria da CODEMIG, para controle e certificação prévios. 

Em 13 de maio de 2013. 

DENISE LOBATO DE A MEIDA 
ADVOGADAASJUR 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SIA 
CNI?J: 33.146.64810001-20 

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

constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nQ 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em 
Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos 
por penhora em processos de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do WN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passivo no âmbito da RFÍ3 e da PGFN, não abrangendo as contribuíções 
previdenciárias e as contribuições devdas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Intemet, nos 
endereços < hUp:11~. receita. fazenda. gov. br> ou <http:11~. pgfn. fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ng 3, de 0210512007. 
Emitida às 09:09:23 do dia 0810212013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 0710812013. 
Código de controle da certidão: 9F99.82CB.611EE.13DAA 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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07W113 	 Comílta à Certidão Negati ~a de Débito 

ZX 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇõES PREVIDENCIARIAS E ÀS DE TERCEIROS 

No  000142013-17500648 
Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SIA 
C1,1PJ: 33.146.64810001-20 

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

certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n0 . 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributâno 

Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz o vâiida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente âs contribuições previdenciârias e âs contribuições devidas, por lei, a 
terceiros, inclusive âs inscritas em Divida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as 

demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFNIRFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do WN, este documento tem os mesmos efeitos da cerlidão negativa. 

Esta certidão 'e valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei no  8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
averbação de obra de construção civi no Registro de Imóveis: 
redução de capital social. transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade 

empresâna ou simples; 
- baixa de firma indi~idual ou de empresârio. conforme definido pelo art.931 da Lei no. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade 
empresâda ou simples. 

3ceitação desta certidão estâ condicionada â finalidade para a qual foi emitida e â verificação de sua autenticidade na Intemet, no endereço 
.p:llwww.receita.fâzenda.gov.br ~ . 

Certidão emitida com base na Portada Conjunta PGI`NIRI`B no  01, de 20 de Janeiro de 2010. 

Emitida em 2210412013. 
Vácia até 1911012013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidarâ este documento. 

Observação: Certidão emitida com base na Lei n o  1194112009. 

v~10.dataprev.gov.brlcws/conte>l&crdcrd-htn1 	 111 
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IN W»~ 

Certificado de Regularidade do FGIS - CRF 

Inscrição: 	33146648/0001-20 
Razão Social: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA 

Nome Fantasia:CONCREMAT 
Endereço: 	R EUCLIDES DA CUNHA 106 TÉRREO / SAO CRISTOVAO 

RIO DE JANEIRO / R3 / 20940-060 

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

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

Validade: 22/04/2013 a 21/05/2013 

Certificação Número: 2013042209240228465433 

Informação obtida em 07/05/2013, às 14:28:25. 

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

https:lh~.sifge.caixa.gov.brIEmpresalCrfICrflFgeCFSlmprirT~rPapel.asp?VARPessoaMatriz=3153035&VARPessoa=3153035&VARUf-- RJ&VAR]nscr= ... 111 
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PODER JUDICIARLO 
jUSTIÇA DO TRABAL HO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 33.146.648/0001-20 
Certidão n 2 : 29573523/2013 

Expedição: 07/05/2013, às 14:31:09 

Validade: 02/11/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (MATRIZ E 

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nL>  33.146.648/0001-20, CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento 
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito 
garantido ou exigibilidade suspensa: 
0075200-82.2005.5.01.0002 - TRT 01A Região 
0066000-48.2007.5.01.0045 - TRT 01 5  Região 
0000855-95.2011.5.08.0114 - TRT 08fi Região 
0001326-14.2011.5.08.0114 - TRT 08 2  Região 
0000344-27.2012.5.08.0126 - TRT 08!! Região 
0000382-39.2012.5.08.0126 - TRT 08 2  Região 
0000472-47.2012.5.08.0126 - TRT 08fi Região 
0001119-42.2012.5.08.0126 - TRT 08! ~ Região 
1997200-61.2009.5.09.0005 - TRT 09! ~ Região 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficientes. 
** Débito com exigibilidade suspensa. 
Total de processos: 9. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei ng 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n 2  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
* todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
* aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: / /www. tst. jus.br ) . 
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PODER JUD1CI1-~RIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
da negativa (art. 642-A, § 2 0 , da Consolidação das Leis do 
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPi da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens 
suficientes. 

q , ~ 	 i i d 	 r 
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SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 	SOLICITAÇAO W:  FOLHA W: CODEMIG 	 160/13 	1/1 

UNIDADE SOLICITANTE: 	 CENTRO DE CUSTO: 
GEPRO 	 Expominas Sao Joao dei Rey 

DESTINO DO SERVICO: 	 VALOR ESTIMADO: 
Expominas São João dei Rei 	 IR$ 

OBJETO: 
Prestação de serviços para elaboração de projetos de contenção de taludes, incluindo a coordenação e 
compatibilização de projetos complementares de engenharia do Expominas de São João dei Rei 

PRAZO DE DURAÇÃO: 	 CONDIÇõES DE PAGAMENTO: 

60 dias 	 1  ver abaixo 
ESPECIFICAÇõES TÉCNICAS: 

Anexos: 
- Relatório Técnico de Análise de Estabilidade de Taludes 
- Proposta e documentação da Concremat (autora dos projetos complementares já elaborados) 
- Anotações de Responsabilidade Técnica dos diversos projetos complementares 
- Propostas da RHE Engenharia e MPO Marco Projetos e Obras 
- C] GEPRO 338113 - Justificativa técnica e autorização para contratação da CONCREMAT 

INFORMAÇõES COMPLEMENTARES: 

SOLICITANTE APROVACÃO R 	CÃq_ 

GERÊNCIA 
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111111CAÇÃO INTERNA 	 FDATA 

,L I*CCODEMIG 	 1  101412013 
UNIDADE 	 UNIDAD DE 	 PARA 	 FPROTOCOLO 

- 
14 LUIZ FERNANDO BUTAI‹KA  DE MENEZES 	GEPRO  ~ LU1ZAUGUSTODE BARROS 	 DIOBJ~~/13 

ASSUNTO/REFERÊNCIA 

EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI - COMPLEMENTAÇÃO NOS PROJETOS 

Senhor Diretor, 

A empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. foi contratada pela CODEMIG para elaboração 
dos projetos complementares de engenharia para o Expominas de São João dei Rei, através do 
contrato de nO  3.307. 

Os serviços foram elaborados dentro do escopo e prazo previstos contratualmente, entregues e 
aprovados pela fiscalização da CODEMIG. Neste período, foram feitas revisões solicitadas pela 
fiscalização, já contempladas dentro do contrato firmado. 

Foi efetivado um primeiro aditivo, que contemplava a elaboração de projetos de irrigação, ar 
comprimido, multimídia, além de adequação nos projetos de arquitetura e estruturas metálicas, não 
tendo sido computado os valores sobre a remuneração da coordenação dos projetos. 

Após a finalização deste contrato e em decorrência da compatibilização de todos os projetos, 
detectamos que deveria ser verificada a estabilidade dos taludes constantes do projeto de 
terraplenagem, em função da geologia apresentada. A Concremat elaborou um Relatório de Análise 
de Estabilidade de Taludes, onde, em virtude do terreno ser, em grande parte aterro, foi 
recomendado o emprego de solo grampeado e uma combinação de solo grampeado com contenção 
rígida. 

Solicitamos, então, uma proposta para a empresa Concremat, autora dos projetos de 
complementares, para realização desta complementação. 

Do ponto de vista técnico, cabe salientar que, de acordo com as normas do CONFEA e o repeito 
sobre Direito Autoral, as revisões nos projetos devem ser executadas pelos autores dos mesmos, a 
menos que os autores abram mão do serviço. 

Assim, fica justificada a contratação da empresa Concremat para proceder a elaboração deste novo 
projeto, não contemplado no escopo inicial da contratação, cuja proposta anexamos. Para realização 
destes serviços está sendo solicitado o valor de R$ 63.950,00, correspondendo R$ 33.450,00 
relativos ao projeto de estabilização de taludes e R$ 30.500,00 relativos aos serviços de 
coordenação, o que julgamos pertinente, estando o preço de acordo com o praticado no Mercado. 

Desta forma, vimos solicitor a fineza da autorização para execução dos serviços, conforme a proposta 
que anexamos. 

À sua consideração, 

£ )L  Luiz Ferndo B 	a de Menezes 

e 

ai 
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ASSUNTO 

MANIFESTAÇÀO - COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA PARA 0 EXPOMINAS SÂO JOÃO DEL REI. 

Sra. Gerente Jurídica, 

A presente demanda, conforme CI GEPRO 338113, de 10104113, diz respeito à contratação da 
empresa Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. para elaboração de projetos complementares de 
engenharia para o Expominas São João Dei Rei. 

A Concremat Engenharia e Tecnologia S.A., através do contrato nO  3307, firmado em 10.05.12 em 
decorrência da licitação Tomada de Preços 01112, e com término de vigência em 30.01.13, foi a 
empresa responsável pela elaboração dos projetos complementares para a construção do Centro de 
Exposições de São João Dei Rei Fff - 

' ~ãn Conforme justificativa técnica cons qe da C1 GEIPIRO 338113, em decorrência da compatibilização 
de todos os projetos, foi detectada -  a necessidade de se verificar a estabilidade dos taludes 
constantes dos projetos de terraplenagem, em função da geologia apresentada. 

Para tanto, a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. deveria elaborar um relatório de análise de 
estabilidade dos taludes, recomendando o tipo de solo a ser empregado e realizando nova 
compatibilização de todos os projetos elaborados. 

Isto porque, apesar de findo o contÈà1õ, a Lei n` 5.195166, que regula o exercício das profissões de 
engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, dispõe em seu art. 18 que "As alterações do projeto 
ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado". Some-se a isso o fato 
de que, do ponto de vista técnico e de- a'cordo com as normas do CONFEA e o respeito sobre o direito 
autoral, as revisões nos projetos devem ser executadas pelos autores dos mesmos. 

Assim, considerando que a Lei Federal 8.666, de 21.06.93, em seu artigo 25, inciso li, autoriza 
INEXIGíVEL A LICITAÇÃO quando houver inviabilidade de competição, em especial "para a 
contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação". 

E que o artigo 13 da Lei 8.666193, por sua vez, no inciso 1, considera como serviço técnico 
profissional especializado, dentre outros, os trabalhos relativos a "estudos técnicos, planejamentos e 
projetos básicos ou executivos", o que se aplica à presente situação. 

Entendemos que a Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. torna-se detentora de conhecimentos 
indispensáveis à execução dos serviços, devendo ser firmado novo contrato para a complementaçâo 
projetos de engenharia para o Expominas São João Dei Rei por ela anteriormente elaborados. 

Adotando manifestação de Marçal Justen Filho, a presente situação consiste na "subjetividade de 
valoração da melhor forma de atender ao interesse público. Não há forma objetiva de selecionar o 
sujeito ou a prestação que melhor atenderá ao interesse público." E, citando o Ministro Eros Grau, 
esclarece que "essas hipóteses envolvem, usualmente, contratos cujo objeto consiste em prestação 
de fazer de natureza pessoalíssima. 0 particular contratado deverá desempenhar atividade pessoal, 
diretamente vinculada à sua personalidade, insuscetível de submissão a comparações excludentes." 
— grifo nosso. 

Entretanto, para a viabilização do documento (contrato), necessário se faz que a Unidade Solicitante 
proceda à abertura do competente Processo Interno instruído com a respectiva Solicitação de Serviço 
(contendo prazo e forma de pagamento), previamente autorizada pela Diretoria, contendo, ainda, os 
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~ ASSUNTO 

MANIFESTAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA PARA 0 EXPOMINAS SÂO JOÁO DEL REI, 

seguintes documentos: 

- Justificativa técnica para a contrataçâo da CONCREMAT, inclusive com a justificativa do preço 
proposto, através da juntada de mais duas propostas; 

• Cópia das ART's dos projetos anteriormente executados; 

• Proposta de CONCREMAT, com prazo, forma de pagamento, validade e discriminação dos serviços 
a serem contratados, estando a mesma devidamente assinada; 

Documentaçã 
' 
o da Contratada, a saber: 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas — CNIPJ; 
Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 
- Prova de registro e quitação no Conselho Profissional competente; 

- 
Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguro Social — IINISS, mediante da Certidão 

Negativa de Débito (CND); 
- Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da 

apresentação do CIRS - Certificado de Regularidade de Situação, fornecido pela Caixa Econômica 
Federal; 

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

Essas são as nossas considerações. 

Em 24.04.13. 

DENISE LO~BATODE ~ALMElDA 
ADVOGADAASJUR 

SUÈD~CORREA LIMA 
x~-erente Juridjc ~ 

CODEMIG 
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CONCREMAT 
engenharia 

Rio de janeiro, 2 de abril de 2013 

Carta n' 778006-00-EP-004-CO-0004 

À 
CODEMIG 
Rua Manaus, n o  467 

Bairro Santa Efigênia 
Belo Horizonte - MG 

Ref: Aditamento contratual 

Att.: Sr. Luiz Fernando Butakka 

Prezados Senhores, 

0 Contrato CODEMIG n o  3307 assinado em 1010512012, com a finalidade de 
prestação de serviços técnicos de consultoria em engenharia para elaboração dos 
projetos complementares para a construção do centro de Exposições de São João 
Dei Rei em Minas Gerais, previa um prazo para execução dos serviços de 180 dias 
corridos contados a partir de 0410612012, com término em 30/1112012. 

Ocorre que devido a modificações do projeto e especificações, para melhor 
adequação técnica e consolidação da planilha contratual, a CODEMIG concedeu o 
primeiro aditivo contratual, cujo objeto foi constituído do aditamento de valor, 
correspondente a um acréscimo de 9,92%, e de prazo, cuja vigência foi prorrogada 
até 3010112013. 

0 referido acréscimo de valor considerou apenas a remuneração dos serviços 
técnicos para o desenvolvimento dos projetos básicos e executivos das disciplinas de 
Irrigação, Ar Comprimido e Multimídia e a remuneração do aumento das horas dos 
serviços de elaboração dos projetos de Arquitetura e Estruturas Metálicas 1 
Coberturas. Não contemplando a remuneração dos serviços de coordenação dos 
projetos durante o prazo prorrogado de dois meses, que gerou uma despesa 
adicional ao contrato no valor de R$ 30.500,00, que corresponde a 48 horaslmês de 
Engenheiro Senior e 24 horaslmês de Engenheiro Júnior de Planejamento. 

Outro fator que também irá gerar uma despesa adicional ao contrato advém da 
solução de engenharia proposta no Relatório de Análise de Estabilidade dos Taludes 
do Empreendimento (778006-20-PE-501-RIL-0001-R1), no qual é recomendado o 
emprego de solo grampeado verde em três seções estudadas e o emprego da 
combinação de solo grampeado verde com uma contenção rígida na parte superior 
do talude para a seção mais crítica estudada. 

Rua São Cristovão, 673 - São Cristovão 
20940-001 - Rio de Janeiro - RJ 
Te[.: (21) 3147-4300 / Fax: (21) 3535-4232 
v,ww. concremat. com . br 
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0 projeto executivo das contenções acima descritas, composto de Relatório 
(dimensíonamento, memorial descritivo e quantitativos estimados), Planta baixa de 
localização e Planta de detalhes da execução, não foi contemplado no escopo 
contratual e a remuneração dos serviços técnicos para o seu desenvolvimento gerará 
uma despesa no valor de R$ 33.450,00, que corresponde a uma área de abrangência 
de aproximadamente 3.900 rn2. 

Diante do exposto, estamos pleiteando um aditivo ao Contrato CODEMIG nO  3307, 
dos serviços acima descritos, no valor total de R$ 63.950,00 (sessenta e três mil, 
novecentos e cinquenta reais), que corresponde a um acréscimo de 6,26% ao valor 
original do contrato. 

Sendo o que se nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

R sin 	Costa 
Coordenadora de Contratos 

L.Ydi Maria Mu ad 
D retora 

~at Engenharia e Tecnologia S.A. 

Rua São Cristovão, 673 - São Chstovão 
20940-001 - Rio de Janeuo - RJ 
Tel.: (21) 3147 -4300 / Fax: (21) 3535-4232 
www.concremat.com.br  
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da (V Ida e cosmosti. jâ Fadom. ~ eclor~ da Sid-, a-
R.d. mete dVo, ~..m . ~-,â. o. a.- ptfl-1.1 
eindid, do Siffiens. eune,eenfi, , dospoefi, no Prol~, mg!esmord, ‹em 
.5. ~ I~ - pM anoial da Cla: V) Cunesd... sados 
,, naut,oft~se ses d,h,~ da Cio pano jestica- c, — 
,a~=M,e à OstiNantio, dos ,cn", ou, e,ron,ad 	P--, 
ho, 	

VorreÇa. e.  eE~.J.  uotas  de  W. f
  . pro- 

..p_m 	da da -P. 	 ó~.I.. p- 
..me, . h".  da Eveede S~ da Cio 	

tunteler, ,e~o. *A Cio no, pon cio- mete, 

4' 	

1,1 menti ti 
	

' ' 	

entos 	

1 do qual"`  `- homOs.  %pnjulos, da -prectolimentos 

	

,1^ sesunilo do pfidp.. 

	

tudes u 	
. -- " 	

1. . 
o" 
 h12 

..W .~ da d- 	da ansemendlmentos 
Ime,billialico do e&q  noW, redos a 	 da ImáVs 

.Sd. . . 
e . ln~çâ. Lam,brital. *. 	 N 	Mal. h-ed. c.. 
enetho. ci-tu, p., --da  . 	da sur.,  fei Lunad. jus- 

i. .. que, Ma . 	 savamed. M i". o- Os~  
,minflo,. M~  Pralild.ut. 

M. 

	

S-'àd.' C-hr.  Maflosa ~ By11.. Ac! 	 1 Iumi. de ..D 

sem  

Paulkipa,~ J~, 	76 	
.li . 

Voltuto G.M. Se- 

ld: 1-21111 

CONC 	ENGENHARtA E TECNIOLOGIA S~ 

,MF 	tt4eJOOO1~O~.N=.j333  COM14 AtA 0 	n~r.4e. 
A AGL-  1 . 	

~ 'Eoss 	
  Z711212011. io, 

OS11h.. . t,ed. da ~~, Vio.d. - R.. E.,Jlda. da Custs., 105. 
SII. Cbt".. R^: 11 - M0~ 0 S,. ma- Rlhelo, Vilias 
Rito corme lanuld,uto, , o S, João Conas, do Nutrenha Viogue, — 
emEs~~á. .. lustos~ [H 	 Disp,mand, . puÉsiesçà. 
do E&u,le do C,~o, 	fim. 

a  Au 
12.4. § 1 -, da .1 

11A04f76; N - 12u= T:*~de das ~Itas corn, dIoax. 
1 	̀ 

V,  - 0~..  122 r.' Ipounos, 1 Illonte do cepIal 
81 ela[ da SoolVitado emodienlo, mnpPI~o padial da Reou— do ~a- 

Ilhoupti. Te~ . da Res- de Eparati.. 	-,q£effl. .1- 
È-ç. o. 

A" S. a.  """" Soda[ q.. P.—  ""_ - . — quinta 
ned-flo:  'ArL  S.  - o MPIDI  du 

Pacladade é do 
R$7tL9O9.~.0) lVeloresanu, 	

dMM"  a. 25  OM  DOO  
.PS.. 	

lemílseos. a. 	 b) Foi ~,d, 
consVd.Çlsa p.br-Çà. . Estatue S.IV da Suem,lad.: Vil 

Nada nob h.'M' . 1,1 estud.. 
M  n~a  ' M-Mil. . .-da . po,soffl. no, que Ma 1 1~. po, ~ . do- 

ofeion, das S_~ pneoffias, * AostenOIM., . por Odes assinada 
FU. 27112J2011, Ma- RIbelu, Mago, FIlho - PresIdIndo do Mesa. 
J.ii. Co,flos da Nomolu, V1,— - Sehi.. ~los M.R.V. Em. 
pno,milmen- , p~po,5" SA, Mareei, S" NV,, M,,, ~ 

no VI-0, Mo. ~lmw Joeuó Pouitmol,. Joli, Carias do Nem.lus VIa, 
ga, Aluiu Y- F..çb D,nid, F..~ JantIm Mnt.., Jb. A-
,a,. Noneolio, \ngeu., Arivitido o. S.~. Alaul. Ces- I-W 
Creil., J.é Foisnel.- G . Mena. Aqu"d. A. J~. ..ia ~ 

DOWZM6319 .. 27101r2D12. V.16d. G. M. Sastra - Soestânsa Gonal. 
ESTATUTO SOCIAL CONCREMAT ENGENHARiA E TE NOLOGIA 
SIA. C.P. L Da 0 ... Im,Çà. S.de, Fin. . 
, , S.b a 

rio'

=tirm"`  C'"' 

e=e 
1,— SIA.  es- 

oteslIte,fd, 
-ad- 

nuni— em imolo de ina,ofm,  
-0'. da soeledrod. NU CONCREMAT - S~Indí. Civi da C-1,.i. 
do Emasba da 

M.terais, 
 _I a nsoaná po, esta ... . pei. 

_oén.~ A~_ - A ~ad. 1.. - 
oode m ed,d, do RJ. no R,, E.olid,, do Cunh,, IM, Sal C,il- :1, a.. 'uort. -We, . poema, atur, eu .,"[, fili.io . U--i. 

-1— oidado , eo, ~‹e , itéte do Din,hete. AC_2~ - A S.- 
oi,di,di, Ia. P., "

~"` . 
pr.st,45. da aMç. da 	na 

ti,- da 	mata nVens,, ..9.rh.. U. Vê  . ~ 

nies. -Íre . . . lei,moçA, do P.nm, dimunou, —dm do vituilicM. 
da. 

~ 

rejeatal W~. o Mpoos ~~~ e"cuçào eu, 
,darti~11,, emp,einad, ou .~=d,, do ~. de —eus;â. 
,I,L . da —,igos da m1~. _Vw.' pediti- . P. 
_G~. de 	n.t - - - ;_o 	da q..1,.d. da p1.J.te. 

da elems; . gem-ment. do h., . — 
,nuand-ut 	no.~. da -los. . , nâlise do nuu.rV ~ a 
pmd,t,.. %..Na i,,p.çâ, , ~lo do 	, «, ... <A, do 
..~ da É~fi., tunhi.,  . uan,iin—; . ....ç~ da ia., . 
ser~ da —mtu, -1.oçà. . 	 da 

,,,,,çâ, do b,, ~ço, o. ~neO, , ,f,ç, -e-utu,ol o,. 
.~5., ent.. ou,ens—; . '.1.,50 ds, .~ da a.- 

—sons. pen,rjo,re- . -I.- n~Zqmns 
~I . mnhu,tI. ~ . o.~ . ..hul.nO. da 

_—— ol-dios . iomileos en, ivo.l. -suilui. 
Peuordú parilidpor de ourus oecied.de. no, Vol- de -11 *elo 
11—. Ad-4!- A 	da ded. .m M   Ind..-,n-, 
Cep. IL 0, Capital S«(,[ , d. Aç . Ad--W - 0 coolei de, an-
ci,dad, é de R378BOtt ~nS,~ , Walro,n`, Winalliados, dir,nJid- em 
2S -,= Ç... ~ —InVÍN: a- .. -.W, 
- Ced. .0. dent dlmIto, . um Ia - -,S. da, 
Gemis. Cop. til. Do% A,,,,bléi,a Ga,1,. Ad-l! - As Aos-Utuos 
enito esentiri. . 	 .. pd--, resIlhedo, 	30 da 
.Inti o. -0. - ob,11. e.. praseste, . relatólio. . Boutuau, .. -- 
- elo, o~nifinuto. 	contimicis, ano~ . Paras aIw. 
for o caelo. ou m~ 	, ,psunteo do Cene,lho Fia,osi, 
~nos , mm~çá,. Aa_B! - A, ~ubléias ~Imíra. 
.neá mMiundis. en. t.t., de, —utos ue ~1.kura elhi.. da 
.u. =çã.. áft_E! ~ Ao Asosoní,lói.. Ganas ôo p,,idido, ou 
1. rusim,nu. o. C.not,th. d. Ad ~nI,htn,Se Co, n/ ~ Da Adm1.k. 
i.,.. ~ D!- - A emsocad. ..,à —inEondo, po, un, Co-lho da 
M.".- . . e, .- 01,~. '  _jos _~ —vinlo — — 
Uçà. da ~,oh,, ~. t  med,  nost, o.;,, le, do ~ 
Consoffi, Físeal do funçSn, A, p,mer-lo, ~.X - Pens pno,na;41, 
do seniços de songentuaria , ,q,teW,. a -i.ci,de tenk oluipo, 
tramam. um  caprunomum otenlou da ".nh.n. . "u1~ntu.. J. 
responsust,111,flul, co~ â dioamona 11 

em, -Pe'i." lhabiltud, no loma clo ComVo-1 r-  23,5119 da 1 1112W . da L.; n-
5194 do 14m~GG; §_z - A parta de, ef,~ —Iços de 
.,oh.n . . . utult~ da ~ d. r-ré . ~e da. nopusó 
,V, té=;= el-id ... nt, 1,9,itonel, nos Consalho, R,~ da 
EntIariuVI.. ~fletum . Agra,em. . q.. . de.0., 
w;fi, . fi-lizmçA, do È,d., a —Pns neornatas,, oem pia 
tais autonomia. &.-X - 0 C lho do ~muçã, eem unstiLuido 

~~
G ... bm p, , A IiÓI, Gemi p, um mund- do M 
,, pod~ meW~.. Os —hoo, de —the m,11. se, ho. 

quV,, des19-96es: JemOdente do Hontea. Poss~o , ConoVI,~. 
LC . Oa m.,,b,00 . m.ra.çà. e.. r., d0.-1n.d. . 
Ia Asso-Nas, Gemi, §-Y. - 0 C,m,$b, do Admnisboolo muni--á. 
Pulinteitura.m., Pai. ..r. um. a. .. Imo .' e—m_riarn.M. 
oi,umel. —de, - a- Pne,idi,rI, — iní~. ~ro, ou - 
dfloni. dos m lem, do Cou,atro. dou,ta, meto- p  tal, 
§_fi~ - A, munitt.. Minául.. ..,a. nen~ - dals. . a,- f~ 

›ede, p— Pesicí-lo, d. Cone,lho. 4-2 - 0. nosnta. do ..no— 
d~mil. no. i. un, m-- qu. = %V., do ~1h. n. 
lim d^~eod, ta. ma, po, (.o- . 

4-W . 0   o,, a, rou.lões dm,erá a,, doe, —,Z 
uma Pele no— 5 aias untes diu doia do tal muni~. 

a  ro.—.  a 

IM. . me.bme reo-d.ut, par sdt., . ... .,~. rpnéJ. 4Z - 
A fim da que . Cem.V. da Admoísienç3. — 	.nir à. - 
nano "Ma — 	. o.,,- da ..lu. a., .... . .. 
Ione, leitos. 0 C~ d,1~,m Pa, mei,rin do ,t  0 P-1,1— 
i. Éém da - . n~ Iam . -a da de.emanta. LiW - ~ 

pou, - ~h. da Ae-isteiuo. ) Fbue , dimui te.i... dos 
~es. P.n~LM . . . —cusk, de. o.,-. da - 
do,lo: b) Alowar a piam 

V 0. lm.a__  . . i_til~  

fim~ da ~.d.: ) Ap- . «W~ amua da -~a 
e, ou. to.euÇão: o) Elsoas . dedient, . De-- da 51 
siedad.. fb,.ms~ffi- ~çD., peoffi— em oimfilimí, - Este-
tul. .) Autastesn . "dd.d . . . iVou,  bem, da No do, ..idd. eu  
simbui ai. -Utul, ~,, quem. . .1., deu bsos, esuasdor d. 10% 
do capital ~; f) A.~ o ~.da . prester e~, anãs, 
fiançam o a ~el,er diVida, Cuje, tuti,nou, =d,, , 10% do 
pitel .d.t 0) Niturtíbudos-e, asob . . . %W. da A~1-çã. e 
contas da Diretchia; h) hoficar , desfilul, o, Ausilhame, Indi,p,und,u ; =-. seb. ohare, - da .~.d.. ."di.,b a" 1.~. ..p.d%_  J) C._ 

 . A.""`1. F-., elemuso.. da pM: m)Pp, ~ma 
ecni,stu. G.,nal Edimôni. pnos a- ti. up.==`V`Mdb' 4 
a."P.e. da dhM~. Ad-12 - A Onsivis sera ourofitulou da 
.-b- - pessamen, -tb.]~ ob Conestra, da Adroíndelogã. 
. po, ael, EMetut, Sedel, , q  teuS, es m~b~ d,,1~mç5aa: 
Pmnidente Vi-lom,i~, Drutou, Adminhteli- Ao., 

Dilui d.,  PI.nai-,.,, Siso- . Conhoho; Deado,,,d. R. 
H.— 0~, da M~, Dinadonn Extocofi- Inst.. 

C.exosIV,: Dlmoem. Tésaniona; Dinalese. Openeleoh; . Dim(em, 
R.~I. U- _. ossou poe. seume. del, . mun, engos, 
m Diutuale. Z-2 - 0, Diu,loso, ,ffio eWtos pl, C~O do Ad-
,dulsonso, pelo Zlodo do 03  , podando se, meleiten. §-Z - 
Compete à DIefical.: .) E.-, . wano.nim, Estauno, . - po-
dama e, eMu~ que a IM lhe contown, no semodo, cas, suaneguos, , 
M~ament, ~lar do sochulade: b) a peIRICa gerei de 
.pa.~ da d.,tdd., Itoolusk. da ~ comoretal e fimeneeiro, 
d,.Ma.I. da - ~ . db.,&e da co.lot.. q^ da 
~. es. cm. 1.-. - s~ à. sk-.tk~, p- mior 
~fl« , 30% (hInte por usette) do espital ~ do comuionhb; e) 
Inflem— nefintemenú, quanto à, Svidado, de coeleo13de; di) Cal, 
bens, ~«t, na cosofiuçã, ti= tdeartondo R%.h. 
OU,idados cocia13. citando em Vot Próprios, flu~ Para 
~r solonfint-tser a sodedackk f) Reienou-thu , ~do em jurno 
m, Scos dMo, p,m,t, , fl,pnSpSo, FVe, ~smd,mIs. 
Muniolpais, Ent~ AuailMeleos,, P,~". Eopnoms, PúbRos, 
Sedadadoe da E-..J. Mista . T-1nos: ) kseua, ~ o- tui ,  

9`  "" ' d~"~ o' 4"lq~ "péd" P'"  bfi= e. =%=íritte, p.U.1.-; h) Posticoar W. da .,nôd. o da 
S  

..N.h›; 
4 Conene, d,~ —,la— senstitul, ~w, ak.w l~ 

d~.n. 1. VIV., o.- ~ia .. 91, -1- — 
ia- ofi. Z-d.. 10% (d« par esmou) o. couto! eii, -pe ~ 

leti. . ~MItmes. ho con..M. da AdVol.~. 1) Cen,P., — 
~ . hVV.- ho - — es, Ao, ~, , 10% do capit,1 
.dW, -W]Ud. ~~Mp̀!eSmfo ia cmelhe . Adminisemo.; 1) 
Da, quitaçá., Imout91, . estala- ~..h.. e- cluces5 , da — 
humomento: ne) E~. soes, center . enlonros, ~.a.. oembleb, 
~ p,o,~ód,s. dupticanos, .. enfin, ~ci- soutou, de ~~ ; 
.) M.~1~, camia. .. Bar.. ou Insfin,ipItos Fina-[.,: No-
moer pretanadone, .,o IWld,- , ,o ~,,: p) Dcaem,muim, fim. 
ço. que iam. P.~.e pai. intem.: q) Sub,-
.s quoto, u 0- da eu., ~d.d.; ) Da~ p- os. 
nop—ma, , —ladi,de em Gente e —ha, Wes d  o, 
g.. —pei. à. -ao~ e.. .I, . C~n,- ~ dano. 



PUBLICAÇóES A PEDIDO 

lar Iro.0.. » 	de conse ~da, s flo-  - 
da li , atada afic., Mul— p-eu, A.,., o ....k com- =mb- ..'..h. 	 cj"' ~ âd-= . A Dios,no 

do  nh —pos qu. lonsuas. esco. ~  _ 
çào do DindI, P111,11ot, — do 1,1 elbstismo to,anturi. A RWIII 

11$12111.-á 1 d#Ubera,á sos, o p,a~nça do qIqua, nódmm, Di- 
a- dadl". d.~.d. o. ock, da ~. da. p..~, 

Inclusios das Dil~ mpocoolIdos pl, MIM, Aa Direi,, P-1,1— 
ta serã aciMiM lê, dI, eu shoular, 5 do dlllmpam, Ad-L'C 
- A sesd,decia .. tolg.mi o. 	a. mou, 	 da: 
a) Doia dW,t,,,; b) Un dir.so  1 11 p~~d~. 1) Dol, plocamool- 
,as; dl É 	 Din,in, Kesid—os - ias .a imu.m 

 a 1,1— 	 11 -  da Emoetudo Secí.l, .) 
ab- da -.a senca- em r.m. da -.o. da,,d.,á da a  
=i.. da d,is dl,.[,,. — d 0 nalmos,11 do W..,dw . M- 

"-'à'- xo 1 
tento, £-I?-. A .11m.Ido, das P. 

F,d. d.otm do, ›adano, ps, .1 qual r,- 

4_2~ " 
B' s.IIII5 1 Ilsir,1t.1. 1x11.d, do q.o;- 

quer direi,,  ,, im—olado, a.. I., que Iroart- .) E.dasso da 
-q..e p.me d.pósso, 	

cord. 	. 

	

m= da ad.mede: a) 	 da 
dadiadads, 	 Fecleost.. E,dad,111 1 M1,111p11a. In- p—car.,  
W,d,, 	 al, 	1 púbIl- 1 do Icooraal, ~~ empo, 
.h., Indu.k. .. ó~ mdô .. d.— Iudi,mas. ofia, jo,,b à 
M.,'uo, 1111 11 diome; 'I Rs,1dserl»Çfi ~ Ia —1.d. — --- exa  a. 	

p`ali" 

. 

pd~'d.'  ~ p"` ..  pa'.  ""` ... "`A'  do pnxpo, 	d, nmmÇ~ . 	 da pelassar, Pros 	
Arl-Id: . 0. ma-f., da 

—te A,1_ ~ 	- Ad P-1d.M. 
E.rosniro. -,ala: ) Repu-nto, . ~.da 	j 1c. . fon, ao- 

:~

; e) C-co, .on.., - o,- da Dmanoi., . 	- o. 
,tola o, c) C-d ... r , ~eM,J.... a ~ de, o ... 1, DI,,- 

lerias; ~ ti) Res—der Wlas encargos a eis aldinuoto, el, Coho 
da ~IsoaÇa so" e9.1.—1. irrian,o. á-Z . Aos V-Po.1 
deodos conqud.: Soo' 1,lona, . adadomar a WW.d. cora.— 
livo. da Sociedade . b) Pn,ixas, —me. tda qo ~ anh.m . da, — aeoxiinad.e o.  rail.temord. 

lnr-o; S-12  - C.m,.. .. D~ Mmi 
FIhancoim: 

a) Sdoanor.sem 	
as a 	da Se,tada- 

b) S.p.,isbo., . ..a- . . 
	

--I da .-.da; a o.~_tmm  . — 
Pello., .~. i. 	

c.peclato"` em siu—  lamento Interno: §_4~ - Compar, o, Dino,d do Pk000Jamonl~ Sisle- 
a.. . C~I.: ) C.".a. . .~-ota, . 	, . — 
anção dos PI,;:~ da Negóci.:'  h) 	. con,anna, . Plana 
Ista h10M81~. C) SupIrosuornar o esemoffi, do au,tos do Sodeda-
de, . di) P.11— con. "" .. vena.. . n, ~dn~ a. no-
9,0—ob Ino.—; Lx - Compem o Cilretor de Reconros Hummeos -
.) E~, . Impi ... ois, píiU., dd r-.. ludos- co, Sextra, 
dada; . b) Pratico, 	b. que anha. . - 	 m 
na,1—1. ]atam.: 	

C_"`. 

.. Ol~ do 	 Da~ 
. i.pl -..nl., 

P-0 da m
fi.9 do Snd~ , b) 

Pnefica, outro, atas q,r, vam,_ . - dePon,,ano., a. nogui— i. 
int..; tlx . Co~`d - DI,Mod. Es.coffiod,: a) C_1,— , o-
PeM.Idm.1 — ~d.d. lécnica, da -p-.; b) Coendo-, . — 
çâ. da. Dinunora, da 

0~. da' 0"—"  ~arc."  . M'  "" Interas Regimoês; . a) P'Ili., o". .1. co. -h.. . e, aro cificodos  m 
Intemo; §_M , Crarpode - Deatuos Co- 

Pr.,pect., da nQô.; b) Sono~no, 
dâb., .~i. o. 	 —h; c) Porlicar mu,as — ro - 

::

o, se, p.fficonas em —1.meno, hte,no, L£ . C-P.1. 
0 — Tê,n"— .) Cca,itomo, da, x.aos-
os.—. b)~ 11;,d~« 

Codal.n., ~ 
desmo 	%,~rd do do, 

~d~,; o d) P,»tica, 
Inos i.. q.. »oh.. . ?1;di,officad— - mou ~m,ml. Interna: S JIC  _ Coratou.  ... Cjn~t. 

 . Op.recirbi.. .) Res,ondo, pelo, rúne- 
--i. dai tNíd.d. p.rcio, 

. da S.afed.d. na  isobse do, ~Indo, do g,,oução, da 
me esta fi-des; e e) 

Prolica, 
—ma. i ~ qu. -I- . 

lfIcsd- ~ s. regol.mente utam., W- Cam,si. .. DIamons 
RdgI.n.l

~~ 

') Píratej"` . upuoco, dI,kJrId.~ da desen.Molgot, - 
...tal da Ssi.dd. . o. êGã, da Itun~à.; b) Coodo.— ., Ii-
ok. 	 da Sudadi.M ,o agia., . ) pauss, -o. — 
quo 	

—— A.=  . o  ael., P-1,11nt. l I subsIltuldo 	 o~èm. — Imo.dimen. 

:

os ;. l=b W Din,in, . o, designada pno, Ccas.N. AdW,V,- 
I'. = 	. da -o., ..nd. da DInua, Im,lo.no, ,,à c-- 
-da 1 M»,Wél, GsIst pses 	da - ,tUÈ,10 pesa [to,gu, que 

lia 
Fan, o ospe-tivo ~aia 6 à  . 0, demal, d..tda, 

..bstIluíra- 	 C,lh, Flocal aná cons. 
fiturdo da 3 —númes fa~ 	~—, »xi o 30 com 
,a loncaca deu-acidas Pó, lei. L~ - 0 funcomummi. da Odr, 
—ha FI-1 Ma-ti nas xemici" sadal, oro que for lnidd' , 
,›affick, do, deno,us. Cp, V Do Exemi,l, Social, ân__Ir . Ela. 

I--Z,. d, "~ ... 1.k que com- P,..nd 	
pa,lda de 01 da 1-1m 31 da d,za,b, do ~ ano, estos  — ej,judo  à 	

Aroesd: 
si-alMel pliciprIçsd. 

p'.J~=uL~~jo  , I%~~1.~p1ç.1d d,.~- o,ão do 
podo. da 	

cre 	. 	àI~ . s.ito. ^:~~ 

tin.d.. à -th.0a do: I)  R-ro. ing.1. a que 	p,elm,â 5% 
(chida i  conte) do ~ 	

liquida  ,6 
atingir 20% (,*, po, cont,) do 

caplarl ~t 11) RU7 do atuikaçáo =ko, pora . q,os .. 

Zinseá até 10% (,dz,  o 1,u=Uoquid. bjd. da 
1.— a. 

t,~ 

poogomos, .1.aun. taC a, 

'i"-  da 
Rnn, da .nabo. 

U"'«""  ' Z .. voando, ra- lume fro.Z=1.'~o ar4~ os, depiorl 
ti- si-Ltada, Im~d ,sir -1. da ub..flç~ da umand.. do co- 

pitá - "" " — 	
o 

Inalada (11) . "I) desta A~'[ -5 0= 	-de =pis,1 e=_ 
(111  Ao= - Am, densado, 6 —agoordo o Masbiment, em oel, 

cloile ~I, da dil~ndo rofilloso . brIIIteano.con—;santente . ~% (Vinsta  . ai_ 

P. 
 e..) da bas. líquida - sifinstís, I. Lei AcL 

2ú- - ~ Imintrobsof 1. da 4~. ped- ou, W~W. p,d1.1 

	

des reastud-- Z~ Volo, 	 . .. décime, das I-.., 
limitamo-e asse ~ na M,1 da sua nomundosfia a ... L C,p. VI 
Disp..10 . O.nef.. Ad= . o 0+mt., p_flismo, . . o-.[. 01 
retesd.. . llé~ da Cona,ii. da AdortinitraçZ., tear, 	o.. 
boa. da Conoffia FI,cal ,ffl. a~..d. e. ..., 	~. 
i. 
	de nomas 

 1.~ a- l~ pnópIlo. Ad= - A deladadi. 
.n.,â - liquíd»0. 	 a- 1-1 -w.dad. à As- 
,~" Gemol d.losame, , 	da liq.W. ., . alaga, . fiq,4d.rt 

Car,em. ~I q.. 	dumm. ~pdnod. da 

—ute 

COM~T ENGENHARIA E GEOTECNIA SIA CNIoj DO 
MF W 412A64.479XIIIII~RE W 33300029893 

ATA DA AGE: 1 - £ 	 : Z711m011, à. 
11hs. na  lodo do Socidei,de afid.d. o. Roa EdIcidos do Cuouto, IM. 
",i.. 

Slio 
 C~, "; WM~ 0 SI Ma- Ribal. 

Vagas FIffia ~ P-1ei,ta, e o Sr. Jeti, Ca da H.~ 'Ao. 
9... .. "b.Ih.; 

d 
DJ-p,masd,  , wblj-

.Çà. da Edil.i. da Caso-çâ.. na fonas 
da 
 PA 124, 5 4-, da Lei 

6.40,1T.: 110- -.,W.d. do. esticoolsa` 
=-V &...a".: 

V .) Foi apoconstio 

. 

`umardas da C.pM a, 
cial de Sod,drol, Inediarde 

C'PI"'I.Ç~ 
paralto da RI-. da AI... 

Rcaçãe TrandaWas . da R"-. ia E.P.muiu.. . ——ot, i-
1-0. de A,L S.  de Eatel.ts, Saciei que p  19.— ado . a. 
9.lotI 1:~- 	 da R$ 12.026.883,63 ta- tadador.  1, 0 Capos Sacie] é_ 

~kJa G..~ ba, ardi-
nád.a a- Vai. h) Foi pvd. . —Idimor, . put,11- 
.0. da Estelou. Saciei da Siedd.; V11-Eitas-edadu, fiada ma,, 
hd. . - t,otado, (.1 	 muros. . [ad. . —— .I~ 

que Ida  a -Prmotde Po, 	clorrodus da Sociadad. p,a. 
—11 te As.-Cu., r' 

p 
PI,  --i,, —InIdo. R.I. 2711M011. Mao 

Poeudam. do Ma,ox 
s—lária. 	d:2~  . R V lonfa-mon-- c~~ Z,  

DIÁRIO OFICIAL 

Dearie. 	 Ali., -m- -a 
a AM.N- m, J~, 
G M. Sam. . s-lál. 

G 1. 
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA CONTEMPÍT ENGENHARIA 
E GEOTECNIA S~ CAP. I.De 	 Bati, Fio, e D.M. 
çfia da Sedi.d,d.. 	. d..aún.,ã. da CONTEMAT EN. 
GENHARUA E GEOTECNIA S.A., fica censUluld. um. Socied . ~ 
naras 11 no- m, d, Sa,11d.,1 p, Q Is do Res-
—III1,111d.d. Lindrodr, CONTEMAT ENGENHARIA 1. G1,0TIC.1A 11- 
CA. 9,.1 , ~qn,â o,, solo, E1.— , t,el, 	Vige- a 1 
	âd~~-A S~.da llâ a,. ed, à Roa E,sIxl,~ 

da Cu,", 106 - p.O,. se. C,so,'s.. W4,1j. ~IA S-t.d.a, f-
cum.. , Iam>. . dd ~ol n,i. lha - 
VeI .0 pai, 11 11 1x11,im, flidos, gencia'. e,cuos,í, ",sitórido — 
~nica, —c'es., . ma. pankipro, 
i, — à,. do -m, sacied.d... 	 Ita]el, d. Sd~uu, a, 
~. da: C-1,oça. Cir m 9.os]; P,coluça. da S-ip, E.,-
dai. da En..on.. o., . outax,: stud.. go. 
Mcnicas . D-01— sato~ en,osa, .... .... los, do .-, . É. 
W.10ub . toIcilreflo, pm.- . — M.1  insanunamen,.. ed-
técni. . 9.16Uica; e- Itaos Vdv:êcnfMs, = fulda~ 

p,d.,d., 	cota -t.00. da ao-e, . l~ 
bolos, 	 da ~I f,.áliad Inos-me, da 	e- 
.,çfi. da ., olor, - Wan., da 1—,  ..na.. 
loma 1 abestlar-ma d'àgll. Int,111m101, plVimamasI, andi., de-
In.11,11 Iloondil. e —penoÇJk, esmo,111, ~adi, oindos ptolícIpar 
do —— .~~dsd.s no ~rt.nsss, do ,,, bI,fivos. im,›art,ão, , 
~m1ÇA1 do «olp,men= Igados, . ~ao,. CAP. 11 . 0, 
P11,1 SO-1 , o., A~. 	0 C,pi:,i Soadei o do R$ 
12.02(I.S83.~ ou,imente autacrias 	Ilogratiloca, ÓIAdid 
6.026.684 0~ andi anos cem ob, ramosad. A~-lmlbl â 
~Ida Go,al a r~00 do meço do ~30 do, OÔ., CAP. NID. 
Adraini.~.. Aol_JCA Sociad.d. —ni dimi.flIto.,d ,, odo. 01— 
[,fia conoas— da Dio— Prestó—1, DI,,W 	 E- 
8. . Dimiono, .1.1I. osa pnes. da 03 —da, Pd.,ol. - 
§ umico: 0 mandato dir, Diranofi, se ~ni tó , io,estid- aras 
...a -amearres. AIL_Il2~ pala i". das ~ da Eogadead. 
licará a carg, dos nosp, ... â,,al, ~ItI,nosol, h9,luaddd na, Conse-
ffido, RegíssaIs da Engan!dmis o ~tu. a que ~iffio.a 

1 çb., -~. . f~ç.. 0. ". - ..~ tortad.. '  ~% 
plem, tola$ aut,m~ ,. Aú_M-E, adas do Vaga : r DImicar Pak 
di.nte, A...bléi. Geral, --da Ime‹Nal., . talpdadeconana, 
dardos da trinito o]., ‹degorti, . ~lo, que -,-ti . nuand,te 
P.1. tampa " fflum .. dos,adido. Ad_=,compon, à DW.1.nta: 
Futo, o, p,es,olos E,[olute o descof poder 	

2% Lel ffia —fera.p. —nod. o, 	luo== Ç"'1,da r  . 
S.~.d.; e) Estabasse poli ganui do p.,~ da Soci,did. n.j..j. da toadra carearci., 

 . f_~ .) 	nocip- 
—lo quanto A, 	da Socred.d.: o) Coida,dos, Ilece-rib, 
r. ndç.. .r.n. di 	a 	o) Rpoi,meno,, , 

i, .' faze  o' ""d`;  ~os ~, u,lando, ao, W, pópá,,. co,9— , lum~ p-
a», d~ 1,,~, , Sociedade: Q Repr,  , S~d, - Jui,, M 
Iam dolo o ponudo AutwWad,s . Readorfloca Fooleote, EseM,la 
MunicIpais, Entidades ALàiq,L,, P,essourtrob, E,pnos, P&,Iícds, 
S.dad.d«, . Enen-I. sti,ts, . Tensolad.: 9) As.Inuo i do9. .bri-
quem a serciedidos,  . ancomemos de quebq~ c,poFu,' Ento,e' Pw 
blica, , ],,I 	tas Partículares; hí Praticar aios do Corriocio e do 
c,64.; 1) ~, . 	.~., ~n,UIW, pe.h., Micos, fi,  
dosi,dumente tisol.. . .".a ~b 11 gemi, i) CImp— —d11 
hlpasses, mó~ js; 1) Os, quItaÇão, morolgk , M[,", 
p  d.d.— da ~nansrto; m) E.lo, —, ..li., —d ..... cha- 
ques. com~, tas 	 o.o.t.. a, q..1,qu. tilu- da 
cres111.; o) MoWnumI., 	 e - do a. Instirar;0d. Fin- 
cai..: .) N-a, P 	roa 	 . 'Ad Junfiol.': p) E.. 
toanhadur - Pai.. =. 	"ng." 

' 

FIMI, ' A,badú, S..Mal, 
5 `_"* " '95e, do Minto, sociedades; 

Designe, peostos para representar a Socredisci é, A-mbelers G, 
,.ia . —Inde po, 1s~S.'.sd.d  da que p—1,s; 2,  
Co- 

,ida. l~ A :Soce~ 	-6 da ..aia... da Olodia- 
nos. 	da 1 Duocla, a do 1 ,edur.si, co-fluido .I. Sociedade 
- ped.- ..p.d'.- E 	. ...]n.I.. da D1,— P,. 
sld,,t, na, i,, do co, i,[,, ,  x -r, -j'. "q' , Y ~d. Cprot 
desta 	 Baltura 1 InItmolo, 	do 	

"x` We'q  
o 	

a. -'.« F'.  
reconadol o-' a- A" 

"M"-:  a) E--o a  pô.i. .. ri. 1,—uta, da Sooladote: b) R,pon, 
ti.. 	—os 	 púbicas so, pd~.='O) 'R 
çà, do Sd~1,d,de paeufl, óI,glido, pur~ F,d,unis, Esoad.si, a Mo, 
nicipals. —tadIrole, "M.~uIcd. . 'ra—ia's. ~c- p~a 
d . . . . . . . Isto Inclu.la as tourboam.s — ... anUd.d.., 
o) , Rep-e~ do Sdado,lo ~  da ilituou, 

p~'""  " pd"da,  com, P'di Pon, floms, . . . W""t.r proposta,, bem -ma 
,agre p,-95. . ~..ab-n~ da ~. p.. -a,- . 

'7,assoas!..pencoffia;5.: âd-lL-A Dindeni. ..k." ...9. si.. 
. po, .. do, õImmms. iso-ao.a. ri. "" _

"`O  . ma . [I- do ~Atds o. R,ofilô.. da 
bi"""»  A'  11  ga-g., totia -.da. pa, -.nk*W. da ~. A`

~
D` V... 

cimentes dos DIos~ soffi,Abonfos pela Assembléia 
G""  "` os  ,log;w. CAP. 1~ Zthe F1,sei: Ad-1~L-O.C-6~ Fiscal ." 

-Ul.rd. da 3 uplemosa . acicafficade . a"
' 
 .. (.,0. estob. 

lado- p., L.I. § itoloc,0 	 da C 11s. Fiscal -~ 
~1s - que ta, Inhiado 

' 
p.dW,'dw aciondel,e. 

C". VIDo Assembléia. Att-12-A M,,mbióLa = rndr~" I- 
pó. . t~çã. da a.- 

.ta,. a-, 	
I 	 _ni., 

...P. que os mia-se 
~-~ exIgiam. Adi-16-,A AcaembiIII, Gtoal exclá pr«ldld, pois Dk 
.1. Presol.n1.. q.. p,.- -nM. - afimi,hs p.. --1, . Ifil- 
.Cá. das tada.lhoa . ..-' . mos.. escadoe.d.   S....n.. 
CAP. 	 Social. Aft-W~r.d. . d_crestra~ fina~ da ..rdtjo  ecei 

o- 	
. ""' d...b. da 

,.da a- mi, mddI .. .~" 	 do, I~= 
~re da DinoaVis, u].lo, . 

~ da 

Anis, de q,adq  prilsi~o 
'sã' a~.. 	P.—  too. do mosobel. janajulco. acomuladoa, 	 da 

lonrosal. dis, Rend.. Ad=,C. ilos. liquida p.,~s,adao —da., 
d..Ln.d.. & con.liolffi, do. 1) - 	 . .. po,1.—à 5% Mbtgk  2  da  
6. lu- liquido MI 	

de 	
ILedo- lo a- 

1  

licaçã. teanalógia. P.. 
11 
 .1 . dostI 

lo da  """ ffq"`-  - . N~ c. norema. 
. . . quilrarrem 	

Emp 	emo.- 
termente, corropattoril, co. . 1.. 
	 ‹h -sp—  

cfsntIffdd ~ 111) .= P  
.à.. esssi.osock, ma- 	 da Ca, 

ph"  as`  a  ckcdm~. indu$Ne 	 de "b'~' ti'  'me'tm  do Capflei ou criação de ~ am",ndlimn~ . As reseunso p~ 
- inalsos (11) . (111) desa, aol, laffi. como im,fi, o Valcur do 

C.pItal sofal. AIL—IM~ é ,~do o ~aia~,, 
- dimbolos, - cd. —cício ..I.L de olvi= dm'n"o n. ,brL 
gasSrio, c~nci,os, , 25% do aesa liq,,clo frddo Lei. 
CAP. ~. UquId.92. Ad~,IM~ a.. .-a e, liquid.usti, - 
.a. leg.11. -~IM. à G-1 —Iními— o ~. do 
gq.id.çã., -1."er . 11,1d.,q . . . Con..I. Flo.l; que d.—nã 
d.n., dornInfi, . P.~ da líq~;ão, C-. Vul.Gi,pos,çõee 
nel.. Ad_= 	pretaislàdis da 	desméIsse qu. ti ... j., 

mu..~." o da M.d_ hornu, .11anâ4.a . oucomos, - 

lo- 
 o - lual., es-lá 	~~ ..a derai. pratulelli,los , ." 	

h 	a. '.T.'êrd. pa'.  .~d4.  a.  . -M  ád.'; 'a  ta`g  0. da, q., 	Coa, 	 de, nio.. da 30 o;.. 
&-a comoete. 	 Um Emo.no. 

clo offi, asa-, ..o dkcib da p~1~. — d.este. da . ma.. 
festa- ," trous mbida. o cidalcla pesp,1,LkI, do, Pósc 
podenb data. dispo, p.. aroma, . ko., ma. da,.. f.~ do, 
hQ de Isseuni, das, pós expirado 

o 
 pano do 30 dias adros W~, 

exos , Fan, do, os. . teodrosa, 
r 

 ótungado . .(I-, n--no. 
çõ., - aprnod .. d,unsis Issensmos. 
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Avisos, Editais  e Termos 

-

Associacões, Sociedades  e  Firmas 
C~ EMPREENDIMENTOS SPE-31 LTDA. 

C.NPJ W 09.3M21"001-09 - N~ RE W 33.20W30~2 
AVISO DE CONVOCAÇÁO 

A CR2 Erepomoaldouced SPE-31 Iate, nqduuI, p,su, .... Ao- 
~o'.s,dtdne, -,o- .. S 1,anos Quaiu... P.1. . R..Nà. da 51 
clas, , osag-se na ocos acta do Sociedade, a A-- Ba,gas 
do Medeim, n x  633, s,i,, 603 a 608 (p~), Lebion, 69 I5 ~30 horas 
do do 14 do 1 ... poda do 2012, , ti, do dolicrendo Gliar, (I) . 

` ,unieducrio do bal,maste, IntermodIkIe nofeello ao mg, do —olho, 
do Wl I. te, cons, , dflo~o do, dM~~ A conte do luco,a 
,uff.,id,s no r~d, lobocal,, ,, t  do P,origef, SeW,00l, de 
~ 13 do UM,[, Sal,1 do Secla,1—, n. ~sJ,, lato do R$ 
ZI.253.7%,gui I~. . dai. nol~ d..o[. cioodo . . totu, mil 
'd(-roo, . ~q,«,[, , ,u, n—i 

. 

' 
P,=,t, qu," 

...m P.9. - a- q.u..a 	-r.. na ~10. do 
a- psIlã,os, na 	 te 3111M014, - . ralificaá. de, 
pog~,,t, do RI 16A00.0(W.00 	 ilM~ , ~t,~ 
mil r..), fatia ma DW=012; (fi) a .tlfiçâ. da -I., disonaufois 
aZO3111r.2311. J. P.9~. fol I.UI.d. o. Revolã. da S~ r 

it 'd. m 1S?11~CIl; , (A) , temlad. dias, LuI, z
~.. G". . Souca . Me-h, N. AN. Ccal.. 'Ma.. "I listir da 

... IL, do Sócias — Bolha,, Qualfiste. que d,te,ham, 
ao n,indoa, 1 (.,,) qual, mincetadoUt, do C,01,1 Socári. p~d, 
... m,ne,ontod.. , p.-.d.,- W. Ixoxe.. de. ~,11- lo-
9,[,. FI, do J Ino, 6 d, f,.mW* la 2012. CW EMPREENDIVIEN. 
TOS SPE~1 LTDA. 

de 12%724 

CONSTRUTORA M. OUVEIRA LTDA 
CNIP.) 07.030.90210001-10 

REQUERIMENTO DE UCENÇA 
CONSTRUTORA K OLIVEIRA LTDA talha ~ que 
Sessostali, do M.I. Abl.at.. A~1.no « Passe da líteguM . SE- . _ ..^,s da 

Pnoceuse n- 1175112 a L~,m,s do lmt,l,gã, - Li pa. a cona"Çã,  do  '6gat's 	
mulfifedellisoas ~ 204 

.,id.des. . Aonolda S.otas Doro- 	de 0,n,d. 1W . .1. 1 
da QuatIn, 101.- o. B.- W. 	 Ilogu.1 

.a; 1— 

UI`C ENGENHARIA SIA 
CNPJ: U.023.661M054.91 
AUDITORIA AMBIENTAL 

ITC ENGEN1IARIA Wk, teme Malca 	e.Us,ou — Ircuoto E, 
Wu,1 do Ansil nI, . NEA, e, 18.01.2012, RdícsIM. do ~ Axulito,1, 

.o  A,~,1 do - do 2011 aorento ho 4,1,1—, do cabulançã, 
nomossasas da -~ ,.nls. ..d.~.. p  1—~ a". ~. 
- pen.0. p~61. de s. pôp. . hinno. q- .,n. edu .ot A 
dis-4. P.,. nil. r. Rua M.—.h., R.sdo, 27= - Ba,- 
ado no M,mIcípi. da Nio,^ .. esdd. da 24.012012 a 24.11.2012, 
o. -&o. das 011:00 à. h..i. nfá'_.'  od~ 
,eloutori, tembém ,e~ do,,dantel p  coneus. 	ladsoa de 
IME& m, R,, F ... a, Talas n- 121, a, honer. das g-.M A, 18-M 

£.Milocu, ci, ~ut., E1691,— 5,—otá—l, SA. 
CNPJNF r? IZ3111.059M 01-72 . NIRE o' 33.3.W2 9n1.2 
Editei d. 	 —ambicia Geral Est,odioft1. Fias  

2=  S, Aol obla, dia,d, Ses~ wrAdsdm blái. G,,dal =defimidi., , ,, re~d, em I&WI2, âa 44ls. 
..da dadeu . Ro. 	da ~ VI-ts, M, r, Gá-, Pua da 

J ... 1,~. p,~ deItemo- obra . 	Codem da — .) - 
t-çg. do— I -  da 	.-,ai i.- lo.0. 	escal: 
e) Aoroç5a da - 	 ..lá!, tadoíami. b~el. .ai.[ 

da coop—; ) Ap 0. da cor-M.çOo da seMulo ~d."  —o —1, 
aldende  lo.pasi. da .11aneç5. o. A,te o. - I.,. arcial  — 

. - n4.— Ria da Ja,,dn,. ~2011 Ms,., Wt, 
ú«Icil,: Presidente do Con,ob, do Admimalmom. (6,7~012) 

CUNICA MÉDICA ORA CRISTIANE M. ÇOUTO,  EIRELI ME 
EM CONS11TUIÇAO 

AVISO: CARTI5RIO DO li-  OFICIO4N5-rRU~Q ~TICULAR DE 
CONSTITUÇÁO DA CLINICA MÉDICA DRA. CRISTIAPIE M- COUTO. 
SEDE NA RUA MONDURAS, 

104. 
 QUiTANDINHA. PETRóPOLIS-Rj. 

2  'sD`260 	
ETO SOCIAL SERVÇOs MÉDICOS AMBULATO. 

F 
 5 C ICA 	1  
~IAI UN OBJMÉD CA E 

TERAP`A 
 INTENSIVA: CAPITAL SOCIAL 

R$ RL2GI.00;PRAZO INDETERMINADO;71T1,11AR CRISTIANE M. 
COUTO. 

P.a~ 3V01/2012 
es—1. 

GASIS CLUBE RIO DE JANEIRO 
CH J fi~ 30,477.11B100014r5 COMUNICADO:  0 
Conscia, DIeus, do Oà,b CI Rio do J~Vo. 

coammica e, quadra ~ que [ando ora vLsIII, o oa,olold, na ado,121, 
de da =Ino12 c~natado M91,—di, à leira ~ , 29 — da 
Um Z resolvo conestar o Titulo do Sacio P~etáb Nummapli, H, 

.. Indoce .. AdI, 26. Capileia S. do nosos. E.. 
todura em silis, conforno, mi.al,mul,, te,ixo: H,,, . H,,. ~; 
M», K,bd - 376; Amend, X1m do VolIdo - 374; M, Paul, do Rd-
aulo K.PpW. - 249: Colos Aberta Go- Fadei. - 1095, Cffica Al. 
~ H. do Scucus Vitorma - 957; CImici, Medo Donse, . 135: Eduardo 
F,mand,s Bmng« - 289; Eloc, Fitleod Soares . 1076; Fé, To-
doldi Masseu, - 225: Felis, Marangeal Roblesdo , 216; Faosmos, do 
Bruras P~U - 950; Heficonte, Unheio, da SiWa, 713; tam, cio Oli-
Vol. Coolita - 731; João Ardsool. da C.no,lha ~ . ZlIZ josé Mori. 
G- da Mala - 281; J.,á Vicaute, ~ ~ts - 109; Luic. F-
meal, B,al,n . 39; Lui, ~ Lemolou, - 1110; Mens,11, M,MI, Ba-
nang., V- - BM; V.-" o- Bar- . 671; Marcia Fio. da - 
drard. - Z~ ; Mari. Cri.th. da C 1m. . 86; Maria. C...I. G.- 
C.med - 1088; Ma- Josisse Misq.flis, . 1132: %N.Ita, da H.h.d. C. 
R,inadurad, 791; Reph,di Conn.I, Lpm . 707: Resa, Bom, Coeno 
do S~ 306; R,~ M~I do S. Fifina . IM. Sert;lo Ricaudo, 
M.mostia 232. 1», do, 5,— . Pne,role- do C ... afilos 0— 
a- 

CONSTRUTO METROPOLITANA SIA 
C14p.) X31.049.~001.0) 

LICENÇA MUNICIPAL DE OPERUÇÁO 

~RUTORA 	 SIA, lem. púbu. M. W- 
Scescordia Mundp.1 do Mala AIoblent. . -da D.=~no S.,an- 
ta., do G,apIroLina, aVaoto do Proax, se Adm 	rJoo a-  9.574h1. Uscro;s 

M,,Idpel do 0~. - LMO no. osalicar ~de I.M-
,ii. do oh.dD. na  Os,, de Cw,,mç-&, , M,mançà, do CRT ~ 
caric,d, no lions do lon 105 do md,~ , BR-116511, bem Parado Md,  r  

FLI. 
stá 1—. 



OFICIAIL R$ 2,50 ESTA PARTE É EDrÍADA 
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1  
IDEI- PUBUCAÇOESAPFDIDOI 	DO ESTADO I;~~ 1U0 DE JANEIRO 

ATAS, CER=õES E 
DIFMONSTRAÇõES FINANCEMAS 

Associa~ões, Sociedades e Firmas 

CONTEMAT ENGENHARIA E GEOTECNIA, SIA, 
CMP.1 DO MF N-  4a_464.47910001-67 . MIRE N-  S33=s~1s '3~ 

ATA DA ~FMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1 . OaI
~ 

da-Asse,nbLéia, 141~2011. às 11:00h. 11 ,de da S-iedmi, I1,,d. 
R.. E.did.. da C~. ,' 106 . p—, Sã. Cm~, RXR.1; 11 - 

0 SI. Ma.. Rib.;. V,,. Filho
' 
 -m. P,..id ..... . 

S, João C.M., o, N,-h, Viag— 	 U,b,'h,,; 111 - 
PI ,  os- dinq~.' a Im., 11 	v . CuocIn: 

IoIar, d, dos a~islas, M, dimilo 1 —lo: V N.LUI--da.A.— 
~ OMmari.: 

v,  - = I- 
 ., 

Apó'  l
m 

'2 
	.. bram ~,la, se. -l.a. 

Dem.—1.Se F--ei-, 	da,mai. Do-1.5 da jA~Iis~ 

M mf.m'Iee  ao 	
i,1 —mad, . 3 

 111 

2Z  D  "0 —tifi-d11 ~ pubII~da, ho~,, fi,, W04r2011, - j,,.,) M-ii., Ma,. 
—h] 	lá 	r" 

-1  """ Eabd'  F"'  'm"m'  I"  SI`- fi' o  Zi  d~dI os 	doa iomai, —de - I De-uaçoes FI- 
h) % deI~red. 1 dilidiuIÇã. de di~da.d,, —o d.— sas  _ _w 

RS 
 .3 	

e q ia , 1,és ma. , ~ 'h_os a  'es—  , 6". 	
. I.,. --o.); ) 0 alio. 

o. Im liquId. .~ . mão dis~id. . 11.k, de dM,1—dos 1.m 
segui- d.ali-çw: PISW21.859.52 (q,ih, - , ka, ii. —Mos 

. —, Iasil. . ffiqzi-t, , dm, —Ma-) fam, desl],,d,s 
o_1~Is( sRS1f07.739,D4 (- milí,li.. a. ~ mil, -l-t.e . is,  qu.lI, —ia—) f_  desd.,dos  o"  , Ie_  

.,Z:,
-.Iulàft da  f~0. 	 RS7.~2Z'2D3,10 (,.t. im =dW, . ~hil e dli, 111, due-os 1 1,,, 1—. « d. - 

--U -d-- à saislulá;í. da :sp.~lã.: ~%1. E~ 
da mais 1.1 —medi. UMa. F  

L..da . 11e.-1 .. lus, lida o p-d. 11 	d.fflat. da 
S

Im.d. P":,~ à  Asa.molêi'. fi  Po, e,les esi—os. FLI  
I4I

~4n01I. MAURO RIBEIRO VIEGAS F11-HO . P,esidí- dí, M,es. 
JOAO CARLOS DE NORONHA VIEGAS - SIA . ACIONISTAS: 
M.R-V. EMP EENDIMENTOS E PART`10PAÇOES S~ , MARCELO 
SILVA NETO. MAURO RIBEIRO VIEGAS F11-HO, "IN YVES FRAN. 
Ç',0'5 DAVID, JOAO CARLOS DE NORONHA VIEGAS, WALMOR J~ 
SÉ PRUDÉNCIO, ARJOVALDO DOS SANTOS. ANTONIO COS.E IA-~ D.ELiA, 

FERN-00 JARDIM ENTONE. JOÃO ALFREDO 
NORONH,k VlEGAS. CONVOCAÇÃO: Sã, —id,dos - -h,1`, 
adonislos pea , Aleembéia Gemi OMiá:ia , Ir —lold, — dia 1 
~201 1 . â, 11:OM, 	—de da Slo.d,de, situ,d, a R., Emi- 
des da Cu

  
n-  105 	te, São C~ac . R-11RJ . IU. , e,g1, .Id_ o. 

dia: ~SEMBj7[
1
A GERAL ORDINÁRIA: ) Ap-ça, da, 

Dell~511 F1,`~11. 1 d11 dem.is Do--- o, M,I,i, 
IaIçã.' lef-111(11 11 --ki, mil[ IUmad, em 31/1=010; o) 
Deso.,lça, que,  à 	 de di~ .dI~d.~ . RJ, 25MY2011 
MAURO RIaDRO VEGAS FILHO - Dillim, P-id, . RECEBuMEN. 

5 U M Á R 1 0 

Allo ' C'did6  , D- ... —gá- 
fi.—1.o6... S-isoi.d.e . FI- ..................... . ..................... 1 

A,Ia.s, Edisal. e 7.— 
Asso,la~ões, S-i,d,d,s e Fi- ............. . ........................... 52 

TO DE CONVOCACÃO: R-ba,os, - 2510=1, , - 
I-~çã., sam , Ala—1,16, G-1 0,dil,Uina da CONTEMAT ENGEN-

RIA E G OTÉCNIA S~ . . e, —fi-d, eo dia IAItuit2011 , 11:00h. EU  

p:~r
dSãd.=., li. da I. R.. did.. da C-h. ' 106 . . 

~tRJ. RJ, 25/03Q011. ACIOMISTAS: M.R.V, 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇ0F5 S~ MARCELO SILVA NE-
TO, MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO. ALAIN YVIES 

FRANÇ:Ois DA VID. JOÃO CAPILOS DE NORONHA VIEGAS. WAl-MOR JOSÉ PRU 
DÉNCIO, AROVALDO DOS SANTOS, ANTONIO COS.E A=I 
DELIA- FERNANDO IARDIM MENTONE. JOÃO Al-PREDO NORO-
NHA VIEGAS. ~' OW02171865   281IA12011 - Valéril G. M. S'ma  ~ S_Iàd,  G"t 

. 

W: 1— 

CONCREMAT ENGIENHARIA E TECN LOGIA S ~ 
CMP.11M19 - 33.l4E.~10001-20 - MIRE ~ 333000-14 
DAS ASS~LIÉIAS GE3LAIS ORDINÁRIA E EXI1RAORDINA-

RA, 1 ~ elas: 1~ 1~ . à, 15:00h. 
na Sede da Soc~,d,d,, ituld, ., Ru, E_lies dl Cu- r,' los. 
5zo CmU6,,ão. FU/PJ: jI M-  —ef.—  0 S'. Ma.. ~  I.,.e 
Mih, - P,,id,,1,, , Sc J"o Cafi,1 d, N=,h, se, 

os elbal—; 111 - ——— ,  Po, arta dirigiol , [,do, 
IV . D~ To,11 d,~d,s —bMeb, w, d;,Iib 

V 	 0,dimál, V1 . 	 - 
') Após É- sid, 

pm.d... — as.-., Domúo~S-s F--el,as. 1 os 
dlis Dom ... tos 

da 	
.fe.N.a o 	...ia 

e—Imad, - 3111M01 	

-'i" 

11 1 p1111~ 11j1. dia IUa  7d~.  Di  
141N12011. - jom.1 M

"`  Me 	
ári. Wici.1 dese 

 . Fora, aM,"das 1. sed. '. Som,ei.de  I elemo. I, doe p, 
,e,is ..d. —te. I. "fa ~d.a De

Ç~s 

1—_—" d.1b.radi, , ,ã, diaVbi~ã. da divida.d ; ) Foi 
dell"— '.a o  Im li,.!d. ap.,ed. [,,a . -g.im. d—Ii-ça. R5918.261-U —mos  . seassIU, a  li.  ma. d_los  e se-m
. . . 

Irima . lu.mo  —lo-) f  d..U-d.. à ..e- 
R52-71ID.271,03 d,i, n11,6— 	 , 11-k, mI, duz-los 

e m -i, e "1 -1.—) fma. d.st
;' de [Um$ . -1— R51.936.5~L8B (- Ilhã,, 

X.ts; .11, qui h.—. . ~e e d  —le. . oit—1I . i[. 
f  desfi-dos à lese- —dal.Iàri. da 	 1 --- 1.9.— e 
R$1 

358o  173 

 5?1 

 ([,.Ze  milh" 
. Iab-".a e oite,Iís i1. —b . se, 

le- , les al".  s —i5.— 1 li, 	(11-1 dIsitilIdos p.- . Iee._ 	 d~ _P.~
aã.; vil 	 E.- 

—Mimàri.: V111 	 Vo- 

.) 8, ~çã o., ,,b= do C--lho de M-itraça, Pam - ma,-
dai, d, ete . -d, sat, mio, - di, =~I , té-em ~, 

dia  DVOSMI  0 S'  M.... 
Ri"i,. W."- 

' 
blieim, w,,d,, I,- 

quil- W. n-  4.20" .~di~ p.l, CREA)RJ. 1 CIC n-
W3.QS~.aS7_91. dl"dmdo UI RUI E~id11 da C-h, n -  105, W, 

"~ , fi —Io p  , ~ os ~Id- da H- do 
C-elIe, da . Sr. M.— RibU],, VIeg,, Fiffi,, - 
sil,im. oesldo. w,mi,~ . CA. , . 217~~;9 ~did, pelo IFP/RJ, 
CIC I-  2~ l5.503,017-U, dIliffia,do ~ RUI E-11,co. da C..h. 
106. Sã, Cristáã'. R^. t,1 p, , mp '. ~dem, do 
C-1ho da Admi,iassok: 0 Sc W.1m., J.,é P~démi,, b,lefl,i^ 
-d, 	CA. ' 7MO—D «pdd, p6, CREAIRJ, e CIC 
003.057 0~-87, 	 ru, R.. E..rd. da C..h. in' 1%. .o 
Cm140. FLIBL], ffil -1a41. p.. . ..9. da C.—1h.i.; . S, 

..11e11 Si- N.t.. maslleu, =,,d,, -9—heim M. CA. A- 
LBal. 1 	p.1. IFPfRJ, e CPFIiU ,' 052~M.i5S7 9. domi. 
cail,11% RUI Emides da CInhI n- 106"  ". 	R.11RJ, 1.1 
—lel. P.re . .,. da C.—ha—; . S, 

AIII, 
 Y- F ,,o~ Do- 

~id: —Luralisud, b,leil.i,o, mald., ~,,laro 
Ü"' 

 W, ,' M.172-5 6 
p.1. SSP~G, e CPF/mF .' 236.555. 

81"0' do  iai.d.  - R- Emiki.. da C~. r,' 106, Sã. C~.tó,S., 
Rj~~j'  '.' "'1'" p`  1 . WM1 do CIMelh111; 1 1 Sc J.é F...is- G.—. ~, b_ji

  e.d,. ~ged, C.1. ' 21.28,1 ,]rd, pel, OABII1RJ, , 
CPF/MF ' 011.531.107~8, domioli,d, , RU, F- TI,, ' 40. 
Sã, R^, b mIl~i~ p- o -90 o, C ... lh.im. A e-
--ra,ii. e ... 1 plob.1 loa memb  o. C-1h. de 
ça, —ta o, te R5 100.M0,01) (os, mil esisk, Vil . Ema-W 
Nad. mal. h.-rulo . I, I.1 e—de . —Ná. . 1—.d. . 
p1.—1. aia — lida . ~di. p., tod.. . ecí-l- da Soce-
d.de plos-i- à, Ma-biéi  ffii p,, - ... i,,d,. R_1, 
1410412011. MAURO RIBEIRO VIEGAS Fl-HO . P~íde.t, da Mesa. 
JOÃO CARLOS DE NORON" VIEGAS - SUu,lo. ACIONISTAS: 
M.R.V. EMPREF1,101MENTOS E PARTICIPAÇÔES S-k, MARCELO 
SILVA NETO 

. 
MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO, WALMOR JOSÊ 

PRUDeNCIO, JOÁO CARLOS 0 NORONHA VIEGAS. ALAIN YVIES F~~
..OB D.VIO, FERMANDO IARDIM EW~E. JOÃO AL.FRE. 

DO NORONHA VEGAS, ARJOVALDO DOS SANTOS. ANTONIO COSMF  z I~

ZZETTI O'CLIA, IOSÈ FRANCISCO GOUVEA V11EIRA CONVOCAÇÃO: 
Soo —vidad- I e-h- p.. .. 

AGO E AGE ~ se1:I;~1-d%  pm.!- dia 1~011. a. 1500 h_  .. ~ed. 
 d '. d, h.,d, m R- E-Idas da Cure,s, 

IM. Sã. cn~6".. ~IRJ. , , ~ime m,lem do dia: AGO E 
AGE: I) Ap~ça, o De,=çóea Foi-1— e ,e de-i. Do-
—MIa dí, Ad,!,~~çã.. ef.-tes - le.micí, ,da —mad, 
- 31/1=10; b) D,Iib~ç~o qu,,i, à diambiUçã, da d~mos: 
Eleiçã, dos ~ do C,,wih, d, 	 — m , 
d  da 3 	R_1. 2!Sf=011. MAURO RIBEIRO VIEGAS FUO 
PI,esidIffil do C,ma~ de Adi,mi~,. RECEBIMENTO DA COM-
VOCAÇAO: Rambemos. em 25I03r2011, a MMI mIemaÇáo PI, Is 
AGO . AGE da CONCIREMKT ENGFN~A E TECNOLOGU, S~ . . 

eI,m goaldIU, - dia 1410~Z011, a, 15:00h. 11 .do o, SIil-
di,d, ii,m, n, Ru, Emifide, da C h,, lM, Sã, FLI1RJ. 
RJ. 25M312011. M.R.V. EMPREFNDIZENTO E PARTICIPAÇÔES SA, 
M CELO SILVA METO, MAURO RIBEIRO VIEGAS FILHO, WAL-
MOR JOSÉ PRUDÉNCIO. J0AO CARLOS DE NORONHA VlEGAS, 
AUM YVES FRANÇOIS DAVID. FERNANDO JARDIM MENTONE. 
JOÃO A1FREDO NORC~ VIE AS. ARIOVAI-DO DOS SANTOS. 
ANTONIO COSME A=I DELtA, JOSÉ FRANCISCO GcU~ 
VIEIRA. .' 00002I748~ e. 2~011 - VI" G. M. Se- 
- S....ria Ge.l. 	

1 11.— 

o 

til 

U) 
ul 

HARBIN COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 
CNP.1- 03.—.817=DI-21 

RELATóRIO DA ADMINISTIAÇÃO 

SIbMIIIII, a PIs,lIgã, de V-SIs. as de,onsimçó,,  mItab- do  M,,bi, C.mp.,hi,  S MeadIM 61 Clédil.a F----- 1111W1, 	 fi- 1131 d, de-b,. da 2D10, 
Ai,  da J  ...  i,..  30  de março de  2D1 1 A 

BALANÇOS PATRIMONIAIS  EM  31 DE  DEZEMBRO  DE  201 0 E  20M (Em Milho,,,  de  R,,i,)  DEM0,5TRAÇOES E RESULTADO - EXERCICIOS FINDOS 
EM  31 DE  DEZEMBRO  DE 2010 E  2009 (E, Milh  de  R-is) AO 	 201  o 	2dosi  

C~'l.ma 
0 P..ffiffid.d  
Tit.1.a . Ual. M.I, 	 5 
Colas de F.— dl 	

S:~ 	M 

CI"1.a Se 	 1.«6 	1."0  1  ~. 
D-- 	 1.056 	95 
0.—. Céd11.e 	 1 -- 	

la 

C,,oftam Tribulad,s 	 1.752 	1.708 
OPO" po, 'nfi .. Fia,ei, 	

25 

"" — 	 1,1 To 
-1 do  Ci_ 	

Z.So2 	-33d2-19 
Nã 
RI. ma-I 
D.PóIjIm Judim, 	 l~ 

T 	d Nã. C;-1... 	
~_2-6 	_ 

5~' 	457 

PASSIVO 	 "01. 
Cm-laud 

011,K'.~ 
R-is , Pm~d ... lados 

TO—  " 	
-4.6 	41 

..1 d. Ci,-1—. 
Pa,fl~i, Liquido 	

__29 	__29 

"P  ` 	
1-6 	4- 

Cep Ia s-i,1 	 1.296 	4-296 
Res- de L. 	 - F.— 	

- 
2.—11  ZUduoui. 	

- 

(224) 	(51) 
(224) 	j~9) 

T ..1 do 	Uq.id. 

R —— 0,—i 	 147 1 	~W 
Fi-m.=is 	 47 

0 - R-ha Op- 
D::e... Ope-i-i, 	 (o' ~ 	(349 
Desp ..e T~b.làd- 
Des,.s.e Adme ~smof. 	 (.9 
R.a.It.d, Op,m,i ... 1 	 (isa 
PZ. pP,p R..d, e C,,t. S-,,1 
L,U- 	do F,.,i.i. 
O-licimi. J. AÇó.. 	 079  4.297.M ~ .2Ç1 
IL- ., çá. 

DEIMONSTRAÇOES DO Fl- 	CAIXA 	EXERCICIOS FIND S 
EM 31 DE DE7EMBRO  DUX20010. E 2  (E. 	da  R.ais) 

T.1.  do Au- 	 7-1 2-3 	-42-36 1 T,tai do P ... i.. 2.1. 

	

Ljq,ido do P,,i,d, 	 ~~ 65) 	~82 

	

Lio.— Ai..1.d. 	 65) 
p,dã. A--) d. C.m.e do Aliv. 	 1 _(12 i 
Emp, slim.e - 	de Mui- 	 DE 	268 
O.,ft'l.. Jud,d.i, 
Imo- 	C-p-... 	 (7.) 
OUI.a CIedi$- 
A.mem. (R.du~S.) o. C.—. o. Peew~. 	 7 	(31 02 )  
m,m'È" '  7— e C,nuio,'çíSe, , R,mlh,, 	

1 	1  0 	 P.g., 
Flu- da C,i.. da, Mivio.des Ope-i.n.i. 	F2s-~ ) 	_~_m) 
= de C i  d.. Ati,id,d. de mfim, 

	, F1 
, de 

Cai.. de, Atmomes de R~=— 
M1.—Çz. d. FI.— de C.no, 

Di.p-ibilid.de . .. hid. do ~im, 	 8.0 
Omp-fbilidadee m, Fi- do E-i.l. 

DEMONSTRAÇOES DAS MUTAÇOES DO PATRuMONIO UQUIDO . EXERCICIOS FINDOS EM ~ DE DEZEMBRO DE ~F1.=E 

ReaiL  

(Em  MIIh~ d, 	
) 

_ 
ReaW-  de  1-1— 	

u 

Ca'i'.1  S i.  S-1d.. - 31 de D-mi,11 da 2000 	 1-23 
Res.11.d. do E.enn- 	 (182 	M, 

	

_(123) 	 __123 
Saldo, 1131 de D-b- do 2— 	 -sis 	 - 
M.lUç"a no P,ffd, 	

4 ~~_7 

Se do, e, 31 de D-b,, d, - 	
(123) 	 1 e2 

4.296 	 4237  
Pa-11.d. d. E...b. 
Comoffi—0. da Piajui.a 	

(165) 

S.Id.. 	a, 	I 	 4.96 	 -72 

	

105 	165 
NO 	 CONTABEIS  (Em  milh  d,   i,~  

N STR AÇ õ  0 lei- S W. E A . - da o. - o, bi-1 	lq_12_~ãdM  t,11111 j~)ES  81w11 1 plearvII, sãI d 	 ebe 	d, 	e 
~dos de op-ções lom~a, p,, b 	 Idade, 	 -p,m, .' —fiob. 

'úlhoos 	ismos 	'elgio,1  

	

b-- da laffim ....... i "das da 	êd,... fivami-u, ~1, bem - I —di-Nma e -19.a uttid.e ou m..~ 
1 	t1111-1, 	IlúIdIdas 	d, 	-làdhl 	~diâ,11, 	—seumiiiz Iísi 1 d.M d. b.l,.ç,. ———idI, Im o,., pm 	I, o,,. Ou-d, 
hip~mas. 	 ..Ç: 	mpesli- . Pala CIvoa 	sa. -m.ides p-ieó.s p.. 	bU~á. doa Ii- .. 	I., de 

.  S-m4"`-  "` p'i~~ 1~i  
.,Zom- 	

2~." A'  '.-'o 
- 


"1' do 1Iea~mã1. 3. C.PiIII -mU ~ Em 31 de d-m~,, 
Pá--- --ob-la 	 —lem.e 	 sá, . da 2,10 . 20W, 	osplal da S--de. —Ime- 

..gU  — (-) o -`a_ da 	P-'ã ã"  ':U "I" 	
da `1pIIã1~. PMim- img.lo,ed.. e. 	sp--sadi. p,1 te32i.350 .,5ao 

(b) 0- saldos 	 —m 	no-nl. em oal 	
-a-- 	

2-BU.711I açS.s p~mi.is , 1.d.e ---as . 

	

e P;_'~  --a. 	menle: n—in,i. 

Dw..- 

Luíz ArUómi. 
V.... 

C.-d., 

G.— Vi... 



ANOWN11-N- 	
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Wel— 

01 d. k~~ de 	
M
~ de, dd. . p- 

CZ.... S- Gdacida . S-", 

CUIP S.A- - ~AO ORG-0 DE A~ E O~AliNIoS 
C.P.1 .. 01^, ~~ . MIRIE 
E RELINIÀ0 DO ~LHO DE ADMI1U3MAÇÂ0 N-eUADO11  . 
Real- e. 	da eea,ç~ da 2911. N, le 29 

'a d  .
i a  

a 	09 	 da ~,eçô~ da 

- ~0 
ORG~~O DE AT- E GEftNAT~S. l_ela d.  W 

d..,  S- R.— 
ed~ W, F~, ~~ F~~ ~~ da -"" 

P-- d.. S.. Edg« da Sil. 	M.N EeMI~ Eee-, 
L- . .  . j , r", ~. -- G-- 
S.. —— Pdm P-1. Melia Nei, ~~ P~, dA 
Ceade ~. Fl~ BenlUe —ew ~ R,~ Le (kade , R, 
ba,1 T iii SI.~ £m~; C.~e i~   ~. ~ 
m_ ~ - -viale ed —AWal. ~, de ~ ~. de EM~ ~id dai  C~ . 

P. ~ d. - ~ W- rei — _da 
 . i_-U. AU, - r- da .~. ~ de~ 

de, p~e,, ~ iMI, 

a~. 	 .~ a~.  da 	_~JSA~ ~ i- -.. . 
Fl_  a- A,.`d. . dd-. 	de, Meld  ~d.  

ee  
para 

e  ~a 	 de 	 d- 	de —eid. 

da AGO, 	 e 	I., 
k~ ~. . Pia. ~I d. A.dIleala 	d: ~da d. 
Idei- GRI. A~I deab 	 de = 

~_`, ~ ._. 	3IM—I 
 " — d~, .~ 

& " "" da 0-" dí. 	 de, d-dd. 	- 3111... .. 
lad. pd, 	h. Aw~ . d,1~, 	

Z. 
~ A~ed.. 

,19,~ 	0~ N D~1. da 
,
~eie el. S 

 E.- ——— - - -- 1.~- 
1  da 	 ..-d.1.. 1. 	da 
Re.—~ 	~_ ~ . P,.- da U"- d. 
Re-e~I da Ad"..

~, p-  . '-
,dd* .~ d. 2011 p~ 	

pa. de~. 
da AGO: h  

M-a 	
ai-~ - - d. ~. da ~ de A~ 

AGE de ml"o (-PI.. 2DI. 
GR2 

: ..~ - 
—— p- ~ç.. da AGE. ~ AW~ deit-e, - 

~. Neli—a le, ~ de 0~ . "
~-. Mil.: 7.  R'  

e..d.Ç5e 
 de C~até da G15.. ., .,ed. . deib-geé- .,i.  da 	

.~dd. 	.11 
_x 1. —bid. e.. 0,,11— 

1 Nealará. d. _de 	
D-1~ 

F~ 

aal ed. Me 
M=== 11,~ d. 	MKla 

P Ma de Rl~e~1 ~I de A~J. 
r. . 	~ de .11. b. 	 1 
me,~ ~_ d. opçâ. de C~ . A,6— .~ - 
AGE da 2211VIli ("-. 2010 G ~ li. 0-- ~lea. 

1 Ne- 1 da Cmp~: DIfili~ 1. 
o &. EZ,, Ra  M,e . de.d, C.~  p- da 
~.::,Zçz 

~ ri ... 	 Ap~ a d~- 
ezZ _~ d. e-id. -1 - - -1,— 
,__ p- --- de ...; e. ~. ~ defl~ . raereal.  de 	

d- -- d. e~ -
~-- - 3111VId . ——— ——— p- 	
" AGO  0 5, F-d,- 	Ge-e, —— ....Cz~da . D, 

--~ `%  
"` c—M. ~

~ e.~ .., 
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CAFIDD CAWALH. AIA, 1.— —k. 
C,,~ d. AdrrAIi-,ii.   . ..;- 

e p.- d.. 	1. --bW. G-1 	de 2012. 

	

CIRAHIDA IDAVI., 	—de, -9— 
R SPISP 1Z.470.39D-~ GPF IDI ~9&LS7ê-65. d-I,,ffi ~d~ I:.I. 
-1 j~1). - 

p`,f
~. r,4. d,, S.,- 	1.. T- 

—el, Im. Z. . FEI-14DID I.SÊ —STA TEL- b 
ú-, l,p.-d, 	 RG-11P1RJ 
CP5 	 Si. P-1. (SP ~, - P.'. ADI, d. 	de  S.,.. A,_e, IDIL  T.— W.,i~ ,  —elIe S.lee,  Ir  

eM.c —É MAMUEL ALVES BORGES, p1d~1è.. -d, -- 
,W.. RGIE DP~-.PF VAslG-C. CPF 341.1242 1 7-53. d~ i.~  ~ 

RI. d. J,~- (R1~ . n. 	F,nci- 	
LE'- CAD0 DE AL9EIDA. ANTbNES FILHID, bl-IiIi- 	e- 

~i~. R. S5PfRS ZD..M 	—F 
FilI de —ei,. 'RI), - R.. 

MTôNI, VAZ E 	 -,.d. -1- 
---PIlE 1.12-11. CPF 111,2~.4-D. Se. P_. (SP),  — 

P  AlkIedi,, ggy~,, de S.— A,.,h , HID. T., 
m-h. ..le, 12,  —d` , RICAR.. ~AR1A-. M . 

RG-.R51RJ imo, ` CPF 
RiD de J-I. (RI). - RI'. -

E,~é~l.. 329, 9-  -d., 4. H~qI,,k- e 	 d- d---- 
d, .-d-b de ~ e-;,`~ , Fl-I & ,legibilMIlede 

-~  1,I 
S  ~ 	

7 

d. 

 1,,1 6AD-6, 5. Regi-, () I, 
d. C.-d,e ~ I~,, L.i, de Sê 	

"` "' Jo
~io, —iII, 

2. 1 .2011 1 (li) 	 de A~l,~dt S~ Dmi. I~.  .ejei ~.  _U 	 ~ 

— —, .11 - 
P;-, . -b. 91 	—A 	 i 	 dI,  
d. C--- de A 	 1 d. 	 A 

R5 

=,didí— -j-d. de 1wId<> - 1 p1II11 ~ de ed.- 
pele S-ic,ede e q- n. 1.— 01, vi., - 

filb~ p- C-e- d. CONSEL 0 F12z.'e. 
de C-1— F 1. p,, '. e-i- .1 f- 

-U.E~7.S ARCUIVA- 	SE.E,. ..le- p.- 
ul-K.i e d-~,, D--ç15,, FoI-1—. 	d, 

i,,de,end-e, EN~ ER...EJM1. H.de .,i. 

t.d. RI, de J-i,1 [RI). 29 d, —i de 2D11. 	MkI,I, de 
- P-il-i, M.— A,,l-i. A-- Se-IIIii.. 

C-d.1 	E-6. i. RII, de J 1,V - C-Di- ~ 

21-5, 	z1.6 2.11. (.) VIle.iI, G.M. S.— 	S-Iali. 

M 

IATIMIC- ~-1I-AçôTB S... .HPI 
n~ W.5117.5891-143 - MIRE 333002"205 

COMPANH;À ABERTA 
ATA LIMÂR. .. KSSE.—. —Al- 5XTRA.R.INÁRIA MCA-
IDA EM 1BID-11, 1. DATA . 

HORA  E 
LO-1 DA A-C. 

d. di. L. 
	 ^~ ~

,-- de 2.11. - -d. 
11D . - _do, (pede). 

Cided, de W., de 	RI: 
R. QUCRUM: P__"  . 

d— 	 d. C.—.Wl.. —di,,, di~,,nl.d. I.. --- 'êo' 
le-- d. § e -  dí. elt 124 d. L.i , G.—176: Iii. MESA, P--le. 
. SI. Ak..nd,e 1-1-U le, .. 	 . ~,. .,É 	d. 
Ge- F.9.ek~; N. RESOLUCUS APROVADAS: D~ ..on;,,b. P- 

de~- d ~ .0 , - 	. ~~ 	 -,Ií,n. ~ dI, 1, _d 	 ~ D.'  

.e d. 	—iel de (e) A ~IIl 	 _e~ 

1. delid. b 	 P-- C-il- le VIA- m.- 
- Vm e . W. e 

V 
 —, 	

e  "`  de  — Pe.i. - BM&F BOVESIA , (l) A e, 	 'el. Ad- 
de C-pe-, à ~M ~ d~~.~ 6,9— —, —el. d. 

de -1-1. de 	de ~.P.~KI. 	V. EN..P. 
RAMENTO: N- eil, he~~~ -1, d11- 	—d 

-1-. 1. e.  ld. 
de -1.— —i dime-e- 	d. pel,I 	 p--le.. 

de J-1— 18 de ~,.. de 	1 R~ COMPONEI4TES DA MESA 
n P-1d.,de. ~~.~d,. Jelli-li L.gey. (1) SMIIIIi 

J,I,é A~1, d, G- 	Mi. ACIOUSTAS PRESFI4 	(- 
,1-IV., ~. AG Tele- P.rilcipeç1l., SA.: 	 P,Dielp.9511 
S.A.: LF T11 S.A, Plom 	Ne-d',e je-i, U Legey; 0- 
Me,  d ~e-d, e L.II O-b M.—. ePI--d- ~DD% d- 
-PI.1 -i., - 	. -1.. A 	ê .6,~ 1~I d. A,. - 
~ia d. de PRIVATI~T PARTI-

je— , de I,,.. de 2Dl ~ .  — &.i. d. 
S--Ii. J- C.~el d. E-d. 6. Rl~ de 

Iriv- ... 1 P.ITI—Oe, ... C,Iffi.. , . —— 
-b , ~- ~2-21 « d- d. WDDIDIL, Ve-I, 

Se- - S-Verla G.1.1. 

1.1,1dede de. 	d. ~.p..h~ . ~. Me..: 	 J~ ê 
Wk T.WeI. R-I: 

DiII, (1) 1.— 
e 
 e—~ de ID. e: (10 eIe 1.— l.bI ~ 

	

de d
~je.d~

. el-- 	 e. 31 
de d.~. de 2—. e. 	 Q,, S.. Ad-W., 
,, -~III.d.. . ... -- .. 	 -~ 	 doe 
—5e.: (I, Ap,  ., f-- I el- .1 -e,: 
~~ .d.1 .. -dD - 31 de de—b. Ó, 2DID, -ni- Wb9. 
.dI, - J_I ?Dió,b ofi.1.1 d. E..d. ~ Ri. de 'DIam 
Me-r de Ieie 25 d. ~ d, Uli. 1 

.: (11) E~ w- d, 	de 
niD, 

.leie, I) A.~ de~1~ 	 d~1.. de C-1-~ - P- 
A,iii,  d-- 

	

...Fli. d.. 	 p-d- S - E- 

	

H.d. -1,, "~. . 	. P--l. 
.i. W 1-HId, —ed. 	 p,l, i lídi.d,e III. e~-, d. 
C.,p~ 	 R.,d - P-1,le,de dí. W, 

P.,,b -b L.- 	Se,,e~ dí. . ; CPIA —Is 

	

. CPIA B,.k —,-j, 	- 	 ... . .11 : 
le-d, .. ". ~. R. de J-i~ 2~ de -1. de W1 ,  

(e-) J.0 W. 	R I . PIde—; PeÂ, ~1,11 L... M,,- 
,d. - S,,et". I.. e 	d. ~~ b Ri. de J-i.. C,.,- 
lIfi. . deÇ,ii-lD, - 2liBSI7D11 , . 	 .b 
D.1D21,WIL ~ G. . S- . B..,eiàd. -1. 

M: 

CPM BRA.IS Di TECI4OL.GV, DE 1.1 . . . ~ÇA- SIA 
CNPJIMF ~ 11.~~851IBDD13B 

NIRE 
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.a -na z -- nic i--- 

, deduções 1,9—. 5% do~ co, pliwd,, n, consfiluiçã, do 
.,a legal, Ad. 30 - Os acionfslas [é, dlmil, .. 	 da 
dMdl.dl .... 1 in1.o Intolóli, do 25% ui I~  liquiri. do - 

-1.1. iuci.d. n.o len- da tal. § Un,,,  -a0.1.ald, I.- 
sol o loni do disp,st, —o , d. n_ k'di lerá  a d
  s  ,,çã, q  ro, d,libém,ic, p,1, As-mblen, G 1 po, 

k, do C .... lho do Adminbo,ção 1,, DimI,ri,, A,l. 31 - C-
,, di —,is, - i,  sob,, mpilli próprio 1 

Z.dWic-d- q  do -r-id,de cs, , di,p,,(, r, 1,1m ",' do 28 
da,1, Estatuto [-h., ido di,tdb,id,. r, pe,ino,. Ad. 

` 
- 

C, dividand- na, —I ... d., n, p- do 3 —— n1.d.. da da,. 

em Rul 
t.~h.m ida pasta. â di,p.sIçã. das pIorMos p,esc-

.m fo- da Sociedade. C.pil.I. Vil - Da Llq.id.ção. AL 33 - A 
S.,cdad. - JIN,~à e en[,,,â - lIq,idaçã, os ca- , fas 
p.v%I.e . 1.1. 0 pm,mrjq apel.t. é poda da da da As-
e,mb'ela G,no' do Co,stiR,ição do C,,p,ev Seg- , PnovidiIIII, 
SIA, m.I,~.d. no &. W07111. unia. Pm,dd ... lâ,i. Cometa o. 
B


11 - C,,p,,, - Ma- Aumii, Morcim AI- - Direi,, Vi-Pro: 
.id.,t.. Fm 11... Ai-o da S.... - Ad-1cie (CPF: 087.135.291 
S3) ~ J,b Lion, Rib,ir, Gonn- . Ad,,9ada (OAeIRJ 148.105). J-a, 
j, NIME 33.3.0029971-8 — 21/0912a11. 

— do A 
... mbiéi, G.ml E--mi,tifi, Re-tin'.d.m 141.1111a11 

Em 03,08111. Dia, H- . L.mi: A.S 0310B120 
1 

 1 às , . — Mem %.11,.q' 	%1~

r - pede. 
Cenim. RJ;RJ C oh  2023AD'  EP 

151. LI 	d P 	 d. Brasil 
CPn-, i, offia no CNPJMF sob , n.-  33,634.99910001.80, com 
c.d. na Av. Mora de sê, n-  247-1 -  —1 - p,rI,, C-no, RJ/RJ. 
CEP: 20230-151. —fi, i,, mpracerada p,lo S, es .... A,,&11, Ma-
,![,. Al-s, CPF n-  077.590.267-57; Fmn,laca, AI ... do S..  1,— 
os., ..c.d., Bacharel m DI.U., CPF q- 087.135.291-53, — 1.- 
rocili. pm11,si.n.i . Av. Me. da 11, n' 247 

' I
-  arni 

Ce"  ' FUM.I. CEP: 2023~ 151; ~éha Maria MIm Alvo,, h 11eir., 

.... do. Adi,l,imd,, do Empracia, CPF a.-  057371.381.1 
endemç. na 

 

Av 
P.f.tt. Dulddi. Cardos., n -  2.915 - 81. 1 	ApI 

403 
. Bemo, da 
	FUIRJ - CEP: 22630.021: CI.flo.. M-im AI. 

"" 
basilei` 
	

Ad,rinet,.d.m da Empm.— CPF n.-  
0892061 87-12, — end~ na A, P.Feit. 0.kidi. C.M.... a' 

. 81, 1 . 
AR,.  4g3 

- Bera, de TII.m. R.1FLI - CEP: 22630-021, 
Quomona , Convocaçã` Aci,nisLs -b,,rio- pmts, repmsen-`nid. 

 101% 

(ciênn 

 po, 
co,t,) do ,pItal sacia(. -d, di,~mad, , 

nv ... çã,, nos lê~ do § 4 -  do d. 124 da Lei 6.404176. M ... : 
P,,iden[,' Francisco Alves de Souza: Se-IâH,: Ma- Au,êlio M, 
mim Al- OM- do Dia I- R,mdIgics ~ã, do Ase,blêi, da CO-
filunçã, do C-p- S.gum, , Pmvide-la SIA, —limi - 
0,1107l1 

1 
 . D,lib,ricçõ  InIdada a sessÉ1, f,1 p,,~,da po, umind,1— 

dade e,,aIircaçâ. da Aacemblêi. da C11,Ição da C,n~ S,- 
P-ide.— SIA. 	e, INffil/11, ., 

tod., as delibem,5.o t...d.e na As.e.bléi. de C.,a 
fituiça. 

11 
~II..d. em 04107111, ..-[. q  . d,iib ... ~à, -r,lont, 

da in.. " do Jaon, - ue el,rcSd, p .... . .. n~ 1.r c.m . a- 

gi 
	A Irog,alim,5. da c.pil.i c.,á feita da s.guiro r- 

— 'qi.a 	1. uniã, ImvId-clá,l. C.M.t. o. BI..il . 
~q'pm,: RI 11111.100,00 	 . T00% o.  c.pial subscrito. 
dI lo,1— 

ro  8..c. do 
B ii SIA. 2. Fm I... Alvoo de S.—. - 

R$ 2".~" t3. .00,gO sqniv.1-1a. . 100% d. capial 
J. ro 5.— d. Bnetni SIA. 3, H.dênd. Malta 

M. 
 mIra Alvo,. com 

p.dIcip.çã. da la. oca pom Integ- o C.no.1h. da Admirl.Im. 
W, co-sp-ei , 100% em espéri, do mi` "' b,,,Il, , 

R$ 1D00 ' M mp.cil.d., n. B.nc. do ms,~I suA.'u 
C'. ~,sm 

M.nor. Aj
  w, p,ni,ip,çá, de 1.000 çõ,s o,,, integ- , Car-

..lha da Ad.ini.l,.çã p.,~ . 100% ., 
da v.'.'  

. os, - mje. 
R$ 1.000,00 di n, Bar. di. B,..iI 

S`A  

Enc_emord.: 

 Em  ""i".  ' S' 
P'.cid,ni, f,,nq ... u . o,- 

lav` , 
todo, - ' '-. 1~ pop',l, do o,ims c-

sunos da mt s. da C!. . —em 
discuido, 

. - I.,m. do úllinno 
te. da 0,d m d. Oi, . .1. 1.1 lida e, não lno, 

'P"iã'  " 
,pn, ' 

d—  "" 
dele,mi,ou que a 

e...  tosse 1.vad
. . . 

` 	p  ,inala n. 11— p, ~d's 	 As-íreio, 0...- 
oi  t  A,q.!,.d.e: 

Forem  . 
ve — na cada da CT., d.vid.m.nt. 

.derlime- peta . . .. d.~~ m.nl.. eub-lIdos à pis,ii. da 
Aoccmblé),, m[c,idos nesi, ta Assimi s: Uniã. P,evid,ncià,i. 
C...t. d. Brasil - C..pcv - Aci-1.a R.,,me-i.d. p., ... Di-
ml , Vic.-Pne.i~ Mamo Aumil. NIm Al-e; F,anci.c. Alv.c 
do S- . A,i,,i,[,; H.ftén.i. V.— M.mim Alv.. - Ad,nist, 
CI.d. . M_Jm Alv.. - AqI.nLs ~ .. J.c.,j. n-  2241827 e. .1 

W.11. 

ld: 12-11 

BIOMÉRIEUX BRASIL SIA 
CNpi (MF) H- 33.040,63510001-71 - NIRE N-  33.3.00164685 A'. 

da R 
,i.. "(,,,,di,à,i, do C,,c,lh, de Adminis-p.. A, 

0110V2011, â, 12:00 hora,, r ... Im- , hMê-x-1kesfi-S-A., n, 
Eld.c. M.p.â. N -  491/RJ. .. no-lamo d. C.,unsi. da Ad.micIm-
Ç.c, S,, J,Cq,eS Loffl, S;md, o RJ. , É,,ês do loffi-confffinci, s 

S. J.
1,1— D-n.. Wlho, Foncin. a blDMêdê.. SIA. na pos-

da Sr. Td,~~ B,ms d. A,eun- inu a posidéncias o S~ Jai 
Sicasi. que 	Vidou a mim. M,,,.,.,  1o,q ~  C-111. --- p.m Sacro- 
êó,. Assim, -p,ola a mas.. . S, Nosio,ni, esd-m, 
p, ... 1. Iam pm rn.lId.d.(i) - li- di- . S, 

PE  ..... OL'U`I a'-  
lintritid, 
	da blocuindi— podado, do passaporte 	 n- 

na 
d 	

na- 
S"' 	 ci  o em 15""= do -9, do DIR—R —RAI  .b,,din,do , [,o 

das luni â Idênção da vW. r. P.maénci. .a com In-lid, 
^a cang . . . end, - Inleslidum. a ~ii, er~ .d. r. JUCrRJA. 
E:I Nada ..te h.v.nd. e [,ala,, 

de,po'  
. 
5  
..da [.-.da . 

P': —nie i . . . p-d, pelo. Co-lh,k  pocon 	
(.1 dada  Por 

en 
_,,da 

o 
 R,"iã, do C,n,,Ih, ai, Ad,ini,l,,çã,. A p 	É, é coo, . 

da  ,, .,nu,1 lo-de em li- ,óp ~,. da 	..nd. —UMi- 
na fi- ., —si-luns, rei, p,,d  RJ, 0110712011. JUCFRUA: Sob 

DO0D2220094 - 1110812011. 

CeipJIMF ~ 33.146.64B10001.20 - NIRE o' 33300066314 
Ata ai, R.,miã. da Conselho da Adr,finiMim;im

. 
 i - 	

1,11 C--h,:  15t08r2011, âs 10.00 1h2: da sede 
da Sociedade, situada na Rua Euclid,s da Cunha ri -  105. São Cd,. 
tó~ ã,. Rio do J in, - RJ, 11 ~ 	 0 S, M.... RIbs ~ o 

Filho c.— Pre.id.nt., . . S, J.a. C.fl- da N..oh. Vê-
g  ..cI.,1.nd. ., i.blh..; 111 - --pá  : Dispensada , pn-
blicIçáo de Edibo, do C .... c,çã,, no f,  do AKigo 124. § 4 - , do 
Lei 6.404U6; IV - D- Todo, ce e,bm, do Consolh, do Ad-
mini.l,.çã.; V - 11-,,Anci,  do  V,1— ,e) o d 	 su=, 
p- am do 	 as , pedido do a. mi  

un- do Disto, Eu,culiv, 5, Andm M,,i,h. do V.,co ... to,. bm'j ~'im  S 	
~nheno M,,ánj,o, C.1 n-  09268737-5, elpo,11,11 

p 
	

FP;R ~~0IÈeIm,lFfvF . G25.915.497.02, d,,i,)Ii.d. na R.. F- 
'Ia 	e  seca Teleto ri- 40. Sã, Cflató,11, RI, do J in, - RJ, apresentado e, 

1 7ffi52011, e do Direflar Operadonal Sr. Alexanoim C-d, Gome, 
do L,nms. brasileiro. .... do -9-1hi civil. C.1. ri -  09112607-8 - 
p.Jid, paio FFI/RJ , CFFIMF ~ 000306007-22. do,idli,do na Rua 
Fo ... ca To],, ri -  40, Sã, Crslô,ã,, RI, de Janeiro - FU, apesentad. 
14AI . 0, pedici- do enúnci, 1 ... nn —,do, pmd,,ind, 
,È,, feit- leg,I, , tA,W1,5d  , pedi, do, ... p,cÈr,a, d—c do 

.Ii,pc.ntaçã. d.c[éc: Vi 
. ""_'p,

~,  .1.~cd, ,ia havendo pois 
imis, — João C.d. da N..rh. Visq Ieda . —mi . --- 

p  t,d,, s Mos de dimio, nu. iid . . . p..d. f.i 
,in,d. o, todos , -1,— do Co ... lho de Admi,ncimi;. Ri, de 
— im. 15108r201 1. Mo.,, Ribe- V,,9,, Filho - P,,,id,,I, do Me-
o' . João C,,  do NIno,ffia, —gos ~ S-à,lo. 
-h, de droffil-çá : M.un~ RIbeio Vioga, 

W"—  J-sê R-dênci.. Mau,. Rêcim Vi,os Filh` AlI Y- Fmmpos D.vid, sê 
F,..ci.c. G..ve. Vrim, Ma-I. v. N.I. ~ Ju..q. n- 000022,1 , 833 
— 0311012011 . V.Iê,i. G. M. S.— - Socmiári. G 1. 

BIOMÉRIEILIX BR SIL SIA 
CNPJ N -  33.040.535;000-1 NIRE N-  33.3g0164685 

AI, R..qIâ~ E.I..,d á,i. ro C.n,eib. do AdminilumIã. - (1) - 
OS~ è No EsImo, Map,à, 494, Taqu,m/RJ. 

11 1%7/2011, à, 10:00 horas. (2) - Mosis: —q ,  el 1  cuis Sic,d  R,,_ 
.!d.nt.: 	 fleci 	- S-siár.. (3) - P--n, 	nu o 	 ^. ~ AIv- 
Inam- .. m.m'N

~ 	

e,lh, do Admiri ~ Imçã. da Ci... S, J.. 
,u.c L..is Sii 

' 
n. R.I. 

. 	
do al--remIc1.. as Slo. J- 

Ma,. D.,.n.. IN.II., 
Fameir.  . 

bi,lAénen, S/A. n, o,,... do S, 
1hI.,,, —vo. da (4) - Co-- 
cão: Indpr1.—  d. p.bli.,á., nas os,mos da Lei  N-  5A041713.  (5) - 
Cial- da dto .  Delibe . . p., - da blont Eusall pam o 
desligamento 

, 
-1d.. ' f. —go d. dese 

dado, ap,,s,,[,d, p,1, SL `~~S  ébiel= 
finan.é','i ag,nhoJi p,dad r do con,1no, ai, id,~lid,de no,, 
—tang o FINE V546~ .~psd9d. pela Republim, Federativa do 
Brusil, CPF 060.685.487-83, 6,,IciIiado à Rua Mercolo R,t 283. 
C-d-1r1. Jardim M..p.adi, 9.no da Tijuc.1RJ. Dult, Çón,  To- 
assi Decidiu o Conselho, po, —nin- idade, endossa, o d,,Iig ... ri- 

I. . ..id., para , cargo de DIBEIOE-GEBAL ded, Soci.dad, os- 
p,a,ant.do peta S,. EAIBIC£ 	 . já act~ 

- 1,Mílicad,. 	 Nada .,I, havendo a n—, ~it, de 
1.v.d. . p—enn, .1. e .,.v.d. patas Conselheiros mecro., (.I 
dad, por en-renho, , Retunil. do Conselho de Adm[nistmoo. A p,e. corria é 

cópi, 
T  c, 

da 
 '. 

orIgina$ 1 ... 

da  em 
livro pffio-lo da d,., c,,. 

d. 	n. liv., ao —1,—me nel. pactos RJ, 0110712011. 
JUCERJA: Sob ~ 00002219451 - 1010812011. 	ld. 1-011 

Avisos, Editais e Termos 

Assioncia,;ões, Sociedades  e Firmas 
PREFEITURA DA CIDADE DO MO DE JANEIRO 

C1,1PJ: 47 49C.73310001415 
CONCESSÃO DE LICENÇA 

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO bme públi. que 
mmib- d. n,IiWn. Esadu.1 do A ,nibi-t. - INEA, . LICENÇA PRÊ-
VIA —P - INO17771, co, vrIp'rde ruê 03 do utubm do 20 

" n.I.— p--d, , c.nmp'
~

. , 	do 	,~ "cd a  
11 k, da 	,mp,,[, do 2 W,ri-i, 3 ,laço- d,pia, 5 
,si,ções shiplo, e 4 p,ri,s de i'1.9,.çà.. no TRECHO ENTRE 0 o  AFRO  
BAIRRO DA PENHA E 	

_ 
PORFO INTERNACIONAL F" JO 

FIM - VÁRIOS BAIRROS, nuniripi, do VÁRIOS. (P ....... .. E. 
07150884D12010) 	 1,- -1— 

PEDRAS DECORAfiVAS PALMEIRAS DE PADUA LI DA 
CuRJ G4.729.14W0001 ~9 
CONCESSÃO DE LICENÇA 

PEDRAS DECORATIVAS PALMEIRAS DE PADUA LTDA 1.... publico 
, .. ... h,, c, shin, E-d,,1 do Abi,,t, ~ INEA, a LICENÇA 
AMS,ENTAL SIMPLIFICADA LAS n -  IN017766, c.m Ialidado 

ed " da e,1,,b,o do 201 
6 

 , para r ... i ...... i, do ,, s—ed, de p.,im. 
R ... .... alimern 

m um  g"'ã. 
—ard. 02 (d.a,) s., 

li - ,, á,se do 40,60 da (."." " 

756  m` 9 
meL .. n,,,d . ... ... di-d,c UTM 23K 7813gS E 

7604377 S, na ESTRADA PADUA-PIRARETINGA, ‹M 11. SANTA 
CRUZ - ZONA RURÁIL. 1-111pio da SANTO ANTONIO CE IADUA, 
(P,.ce.. E-071505~1s0I2DT) 

I ~ 1201347 

4EFÉliúRA MUNICIPAL DE QUEIMADOS 
39.485.4~0091.~ 

PREF~ IY~ RA MUINICIPAL DE QUEIMADOS torne púbilca 
c. Licen ~ â ' .PmW.. I.,d. .,iiid. m 15 ~.,-b,. da 2011. Esta li. 
cone, é vásclii ~ é 15 da elc.b,. de 2016, p., 05 (cir-) ao quo 

~t' .111r11 1 SIlleei), M-i11p11 do Hlbii,Çã. 1 Obres - CNPJ 
W39'485.4V0001.02, 1 —lim, c.1111.Çã. de ,, cmç. der-l-
,.do Pmç, do, Esp.d.e . do C, lum. 
No, c,grui,tê, —d 	os: Ruas Meceá. P,d,, lima Soma Rito Ni- 
16pois: Sã, Roque . M,inn.r_ 

lin: 0-- - IIII. 

CINEMAS CUPELLO RIO GRANDE SIA 
CNIP,YMF 94.856.B9510001-04 

CONVOCAÇÃO PARÁ, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 
.. Sanha.. 	p.m A.a.mbiôl. G.r.1 E.1, 

diná,i. na dia 19 da o.tubm da 201 ~ , p.m 	cl Iarias M111 3—6ida  _s  
e o,,, ~nd, , uns- h,,,d, â, llh, n, ~ 	 . - 
dun.i. c. Pi,h. ri- 3601MI. . Rio de com 
seguiria ordem do dia 1) M,da,ç, pascial: do dim(In, 

1 'lgéncia da 

.iu.çã.. Z) M~ da cada da —Ina- RI. o. ..n.im. 1 da ou. 
1.lh,. do 2011. R.hert, Machado C,psIo . Dim(., 

FAZENDA DALDEIA AGRO-PECUAR A E PARTICIPAÇOES ITOA. 
30A70.21110001-33 

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 
Tom, públUm q  nomba, da S-1,ú, M,,icip,1 do Moi, Amb,cro 

ReRneos, Hid,im, 	SMARH, 1—, do P,_ 
1  250,0091207/2011, , Li ... de 1—,i,ca, n-  2116120D1 com vatusd`.'  

'lã 5 `, Setembro do 2013 pais mâ- dlnuçâo da uso -ecial 
com 2 pvi.,,;os 

e 
 Rua Moreira Cê- nI  50. comi, Nite,ói - RJ. 

.d~ -1— 

E-TATICA PUBLICIDADE & MARKETING DIGITAL ILTDA - EPP 
CNI`JIMF 10.416.47610001-50 

CONVOCAÇÃO: Ficam " S,, S4c., da -p,  E-TÂTICA, PUBLI-
CIDA05 & MARKETING DIGITAL ITIDA - EM convocados no, 0 
no,minêm - R .. Ião da S6,1— a m, —Iiz.d. no di, l911012011, 
à. 

1 
 01, na  R,, R,dirig, SIN, ~ 26. 3-  ,da, 

Cazê. 
 Ri, do J,,,1,o 

. RJ. CEP: 20D11 ~ó40, p.m dditbsom. I.bm a 
s.,uim. 

 %ê'. 
ce .. do 6di, SI. Folp, C,J,oqu, G,)d .... .. p,, c.- 
brio a aduça, do capital ... ini do sociedi 

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÊTRICA S.A. 
COMPANHIA ABERTA 

CNIPXMF 07.859.97110001.30 . NIME 33 ~3_0027843-S 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDlIvAMA - EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO 
Á..~

F ?,G,.~r.,jF 1~qms ad,,iatac --ados, pata se re,nimm em 
bi
c  .I.  _~ 

—cinária da Companhia a nealiza-o em 25 de 
outubro de 2011, à, 11 h, 	

P7' Q'1n'. da Novembro  2o'  to.  andar sala 1003 ipadi 	n RI. de J ... im - RJ. poro de- 
ih .... .. h,, , mf- do Est-1, Soda] da Companhia. visando: (a) 
.di à. di.p..Jçb., do N- Regul...m. da Libe,  ai. Nivel 
Z de Govp do BM&1BOVESPA; , (b) --ro, 
- ,demo, da ,do da C-p, hia ~ ,Ias oraftadas - colicio 
n- tu,l,no- bng, , ,da do Co,p,,hi, ní,,i arlo wp,d,, 
Rota, , ed- psi, G,,p,,h,. em 31 do dr-- 
da 2D10. 0 	nu. d.mi., 	mp-enlo, s mIs,id, As 
,,,bI,i, Gem] dc,,à londe, r,, 

p,ccni,.. 
da a^ig. 

12IS  da 
Lei da. 

S A.. .,<ibird. - .1. u d.positand.. da  no..' p,efi.m,col-e, ele 72 
[e". . du.$) h.,.e '. Ici. 	 as 	 c. .,.,a- 
,idad, do, lÇão, podidi P., 	L.a.mim da,.eitâli.  

pro~ racão, com podm,  espaciais, no Departamento J,,idiw do 
C-p-hia, na Pmça XV do N~. 20 - TU-  anda~ Rio de Ja-
noim-RJ . Os d ... mantos req ... ido, p,te, gisi,ça, , regulam-1,ça, 
aplicáveis . .... ii a,ã. di,p.nibili~ad.c nos segurtes encê-
"Ç.e e -be![,.: (i) — ,de o. Ali.nç, n, C dado do Ri, do J, 
noIm, E,I,d, d. Ri, do J,n,i,,. n, Pmc, 

XV 
 d. N.v..b,, 20. 10- 

,,d,~ Ias 1002 
o o 

Z. 	e,  no  mádp ~ O 3: (fl) n. CVM, r, R,, Cme-o Bmg,, 340 
.no 	M 	a da Sã. P-1-, Estado do Sã, P-1,. ra, Ru, 

Sole do S,i,,bm, 
111. 

 2' .,,d.,, "Can[1. 
da 

 Conisulue,,". .. 
d. Ri. 

de 	
Estado do Ri, do ílo, e no eb,ii, 

——9,vib,; e, (iii) 
n. 
 web,it, da BM&FBOVESPA S A - BOLSA 

DE VALORES. MERCADORIAS E FUTUROS - ~bmfbows. 
paqonn.b ~ Ri, do J ... im, 10 de o,dulho de 2011. Dj,i,, B,,[,, de 
VIonei. . P..Id..I. d. C.—1h. de Ad.brisaçã.. 	ol: 

HIRT PARTICIPAÇOES EM PETRÔLEO S.A. 
CIMPJINIF: 10.629.10510001 ~ B - NIME: 33-3.0029084.2 

COMPANHIA ABERTA 
Editei do S,g,ri C- .... çã, do A-nobl,it, G-1 E,~ ... dIná- 
H.: No, temos do R ... lã, do Conselho de Adminisivoção, malIzada 
- 3V0812011 ás 15h. ficam ,,,!d,dm , ~, ci-1,1,s do 
HR7 P,d,dp,ções em Porôle, S.A. Ç= 'rIeI , comparecer 
â A-n~ G, I Etm,,dI, re da C[.. m, —Umea, em ~ 

pumi. c,-,Sçã . na 
d[e  , 

9110/2011, ás 11h, no ,do da ... I,- 
dana, —limula na A,, Miá,lios. n-  1130, E,trada, 1. com  nt,ad, su. 
plonn-I., na A, P,1nca.. [cabal, TO- 	da, 

Ra 
~I.), C.p.cob.ra. . 

rim do denibe,ar sob,, a s,gui- wd  do do: 1) Regita- a subs- 
—po do 539 ..... açõ , o,di,â,ias, e,cdtu,ai, , sen, valor n=inal. 
.. p,cç. d. ..I.aã. da R$1.950,00 p., .,à., no âni ai. ..m.ni. da 

,pila saciei do Cio., p 	do n, Ats-bel, G-1 E,1—di,ado 
do Cia. mali,ada Ira 19f04~0I1 ('A .... i, do Capital'); (li) Homa, 
1~ pnci,inn,rie o A Imi, do Capital, lendo em vista a ub,cri- 
ç.., 

no 
 luni do A.m.rl. da Capital, da ,3—. da p5.. cup.,!. 

.. .niant. .1nim. da 652.575. . Ini.re, .. -1.nt. máxi . da , ~'B 
OVO, t,onto. p,.v.d.. na As-1b1.1. Gana Edmomirá,ia ,a. 

LI - 19l04,2011; (til) 1,1011$1911 m, aun- anos de capil,1 
rentes do do opções de compre do ~ , bónu, do ,h,- 
,dçâo. correspondente, à subscrição de 377.059 novas açôes no va-
]., 1.1.1 da R$ 133.719.549.03; (Iv) Alie,., . d. S-  da E.I.U.l. S..i.1 
da Cio. de ,ai, , mfi,Li, , —, apitei ,d,1 do, m,ne do Au-
i, de Capital ' do do pçõ,, de compra de e bón.s 
d. sub,criçã.: (v) Alterar . ai 18 do E,oWn, Sapial do Câ. poro 
1— fau,uIt. ~Iv. . d..ign.çã. d. Vioc-P-1d.nis d. C.nzil, de 
Adminict.çã.. (vq Aba,., . d. 21 . seu § ? d. EÊ.lul offil da 
Cia, p.. delemnia., q.. ...b,.. d. Concelho da Ad. ~nbl,.çã. co, 
,à, considerado, pr ... rito, no munia, qu,,d, pinflicipanem t,,,ês 
da - vidê. —rem-I.. . c.. .,sinen, . , .... dlv. 
ato: (III) Ali,,, 1 ,L 22 do EM-1, S,,1,1 do Cio p  $r,1— q,a , 
f,nçã, do Cn,,Ih, do Admits(mçã, do denia, os egócJos da Cia. 

—ben, às subsIdiâuiq~ dincios . indimi.o da CI... (v111) 
Aliem . . . d. 23 do E,[,iut, Sacie do Cio prn, s) -1— . d.ci 
n,6. d., -9.. do Dir,lo, p.m Aos..[q, C.,ati-, Di- Têo-
r,. , Dimo, do PI-jo-b, i ... no 9— ,, d,,I9,,çã, 

(b) determina, q  os untro d,,,;, Dim[ 	[,,ã, 
"p"ir"" m ~ tnbuIç5,, d,f,,id,, noto Dimbr P-1,1— 

É., 	c,. no-c no o,,. , C,. , h1,g,da, 
marlo, p,1, Consoffi, do Ad,ini,lr,çã,: (c) in,lui, , p-9mrs I -
2, dcI.,.inend. q.. a dirêf.,ce da C. rá. p.,fem. —,  —,- 
.c f.nõa. em e.I.d.des que nã. ss ~.. 	 —q(mInd., 
.Iiii.das . 

sag.des. 
 dflais, — 	do C1,— e 

 . 
zando, pre- 'r~n  ... o.  pato 

Convolti, do Ad-isupçã, pavendo em-
bê,, ue s 0m1.m. das s.bsdIânIe ~ .e. ~ ujciios . .,A.e eo-
- mg—; (i,) AR,  o [ao, do § 1 -  do d, 25 do EM,fi- Saciei 
da C' . ' 1, do mUli- e pmvoça, -1.-d, n, Att-bi,l, Geral 
E.Im`di.d. da 910512D11, p.m qu. .. Mm1.m. m,p1,— donr. 
.. dem.n. Dimt.m.,  . -1p.Mu.o r.. co- d. R.sé-i.c . nn-
P.,,,an1.c as.p.árice . de pi-- . ada,5. da mi.ncio, p.,à-
gm,.: I,) AI p-9mi- 6 ~ , 7- do ri 25 do (2,1,1,no S,ci,1 
da CI... par. d.l.,min., que as ma~b,.s da Dimu,,i. sem.  sí-
dar.d., p--- na aullà. qu.nd. polftIpm .1,.vêe de ípIsm, 
re,érct. u ~íds.-cRn~ a nu. s.inc. . -p.clivo I.: (,d) AI-
lar., 

o  ' . do 

""'u" 
 Sadel da Cio. do ro-a a  I . .... . ... 

J.p. c],,ind. . mifen-o a. qum mi,uma p—1,ia na 
.1 25 d. E.l.iul.; (,di) Ali- . p.,âg,.[a 1 -  d. ri 27 d. Ec1.1.o 
S,,i,1 do Ci,.. do fme, , pr-ncr , ,d,çà, do, ubnens li, 111 a 
IV; (xJii) ALIca, o, ade. 28, 30 o 33 do Eciond, Sacie do Cio p... 
d.rini, e t,ib ~ içõ.e d.e quo, 1.nh.m di.si,no,5. es,.cific.: 
(.1v) E.c un, — da 29. 31 . 32 d. Estatuto Sociri da Cio m ão 
da Iie.,ã. do d, 23. conf.— item (,Q cim.: . (-) (.) tn.lui, 
um ,,g,f, ü,i,., no n, 1'; (h) Altar,, , d. 15, o §I- do ad, 17, 
i,ci ~ , XX1X do - 22. ~ do - 313, , finflo do C.pitui, VI), 
§1 -  do d. 44, , capul 	lam 	do — 4e. o - 49. — SO, 52, 
54 	d. 56. . §I' à. d. 57 . 	n. 59; . (,) c.ciU, 	8-  d. int. 
31 	s do. 13~s%l c;is11 d. Eoslul. Saciei da Cio.. com , rim d 

os ro 
	

Ci"5os 
do R,9,1,ca-t, do Novo . da 

,dotado paio BM&FBOVESPA S.A., b  com. pane mIl.tir c.-niá. 
ri.c ..ii.d.. P.1. SM&FBOVESPA .. Ecinnul. S..noi da Ci... E,. c,i 

.. ... .. lii,da.: 1. A. . d...cn1.a o,.. 
vid- no Induçá, do C,.i,,5, do Vi c M,bilià,i., ('CVM') nI 
481 do 1711WIJOg. mf-nios â, M,Iêd,, , em, o,lib-c., —Iti, 
dI~ p.nIvsfs a- d.nisl.c na ceda  i 1, n.o -15sil« da Cio 

do CVM (-no gath,) e da BM&FBOVE PÁ 
S.A. (-.bn~ ib.v..p.c...b,), nos(os úlll~.s através 

o. 

IRE. 2. Do ,,,d, 	ar. 12 do Esun,ho Sodal da Cio, p ... ... 
.d.ltid. a 	 o 	 (.. céu 	 da- 

- até 48 bc nos do dia do e,ii,,~ã, do o-
f,,rd. es-I - seg,inh  do--los: (e) -p--u, ,p,di. 
do pois i~ 

f,^ 
 .... im dcp,,itá,ia do, Çó .. .... lumi, do t,utor,ced, 

o, e, r.stódir, R r,., do L 126 do LSA, &ou 
da clôdi. 1.ngivai da çóes 

nomimen,  mo Rons.d. . -p.cli. p.rlicip.çã. ..i.min.. 
.ml'id. pai. ô,,ã. c.mp.tenle dand. d. lê 2 dia ut.1a ante. da 
,e,ii,,çê, da assemblei, gemi; e (b.1 ) 

ducument, 
do id,.,Iir,,agão 

com falo (RG. RNE. CNH ou. Indo. cadeiras do cl,ss, pronsci,nud 
,rio,fim.nt. mo-h-idas). pam .. po.c.., Psi.os: u (b.2) côp,. a.. 
.atI..d. dí. última e—tut. u —nat. a.Rl.t co-lic.d. . da do, =loça. p.ciemo da .pms.nt.çã., b.. a-

d-m.nn. d. ci-fill~ c.m r.t. da. .p.ecni.at,c 1 ... is, 
pane .. p... ju,idicas; o. (b.3) q6pis d. últi— mg.- 
1.-M. n..Iid.d. d. i[-d. . d. 	 c.n,,.t. ..ci.1 da c.d 

da d..u..rI.,ã. c..lód. -t.,.nd. p.d.m. da a-
presentação. bem com, do d,c=.,(, do id,nlir,,,çã, - r,(' ai,, 
mplosolem.s leg 	

3 o  , 
n r:ic, na,. os und., da i vo,fimeno. 	d. sa 

nu. de.c.,a, cal n,e-,.rlrd. p., .cu,.d., à 
ale 48 hom, —los do dto do MM-çã, da mrsid. A,sembiel, Gera, 

dolemnin. . §6' o. d. 12 c. E..Iulo S.ci.l. b. .da . 
ad. 126. da LSA. o ,,pccIi,o instrumant, do —deto, com poderes 
eMp,cimi, o l ntos comp,abalóriI do, p,,em, do, sig,ciá,1— ,,, 5  r_  

, 	,, 	 m1.cid.c. A. p....ç%. ut.,.d.. 
no 

 e.Joras 
acv.,ã. I., a, Iseir.ludo. n.i.1.d.. e ela, .... penha-

do, do respectiva consularização o da trad,ção 1,,aentada pano o 
pod,què,. 4. Não b,t,nt, , b  - — -p-Rem, 
à A-pn~ G..1 —Idc dos d..u..nl. lietad,S neal. Edita), 
até a momento da ab,dua dos trabalhas e, asse,bibim, poderão 
p.11.p., . v.I., ainda q~ . terth- deim,lo do d,p,de-loo pmvas-
——. S. Até, di-, .5 aci,nicas p,d,,. i,d,, piar o,, -a, s 
matérias constantes deste  Edifial at,vês da utilipaça, do pi,adoma 
A,,,,bl,i,, Onima. 0 mmipim-I. da. p,cc.,.çô- 	 s. 
dará p,v 	do pi.1.1.— até 23 59 1,.... do dto la~ 
,través do endeeço cistffi,nco ~ ..... 	 br. Para 
us,q, é n.-skio   s 	m.sm. o.. .~ nosi. pia- 

6. Além d  p,lui-go,, do Co 	9 ida. pois Ingi,1.0. bm 
siloina « .Ias normas da CVM imanio às mg— . .. . 
C!.. ,Ia uj,Ita - runça, do i~ do —a globo; de~leO,  
~n.  ("Global Sh.m.~ n. TSX V.11n1. E-ban,. ('TS.- 
V') - T 	[,. C ... do, , C,,. 11-1à po, 	,to Edita do C,,. 
v.caÇã.. junta c.. . ci-L., de in1.—,óes cobre . dmnicm,5.- 
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	 DURI000F1= 	 PUBUCAÇóES A PEDIDO 
a. eu, 

-d ... 0. 

BNY MELLON 	BNY Melion ARX Investimentos Ltda. e Grupo ARX 
ARX CNIodi N-  04.41X12MIMI-40 

IXIS 	112 
Roae de ~ do IR 
R , M1 dwdm ", , eou,  do =mi~ à, 
alqu~ m~~ m ~ Eelfi-lh 11  

b.-~. da - de a- 

V.1. oa-tea 	 2010  --M 2,10  M 
IR eW d~ 
v.- dodd- 

d~ de, ~71- alo doa da -1. da —da e ~5. 
"` 	1-1*,  ~lo- 0 1~ da —da . -a,,u`0. -aí 

.9~. p.. .. r.. k., ~ furo- ealo~ @ h 66.~ 

	

a=̀ d.de=2' 	 a- eue 

_Wjq _2M  _U_~ de 	
do r. 	 1=. que P é 

~.~de- 	 de 	 -a, oeiror 
IMO 	 -0 ~9 a- . --~. - 'bj ~- d.~- 

O~ARX'*. 	 =t~=, -bial 	 à ~á- 0 ~ —la. - ~ 
,,lA=O . MI, -.. h===~ - 	le,, 	 da --~ 11kro- 	-.-4. 
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di-ido 	 do, q1~ Z~:' 	 -fladoa, ---d- 

=a  
-0 

~ a~'ded~ 
U- 	 doR 	 d- 'rIleoa-- P2=. 

àa 	ao 
E,.o "'.M . 	e. d., 	 --d., u . 	 od~no Adboad- 

	

M o= 
t.,.  de 	

~ao fo- 

	

ffl 20» 	deIf1rld1~ MIf- -P~~Çãl . ..,ü, MIM 1: P," - (m. _____2 __ 
7— 	a1.-d-) 	 a- p

~ 

ob- - MIO Z 
m NNei 1 	b~~ 

d. da 	 P~, 	
u 

-da 	 -ZL%Q i"d 	 Peo, . 	~, q-. 
pn=o çnPuto ,â. -mval,~ 

-.o, ~- N- ~ - 11 ~ 
BW ~n AM e SNY ~, AFIX 

0- AB 
C.— 

da 	 —de f- 1--7. 

159.784 

.$o.. 1.. Sald.. Seld- 	Sid.. F..doedio' 	m ede ioa 6.- 	 6.745 iI.M 	 41~ 

	

a. ca~ d. D-Pó~I!o  &-^ rCDM 	- 	D 	7250 
,,S  

Ilee. 	 =Ii 	lmeoa. 	 193M4 11.1M -2m  
-M -2Q2~ —A -MA 

R 1 CSt.L Tdefid, aIN, 	 6 
CIi,froa Iib~. 	

N5o 	 o, f..k - —idoe fi,d. 	~l/Iw ~Inorto 	 1.~ 	 7 S.933 

	

2D1CI~M. A~.~. Idu. 1—. 	 7. 

91. u. b- 	 5.1~ 

51U 
CIofficadoe oa- Nivel 3.17 Co;,ital -ool.1 	 r~PKi 1~gl~ 	 2z21U 

1" ~ 	 a~ ~ 31~  - e pbl 	Effeoe 	 Tolet do ua- d-1-10  
hol. . .... 	 do  P~ i-- 	~ffl,, - da R$ 56;Zo e R$ 31,~ oeda, 7~ d. 

'--o 	uJoa- . ffi.~dea eu- .  12,u, -. 
~.DI. 

m 51.8 
Z 

 ffl-1,- 71 a- 3l=.~a.- -issa. do - ou- 
~d. 	 Total o. p-i- ~I--e 

	

do 	I- 	
ida p.1, 	o. ágIa Peoaivo t~ ~d~ 

—neou. o, RI 3lZ3~ . qual ffii de 	 H.Idbg s~ - 2IM~II. . 
R_ 	 d'~A  -1 do 	-1-d- 	-14~ . Z' 

de â,. 	 o. 1.— é 	
o 	a  eZ 

d--,~. o. —Iad. a. 	' 
É~-eu. liluld. 

`loaJ doe 	
q-d. —oato e. 

~~

r. def.- E~ ~ I1I~0I a ~ d~ R-- da 
P 	

P 
P , -- 	

-L 

SW 	ARX  .  0—.  MIX 
 u_ 	

E,, IIII-lo 	 da eu.- —e= 1-1 o. 

	

do ~~ o 	da R$ 7. d Dindeud- 0 	 da --a 
eu. .~. 	 1— A E- ~ U. —a da AS 	 de 	U 

	

M.o'  ""~Ç"`  & 	 Ud`  ~ ~e""  ' 
m" 	

3.7811 	 1- 	5.15Z bri,,111fladad. da h.- dM~uçee 	da t.- .. —luad- 1 
M5IIII. A u,~â. o dff."2

~. I- 
	 ou-. -de. - r.. da 	 ,=ao o. oR -P. P., Io, 	de 

da 	A BNY M-1 ARX . il-t1 fil-III, 	
ful 
	 p- . grup. da Ao.. -1=  deo ld. =~ d~'-'  d2. -1.'  1-1.=2='  Í'  -~Ç~ ft. 1.. 'R~~~

d-p —11. o 

q.. lhae d.- 	16 ha--- fi ..... 1  0 Grupo ARX 	 ~1 	.0. d 1. 	1:% 	d. ~. e, ~, J.,dá p11 -I. o. —Iad, 	--u, 19.b A ,z Io  — &_o 	
- 1, 	, = ,, fin--I,- - peul. o. u. 1.- 1,— e dul- 1. 

_ .-,d. 2. L, ~ ou.~1 --de Bw M.11.~ ~. de P- ~. d- . -1,ed, 

	

o. - da 	 ~fm" —tue-de, d;~~ ou- do -~á1 . lo ao.,ouo le = p. d,id- 	à 	 M- 
--u~ - R- de =ndul: - ~d. da 	- Aw. do 	 -1,135   -po~~ luld.. dubal de 

,,=d,; 1 - Ruaoo p11d.11. A 1— 1 1~. o" h--- Eu, 311=DIO M, , —Im, dua Pwn,~ fuIdoe dos 	 ,a uoo d~" b ew ~n AM Poe, " do a~ 
~,1. 	 1~ d-.t,~5a, fi—~ . p.IIU= de doloee 	8WM.11- 	 obeildaBNY—~—dO-R~-dW- 

	

d.. da.- 	 m--uu, - I,.- 	
No 	

p- . u. da 
_d.~ abal.. - RI- do M..: 	e, .. a. 	 o .. o. 	 de uoIaia 

~ip,~ 
se~ 
	 dboa de 	 do  dM o  

	

6 	 do. ~  de tídilalloI-5 1.b11I~- de o, ~a 	5 116.5,2 
	 de, 

' R' 	
RI —1, - 311-D . 20D9, i,1— ~d~ -d, q- i,ta~ . mei~ - —p~ ... Ib~611 do 	
Sa" ~

. 1.1~ A$ 	 I 	 Cel,edia . 

R  P."" 	a 
uHu~ --a oe ~  j- de —a dIld- ~ 311 2011) e R$ 	2009. 19 E~

-'~o 

 -.11
~* 	

de E~ a A.Maç.. ci. E. 
1~0 . m.a , - .~ o. G., ARX ~- PI~Çã1 ~ tiluloa 11«. - SR I P: A - M-1h1 	-1.d. ,;; w- 	 à ~ do ~ P.o-w .~
Md., Io G= Beud.ko (LFT). CDB . -ço. -p--dea 	da l~f. —ida- ed- 	~ =.=- C~ ~ r,~ P-- ~.~ ~ AW- —,- 

I.a'ld.. . 	p~bfio.., ~,d,, , ~ IA, Il-fi-d., - 	(5R 
~) ~a  ~_o.  . 	

oe 	
_ 	

~ D-~ ~-e 
b~

. 
do= do 	- ~ q- - fflul.. públi- o., 	P~', 1,1" — - ao ~~ 1 P-~eMoo ~!àJeIe (.Pq, deen- 	 1,00uo  

~I,a , oa ~. do CDB t~- -0oe- 	 . _ z% o.., do ~m 	311-010. ludu- p- a . -A 
R~o &.. ..od,'~ ~, ~ de 1,~ 	 o.. 	 áld. 	e. 	 _e  . 

ue ou. 	I- d.Ju- da - A ap-4. o- 	 P 	
do CPC 	 ~P"g~  

	

e- 	 Ii.id- 	 e,otedue . o -ç5es 	 cm .--~ ~-~ 

	

à V- .. - 	
j_au.  . ._ ...0  ~ ._. ~_ = _ o.- 
	

de 

ZZ. ae  o,,~ do (3,11p0 AU ud== '=p=ç2aIWlZ- fluou- 	
cpc w- 	1~~ N 

P- leoa, lo;' .. -P..-, & 	
.,c . -- -,-: R~~~e~ . 

	

A"".  Gpo M 	~1  AP.~. Peou, 	 -d. —ial. .. boo da ~.'ao 	 —,ae 	Pc 	 R-oeI- - doa 	 da GW. ~ 0 ~ã 1 o. Utol . . . lo- 
Muloffiários ~e uue-ar 11 dl Iluir, do —I- 1. -- fluru,çU, de 	 P=-, 	

P~. Tóo,~ 	 I 

Peu,oI 	do ,~d.,-- ~ da 1- . .1 ...lied.. doa 	 IWC M - D-n~a ~ l, 	Da..~ Sopeades. 

	

d 	 e, 
Aq -- p~ 	 a'-'-  da 	 Eab=lo-oa 	P~—lo  T6~ 

	

da Gru 	0d. a 
~

orádZ%a  = 	ffio,   Caixa . oc,u~ da oeloi 	 m- 	
ICPC10 

Ii. o, " à, ~ oa 	p, 	odo, 1,.g., &., ~do 2 	 DIR~QRIA 

	


_ , P.n 	 .-ined~ Eu, A~ 	 lgl- 

--- da —di., 1 Illadlidado — p~ o.. . ~.. -à.-- . ;. , . ' 11- ~~. 	6 a- 	J..â ~ . L,p~  X-jo, da  OWau, M-I. Po,ei- do Sik, 

	

doal, 	 ou- 	 APb .. ~424 ~ (15M9) lZ- 	
owA..R 

uo _dj~~, . da o.,. da G.Po A  (~ 
R.. da 	 ..I. . ulou, 	 - 3413 	-Am 

	

da 	
o  . 

2009 
— a.. 	

li- d. 	i16ue~ 	 1~. 	SB.719 	FIMà-11 jeel. do sii" 	 cRc 0865-2 

~.n-- 	 o. fl- 	k~,- U- a. 	 o- 	 11,11 	 ....... 	 —Ju- -- q.. . -d.- .. -du.. 

	

& 	 o." 	 phw. Op~ 
Ide  Ido da 8.1 -1— -X I---M.. Udo. 	 ria 	 ~11- de 	 d, ao- - de-,~ ~ 1.di-el.: 	p~m,, q_ de.,  

	

Coutrol... . Coneol... * =-eru~, q,e - 	
_I~ õ 	

I- - r~ o, -ua. u,lul- U.. d-1—,6- 11-1- u,dMdaJ~ d- W.Hd .. ...... . da- 
P~11 1 b~ ~~ uI, -1~ I0 ~ de- ..dd.dl .~ . 	dí. p---- -I ~.1-d- p.. --- 	 - ..~ - ~  ~— . ..,à. p--- . 
~ do ~.. ~ lula~ ~ ~~ liqlId, 1 doa - da oet~ oa de ~cí. a -P., doa 	d~Çóes 1I--~ - -.i. la ~NY 	 Uo. .. ~I/=. d~ 

,uI. . —ofcí. finda —,.la d.u, -h, ..a . . deo pK~. 	 fl-i- . -~~ aalad-dua capend- do —pa- do - çõee e 	D-- do caa, p- . 
p.- ~ 1 d~ - 	Reap.-HId- d, d. J.lo- d. udb., 1,—ruí. 	o. ~ da -.~. lo- 	 d.~ o ... d. - - pelo- -oWui ~ ad.- o. -I. ~
Ie~. ..b- .. d..o- ~ã.e fl-he.: A 	 do u, — 	 .1 —eado p., Opiníío b,a a d-.eeI-çõ~ 	 .-íd.- 
~ 

 ~ =Z  1 	
de- "ud. u 	 Mge. da w-, . aum., ~- 

	

o. de- 	 0. 	 P-1,.. 
=.ça, .  ed.~~ 

da 	e, p~~ -- el- 	~b,,Ná, e cí—lo, PI--ÇA 	 'r'de~ Z.  '~eho.~ 
ld.  oo,ao P- -~ í,la- q., -çG. fi"-1~:~d 	cuo~- pZI 	.p=,I- do, P--1. ~-Ie,da I« 

-çÍlo dioeoae de- Iu.cílt- 
qu.  . o  %=. ~udà 	

fi. . glO, . deo-p... .-Hd.d. do 
d. dialo,75. = 12db~~ . - ~er —,.p~ ..br . . . kuid. d,. 	i-ril. da ~ ~ _~

.~dda 

 ~ . —cid. 
~~d.  =da 

.rd. ". ao 

	

P., 	a- 	 - .dll.- ~d~d- p- .. elou- ~ul ..W.. a 	da --,. e, p- pffiti- oenalhelo d-d.e - B-11. RI. o. 	~  KP.G 

	

_ 
~p~Md~ é 

a do  — U.o 
oI~i" - - -4ábala 	. . 	o. ~W. ~a~ leItoa al. Audit.- 1.d.,-d.... - CR. SP—~6 FS1 

CONC ~ E~HARIA E ~CN-G1A S ~A. 
CNIX.F .'. -1-XIIII ... 1-~O - NIRE '. -oo'.2Ll~ R_N'A~  I~~S~~ 

.da da S~.d., silu.d. ~. R.. E.M. L, ~I,h. n~ IW., 
550 cro,~ 	 V.— FUb.Im ~e R- R^: 11 - Meoa.-Dical- 0 5, 

. . S, J.ã. Coro. da N-nh. Viag... - 
-%d.~do . "b.h..; 111 - 

C-  - * 
 U'-nsada 

 Pubil-0-  da EdIlel. da C.-..ÇS.. ,'  Io- da 
AdIg, 

 124, 
~, de 

La 6.40W11; [V . Qui- Tdoe 	 do C--lh, do Adílnk. 
di. -  .) 0 

" v . 	
da 

P  do 01 1 E-IVO. Sr. Ewd.. da ... M,imi.. báfi,leI, oe- ~

odo. engenheim civi ~ C.1 n'. 150~ ~Ida pala CRENRJ , 
CP ~NF n-. 41 BS3.022~ . d,,IIi.d, - Ruo F, ... oe T~ ̂  40, 
SI. ~~., RJ~ , ~-di. e. 14M 

' 
~2011. 0 pedid. de - 

,,ú I. fi peud-M. Ia .1. eledoa e,.I ~ e ~noa, 
Z P- da dete da p--Ça. d~ M - E~-  N- eud, 

h1,11 p., ouou, .1. João C.d. da N-h, V,,9.,, --Uo, 
—el . '-I. ..   todue 	o. 	u. luí, 
~.d. M —In- 1.1 1.d., . 	o. 	da 

Ma da J.-1., 24110M11. 	R..I. Vao.. F.Ih. - P- 
,ld,n'e do 1,1— João CM., do No-h, Mag,, - S-lám. Me.. 
b- da 	da Ada,i~,ii.: Mau. Rí~~ i,a V.9.; Wal- J.,, 

P.dé..i.; Maue, Mudru VIo;;Iu, Fih.; AI.1,I W. F~. 
~I&, J..é F-d- G.— 	M-I. 5h. N.b. J-d. 
00002255502 el, D11h112011. Wéri, G.~t S- - Semtârb G 1. 

~I" Bú~OS 4 EMP~DI~OS IMOBILIAMOS LT- 
~PJNF W 09213-417/OUDM7 - NIRE =0759317-1 

Aio 
do 
 R ... lã. de Sá,loa R~ .J~d. - 30 da Setal- o' 2C11 

~ 1. 0-, H- e -1 d. Ro-li.: R-1— - 30 do --h, 
da 2011, à, '0:03 h..., .. da da da M.ri- B~- 4 E,u- 
p.~~dl~e.l~ I.,biiIán.a Ud., w, eu, ~, CW.de d. ffi, o, 

J-I., RJ, .. A-uu1. doe ——1, 700, 1,1. 319 N - C ~" Miám 
noa MIfi, 13- de MJIM, CEP 	ÇS.dod.d,- ~ Z C--- 
~O. P-u,a: 	 ., b~ .lid.d~ da 
-1.1: . d11.—. I,1 	g. 1.072. §2- da Lli 10.40612DM. - de 
-1~ do -laue, 

Pu~!~u.. 

 oe eôo., ——lo,d, e I,UUdd, 
do ooplIal e.oJei. 3. Mea.: 0, ~"lh,, lom, peedidoe ~ I, S,, F- 
—ed. Beu.. da Aib.—,q- , 	 lo Sr. Ri-d. Sal- 
t.. 4. 0~ do DI. 0.fibe- 	doedb.-M. da. u.- 
~Ii~ da ae,itui -1.1 . ..b,e a duçã. da pilei ... al 
da Scead.de. I. ..Ub-,6— 0. d ~...-, o., -M.1-
dada , ,, qu.bq,,r ~Se,: (1 desdobmr , o,,  do mplIal 
,,doi do S~Idí, de 1:100, 11 ai,. 01 (-) quou, 
d,1 _ . - 	 M (-) q- 	.. . 
sNumie âtemÇâo das qualas da R$ 1,00 (- ") p.. RI 0.01. 
(M —— do mal); [11) p-- a ed= do fpftal od,1 em R$ 
-.2. 	 e -- ~ - , 

i~ 

jIda ---), - 
di.,t, . -1 .... 1, e --ffi,. do 46.820 (qIII- e -~ uu1. 

e Iliffio)   —de, p, 	 --m e, o- 
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~OMPANHIA ABERTA 
Aia da R ... lã, d. C ... olho d. Ada,leiou,ai,fi, —liSade a, di, 
06 da d ..lu,. da 2011. Doi., Hunine a L ai: N. dia 06 do 4, ,a 	 d  

S7.
b, , 2011, à, 09:30 ha— m, ,do j , BR Mas, P.M.no,~ 
('Companhia'), n, Cidade do RIO do anel,, Estado do RI, do 

Jm›, no Avarld, Afná,l, do Moi. Fnanso, n? 290, aias 102, 103 , 

104, C,,,,,,çã,: Disp .... d . . . o~omçã,, fi,nd. ora vi,no , pne, 
,,Iço da d.. m..b., o. C.Melin, da Adml,I~Çã. da 

1.1.nW., - lona.a d. m19. 16, P.Mg.f. ph..1m, di. Elleteo, 
SM do ~Oloa. Pne, ... ç,: POSSO,ni, , WbHd,d, do, —Ranos, 
do C,lh, do Adi,niffil,nSçA, do C,,p«,hiO. , «"r. Sno, Rl,hOd 
Pa,1 M,th,,on. C.d.. M.cfl- Sinv. Nato F.— Um.. Landia.. 
,ho. 71uu,11 J.Ilph SvdD ... ld, J..á Éde P-1ko do ~~ à. , Jo-.é 

Máloo C MO. RegIsrua- que OS S, RIsnard —I M,lha,111 
F.—O L,,,, Lamb,,,h,, Tho-o IO,,pb MeDonWd, dosé Éclo P., 
mIna . C.— Jl. o J..é Mindi. C.memB. P.M.Imu.m da 1..Olâ. Por 
-1,,1 1, 1,111Wel, esa,1— —Imorni, pele 1 11 11, mmi s.. — 
	 KI  ne, di. £.tal.. S..1.1 da ~ .p.nld.. M ... : P-d.nl. C1,11. 

M,d  Sliv, Nato. SUuI,: Cláudia do Roo. Cá,lo, do 
D,IlbS,Sç5S.: Di,p,,S.d, , 11— do ondule d. dia ffil P.v.d., 
o., —ni.M.d., . —tura da .1. . qu. .. nef- .,1. 0111. .. 
1.— da SOmâd.. I.,uItSd. . dW.1I. do pne—1.o. da aerifesd.. 
t6"' e dIolidá,lil, . q 1, n ... a, uquIvael,i, es, ,do do ~,pS-
nhk.. E. ag,id, sa m,,b,. do C-offi, da —Not,so, do 
~,01. p--re, por, un.Ol.id.d. . — q..1.q..r 

s 

1,1 . sd.b,sçft.. Dai. C..pB.H. o ... .... . OSldlàd.. E.I.. Pai. 
id,.ç.e. Lida. . Ed.. Eng.,ffi.d., CAnd. . MúW. lida.. do ~

.dII Ag


ment sen, o UUb,,k, N.A., no VO11 pinnidind letal do US$ 
20S3.811.00 (sinquanfo . e.I. Ritifleo, dinqu.M« . s—6, mil . .11` 

I 

nl.. dôI-e n.d. (H) Pal. C 

1 	 11 ,.,hlB 	por .... .. te,lclául,, E,isa, Penicip,pôm, Ltda. e Ecisa, en, 
q ~ nhu1,, Comândo o Indú,tr, Lida. 	li-nikn, ., imblis, do COB0 
Ama.m.al  p-.d. ri. li.. (1), lnã dl 'd,, ma, não a limitando , , 

-b- 
de nota p,,],,ôd, no valor do pdOdp,1 total do CRdit 

Agne.m.mi; . (111) ..Imina, . DI.tn. da C..p.nhi., da Ed.. P-
V.1p.çil., Ud., o da E.I.. E,g,nh.d., Ccomind. . Indústri. —slo. . 
pratica, tel,, es, demole —, masse~ h 	 das didito,no, 

Ç5se 	 —IS ro.nLâni. Era—Sem.M.: Nada ..I. b.V..d. . 
.m "Ld., 1.vu... . ta . q.. .. nofens, .,te R,unIãs, d. C.—lho 
da Adriuni.tOmoa., q., fl.i pnovad. . 	p., o.. .. p ... 0. 
tas. A ffiltunSI: moa&: Preald-W: Gados 	

Si[.  Nato.  "`— —Li I.: Ciâudi. da R.,. Um.a 0. I--d.. C.—11v.Inna: Rl.h.M 
-..S. .... ~  Siv. Na. F.—O L... U.b- 

-D
M 

.  ê Éd. P-1,. da Cuot. J, . J, 
sé 

árdo 	On.r9.. C-fano 
~ nn a ‹Olgin,1 1,,,~ d, em livre pepno. 

CláOdi. da R .. Có ~

a. 11 
Ris 	 06 da d.—.h. 0. ""jUGERJA n 

A,Wv  . 	 - WO8Q 
Vlom. G. M. S.- - S.—MO. G..I. 

Id ~ 

E"PR 
SSO DO SUL SIA 

(214P,~ H- 04.080.Go3100n1.87 
Ai. da A o lei. —I EaL ,dInàdo ~ 1. Doi,, H.. a LI,ei: A, 

~
1h do 01. 14.11.11, no .da da ... 1.d.da. na R Car,. S.W1, 

080  ~ Co)WRJ
~ 2. C.—-,,i, a P,o ... ça: Di,p .... da n11 —, 

d. d. 124. §4'. da —ol 6.404R13, (aro é p,.s.,ç. doa .iIni-a da 
Cie;. ~r,n%,,. sS, Il,ild.d. d. 	sedol, ntO.S 0 v.ff.. 
d. 	 MO.M. d. LI- da mBs.n, ~ da de- 

doa II.nI,le. q.. 
.d 1. 

o  r^O. 

...' A.m` 
1. Men.— 	 1,Ss~ 

,nlO, C.d.a 011ivi. da S.,eu Artun's - Sa-lân.. S. Old.. d. 
DI,-. (5.1) De.111Oo, do el.I.,, ~ (5.2) Eloiça. do di,  6, D.11. 
b_9.e. Adí.lual.a p., UO.Ol.id.d.: (6.1) F.1 dSSfiluld. o. —, 
da di,  . S, 1.— Luk Q,,nr; . (62) El,itO p  1 croli, do 
di.t., 

. S'. 
Ann..I. J.0 L.h.— da C-. —a.d. pe. -  

gim. da Ouraunhã. da bor.. ..PrSoádi,. C 1. RG ~ 820.970 CPF n1 
4 
 16  137~ 

— . ~.kdf. ~ 

n, 

 R 0'. ~~ Bailas Se... F.- 
de, 113 pto. ~il CEP (12,10M50, 	 a ld,d, do Sã, Pau[. 
SP Fim,d, e di—0, oemp— Paro, —antrano C"" A,gusW M, —Se 

Vascons.U., já qO.IM.d. .. .. 	a A 1—. losé lu. 
e-. da C., ... dinasnos, ... d.,Ign.çã., b_ = rOffisedi. 
. p.. da anund.lho, .. léOnn. .. 30f04/2012 e . SnaçIi. 

0,.b.i . nunitot. da RS13.080.00 p., no. sabands, 	da di,.t., 

. p.~L&. da RWi5.00 —Sols. N,d,  ,I, 1,,,,d, , uate, 1,1 
1,v.d. . pree.M. tle q~ o, 

d.Inda 
 da M . . . &.da nromm, I 

assinada pelos ps,nles. RJ. 14.11.2011. V1,— Càsar Augusto Ma- 
V.—Osimo. . POSSId.n11; C.d.. Olévio da S... Ardun.. - 

A p-.nt. é ópl. fi.1 da KglO.i ~ .. N. p,4pd.. 
Cão,, AugueV, M,nms do Museuflealbs . P,,[d,nl,: C,O,, Oluivio 
do SoOuOS Anjunse - S,~ lád,. A Presente 6 oôpl, na[ da ai, tra- crito ri.  INIO pTóPd~ JuOmi. r~ 2271078 m  JUM2011 . 

VMéris, G. M. 
S.ma - Sa-IM. Geral. 

ld: 1239615 

LORENTZEN EMPREENDIMENTOS $.A. 
CNPJ: 33.107,%S3M101-26 . MIRE: S3 3 .0007024 

ATA DA ASSEMBLIÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, i_DB~ 

L=«L No dia 2M1IIII, à, 10 fia,, à R- Lou, M.Il.r, 116, 1 3903- 
RJ. 2. 	 DI.ped., , 1—11c1, do —caçIlo [on- 
d. .. vi.. . p, ... na doa .~lnisU, pmant,~d, , bin,itc.d, do 
sapRoá —ol,i, —Senra, .,provado a, liv. pópfl,. 3. ~ Pm-
Ad.M.: H..k.. L..ntoSn, a S..tâuío ~ F.- da Sã F.1. 
J~nlo, 4. Pra—ow  Presentes l~ s aci,ni,  do Cio. OnalemO, 
..p,.«d. 0. 11v. pMpão. f5. Qujano-d.-M.—-U.Lhor.~ Por 
.1,nid.c. fma. t...d.. . tag.lmes deib..OSO: S.J. Apnoved. 

do 3, W1,9 Sve, Lo,an`on, .mOguès. ca,.d,, iOdus-
ffl.1 ~C~ 0863,97, SEIOPIVIAP. — Z31(39;87, ~ PF 021.948.307-5Z, pane 
.. . oeng, do Pn,old,un, do C,n,,ih, do Adiffilidsoaçli., . dos SIM  ~k" 

LO-tam, 	 sasadio. 	 ci RkIE w- 
206,110-r, S.PMAFMPF, CPF 	 C- 
né. o. L.g., tona,11.ko. ses.d.. 	 CI 22S9,223, IFPM. CPF 375 ~703.3j7~53. para —Orarem  , sango  de 

ce-ImIno. da o- 
OdOldaraçII., todos -1d.nt. . d..I.Iii.d.. , Z. Leio. M.H., li o, 
d, 3902 390&RJ, jo ..nd.1O —I da 1 ano, Iníciand,  no dia 
28111/11 te=In,nd, no dia 2II/W12; 

. e ~ Z.  Aprevd.  . ft.Ç.. da  

m,unemçAa amei glob,1 do, AdmIritadmrs. para o Periodo oem-
pme,did, nino 28111/11 a Wll/IZ no montante do [é R$ 
100.000,00. 6, E..~ Nada nn.i. huvend. . treW, foi . e-
S.no  i. új. —d., . &pds lida. .,,..d . . . ssIn.d. p.1.. 
m.m- da ma- . al. p, ... W. 7. AsSiOutu=. N.0d.rk.: H.. 
k.n L..n-O: 1—.Ol.! lorarl. Fo  da 51 Fna'. J~ ni.1 ~,te-
nisteo: H.nu.. Fund. da ln.ssmer. P.Midp.di... L.Ik A,.rh. 
C-1, 1, L,,,. Edirg Svon IL-ntOs, H..k.n l nioan. C.,F se. ^ 

ngin.i 1..d. ara fi,no pnôpfi.. PJ, .111111. Ign~d. F.— 
da Sã F,.m, Júni., - S...delo. J.rer. R.,. 227.795, .. 16112111. 

,n~ —— 

,CONC EMAT ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA S.A  CI4P^1` ' 33.146.W10001.20 . MIRE n -  ~330.0S.M9 

ATA DE REM11a0 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. 1 . Del, 
- 	- - 	

ou 
jW1V2M1, 4, 1p00 l,e, 

 11 ..da da S-1Od.d.. sit..4. a R~. Eurlides da Cunha . ' ' 06, SZ C-6vou. RJ/Pij;  [ _ 	 a 
S, 
 M_On 

R..]. 
Vi-sos  Fi- lho ... Pneed.—. 	SI Ma-[. Silva Mal . . .. . . n.nd. . 

Ir,lholhOS: 111 ~ ruuy~ Por esd. diâgld. pai. P.Sid,ni,  do C- 
..Ite. da 	 . o. . 

—ribros 
 d. C

111, 	I,--  - Tud— a 	o. C.n.,O. do As.InI,moÇoo, 
d. S, M.u. Riloal. Vaga, q  ..lã ..s.ns ~ V 

- - e"  a)  0  P"`id—  de  
-a,..  â 

p0, do, proaente, a ISIçã. dí. SrnOG.rien, 
lha, Li.. M.I.f, 	 en ... h.1 

	
dvil, W, r" 

0101115979-2 ..p.didO p.1, CRENDF a CPFIMF n-  061.437.43666, 

d..Id)i.d. 0. WS Od. .6 Cem. A ei. A Sal. o12 - C.nta, Empla-
..0.1 Bras 

n 
 XX1, Blealis - 0^ pono . , da Dusto, 

d. SI .... T.gli,ut, b11,1^ sOsmi, —ginOa,ine elv11, C.i. 
260359557A Sop,dld. pelo C~P o CPIMOF a-  672.904.5WS. 
d.~fi,d. a SHS Qui. 06 C..J. A bl. A Sai. 412 - Com, EmpO, 
sadal Brasil =, Bnu,1111 - DF, pano , ~ do D1,—, R,91.—1; do 
Sr, Pa,b Augusso de Paula, bralileiro. ceiedI, n9.nineno d,11. C.1. 
n-  0600M0730 m,pedida p,1, CRESISP e CPI`1MF ri-  026.290.716- 
63. d..1,111.d. .. Riu, Eu.11des, da C.Oh. R' 106. Sã. CdM6,5.. 
PLI/RJ, para . corg. da Direi., Opo.d.n.i. o m.nd,t. o., &,ai.- 
ara eieN,s terd, mislo em (IVI2M011 o térimino no dia 2810312014 

' A 91.b.1 	o. Ohel,nos do SClod,d, ,,à do até 
1 .0430.090,00 (.. .~ do, ..bk Vi - 	 Ns,ts, ..ia 

,.ando par. Balar, eu, M-elo Sfiv, Mel,, Socretári,, imnol a pra-
oeia, aia para tud,, es arali,5 do clano, q  

lido 
 a P-.d. foi a,- 

,lnad, p,, bdos , nuentense do C 1h. da Adl.i," ~á.. p-- 
1,9 na união. Filo do J ... no, 1811112011. M,uno Rib,lm Maltas ~ 

ffi. - P..Id.nl. da Ma,., Marrele, SINSN2 . S.Ons, ári.. Mi-b-
do C ... alho do Judirilo,1—0,: Moam Ib k, Vegas FIlho, W,1— 
J,,1 PrOdônido, M,reol, SIV. Mal., N.IO Y  F,,ç,i, D.vld, J,sã 
In.rid,eu G...a Melro. Am.l,,d, n, —rja ~ ODOOUG8342 0. 
0911212011. Vtéria O.M. Som - S .... lém, G 1. 

TOESA, SERVICE S.A. 
CIMP.1 32.058.—ROOI- - MIRE 33.3.0029496-3 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDIMARIA. 1. Data, H" 
L.,ofi: Ao OltIZ/2010. é, 15h. 0. ~ ~W, â T,., Aup.,I. da Ah.d.,  44,  .1  3.9. Cai.. 

na Cid.d. da TOb. RI,S.J. Z C.nv.- 
,,çã, , lor .... qs: Di.pOn,,d, , pubileaça, do edit,l, do 
0. eunf . . . . dl.p..I. 0. ri. 124, § 4- da L.1 5.404n6, -d. 
visto , pne,em,oS ds 1-11ol,di, dos adomis- do Clã.. 3. Moas: As. 
wmlu a presidtOd, da munflão , Sre. 0,ni,fis, Relmin, do Clh, 
T....   convid.0 . I., Gení.l, Foleá. Vidra, pais ,"I, do 
S.enonául., flomel. ..si. —th(d. . Ma.s. 4. OOd.. 

0. 
 1.: OS 

.. OsOnáram ens d.Rberar -1,— (1) . núni. o. C.n. 
selhelm J,m Z1,1ke; e (E) I,lção do Sr. H,,, J,nsan para o —go 
v.g. . Come.lo. da Adenfim,ntaçã. da Cla., 	di.p.Slçâ. de si.  
§ 	o art. 10 do Estatuto S,di,1 da Cio.. S. DIlib-Ções: 5.1. 0, 
liberam ua astoffistel, p., —nim(d.d. do ,i,, , ,, q,~ i.qu,, ma-
hip5.., (1) . mid. d. C .... 1h.1. Jem 7J.Ik.; . 01) .1.1. 
çã. 0. S, Home Junsen. db...nané., .,ao., d.Ind.Vd.,, p-
p,ao dino,am,lIs 20W33.133, mald-e . —IdIlIad. â Fdd‹.Hu. 
ret. P.MItmael 1. 17RO. C.P.ritiog— V, DIO.Onasa, pane . .,g. v. 
g, n, CO.Sofiv. do da C~.. ., vi3Ode de nonn,di, S.. 
pOndisem, 0. Oi.lidi.d. da ...o. .1.liv., Onn, ...dai. .11 . A.O 
— vi , . d1.11b.— ao ssnls ~ 41 ~~ ..dai . 0. n I 
. m 3111M012: 5.2. Tono, re, -I. , d,Hb,,çà, [ ... do o, 1wM1 
Oon, , li, 5.1. adm2. a ~n,Mh, de AdminIlesaço, poso, , 0., ouir—le 

.i.. S.9.Inios, mlu.a. (1) 8, D.,Id G.— do SIN.: na 
,u.lid.da da P-1d. o. da Mmal.In.ça. da CI., (SI S, 
Andros Al.j,nd, D,l, Add, ~ (111) Si, Ah, S,g  Le; (1,l S, 
Har, J ..... ; . (v) Sr. Dvid G.— da SlIv,  l,~ [,d,S w, 
dai. até AGO nu. vi. ,  . d.11b.— o- . nt.S o. —1.1 
: =— em 311 V ~ . s. E.c.—-k.: Nada m.1,~ h. nd. 

rol -da . 1-14n, 0.   - e— . — 0 ? - 
f... —an., e.a i.-. o. §1' 1. .1 130 0. Lu GA01P6 qu., 
lida . ..nada  z.— i., or.l,i

~ ds paios 
 P..SOI., (..S.) 

— 	~ BOSSI1 7d7 P.rulep.;ala L2,; D&O P1,11,rola SA.: Do- 
vid GO.— da Sn~ .; And,es M.J.Od. D.h Asd.1. Aliar S ~ ..fd Lu' 
s—; o D.vid G r do Silva J,ri,r. Presidente O.Oluil. TI=ia da 
C.,ob, To,,,,; a Se á,I,; G,bd,la F.ká, Moi,. T, , 

Ri- 

C.,Ifi. ri.. . pnos.M. é ~óp. fl.i da mÍDO.1 lo-d. r. 
livO, D 1.11. T.1..I. d. . 1h. Tevs— P.sld.ms ~ a. 
bO,,, F,~ VeIr., SernatSr.. J1, r- 2271341, — lW=nII ~ 

V,Iêd, G.M. S  - S .... Uri. G 1, 
ld: 1-9a03 

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PúBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, 

AGETRANSP 	FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO DO RIO DE 3ANEIRO 

o uvidori a @a getransp. rj.gov . b r 	É1111 Ia OUVII)ORIA 
www,agetransp.rj.gov ,br 

Barcas, MetrÔ, Trem e RodDvias Estaduais Pedagiadas 	 0800 285 9796 

Imprensa 
Oficial 

H.nald. Z.,., Feul.TI.e- 

Da.—-P ... Itente 

,1—, N-I.. P.— 
DlIster-1—11,111 

M .... Abra. d,Am..1 

... ai,. 

DIÁRIO OFICIAL  PARTE V  - PUBLICAÇõES A  PF13113,0 
PUBLICAÇõES  ASSINATURAS SEMESTRAIS DO  DIÁRIO  OFI~lA1 

ENVIO DE MATÉRIAS: A, latéri.. pala p.blil.o, dov.,àO e, n,I ~ d  prI, ASSINATURA NORMAL 	 S$ si,ta- 
	d.e' 	 n,id1. 	 Ri. 	u Ni-6i. ADVOGA£IOS E ESTAGIÁRIOS 

PARTE 1 . PODER EitECURTAD: 0, e  1 	 obre P1 bfl' ~ Ç 0 -- da ÔRGÁOS PUBLICOS 	 M..iilp.1) 	

FIS 

1 l:O. 
,.1 11.1 dla . ... .... aninhad.. h Asesausado usa, POpa. . P.MI,,sço— 

FUNCIONÂRIOS POBLICOS lFadoral, Estadual. Municip,1) 	R$ 'SILin, j-) _ d . Ate. Ofid.1. - â R.. Pl.h.ir. M..h.d.. -Ir" - (P.Ià ~ i. G .... b
_ 

. C... Civ11), 	 RI. da 	 RJ, Brasil . CEP 22.231-901 1-) SOMENTE PARAOS MUNICIPIOS DORIO DEJANEIROE NITERÔL 
OBS.: As Inta,tranina, Os. ti.-Oto s.mons. .,à. ...did.S para . 1 .. 1 ... liam. Tal..: W.21) 2~~

3242 ' ~W`o' M  - - SA  1.1.1E1T5A  OFICIA! ~  Ri: At«ndiment.  do, 09 ,00 -6,17:00  "`—  W.1Z.  públi. [Fd..I, Estudis.I. M..].Ip.1), .«dlSn. . presaudaçã. da úIli.. RIO  ~ Rir,  São  j,alL 

 35,.1. 222124 NITER 
A lpoemo, Ofidal o. ESsel, da RI, do JIna à, dbpõ, do p— umaiz,â, o,, 

tos, c~ 
U  

3 -  piso, loja 321, C.—, INI-61. RJ- 

1  sonder inal,amens, Esos, 	 1,1 	11 muel, A,I,",, , no, 
Agémâ, snad[encladas do Bailou ITAI). Cópias de —mplarus arrasados p,d,,áo e., 

Tals, (—21) 2332 	2332-6550 Tal..: —21): 2719-2689.2719-2693 dqui,idos à - PO.N.— 	 a' 81, Cerno ~ NluaróI, RJ. 
, F- 2332.6543 . 2719.27os  ATEN~AM É sadmi. .  d.,.Iuç..  da 	I.- P.1.. ..1.-..d. DO. 
PREÇO PARA PUBUCAÇÃO: mffi.1 _ 

Fu` 1'~ ' 
IMPRENSA OFI—L DO ESTADO DO RIO 	E JANEInO - P.. N.Ias- Helio, 

em,1— pane  M.nidpSlid. ~oS 	 IZI. C Oilb. ~ 81, . - NueróI, fi... CEP 24.030 230. ToL: (—1) 2717-4141 - 
- 

RECI-AMAÇOES SOBRE PU OUCAÇÔPS DE MATÉRIAS! ———— di ~ gid~~ . P., 
- F.. (0-21 ~ 271~ 

s—ino. .. Dil.aleoldank- de ——— OfIsi.1 d. —— d. Ri . 0. J 
i 	 f! 	1. 	b n. mSoim.  .,é 10 (0.) dias 	põ.  . da,. e. S.. p. bil-,  ^w. m D re n sao ci a rj. g ov. r 

S e Ni ÇO d e Aten dime rito a o C li , nte da 1 mpren sã Ofi ~i. 1 d Est.d. d. Ri. d~ J. . lir.: T. 1.: 080 0 -2844675 d S 9 h à S, 18h 
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da co- 	i.". . -UI-U- "O-im k~. ,Ia Dim,ofi., 
~mi. ~da o., mámiciam . numue-A. da lu. "ia - 

35ad, 1.1 SlOWs. Ç ~ - A oOd, 101 InOind,lo 
m se Acamm-- G1. S 3- - A ~phnu-

çà. da 	da .:, mens 	rolharO 	 finVado 
~ o. 	 d,~.b,-On1. 

da .0. 6 tembém ~,.-nl. xvIIIIIII., .,.i. Im ammermuro Aconhermis Essecrial.  ~ crealmeria.  mmosencondo  , 

ma. se, Ináudm a- Ilhos. 
do pnefeemás pmo Im ~ ocionicons, 5— d"nNro co par- 

bero,ficUrria. el, 
da. formo. p~as . ffl9. 1n do 

Loi 6.404f76, dead, qua , ~nação do ~o do pareforónela Im ~a 
por.meamas .,-d. - --. e~.1 W «nionsol- -Me-
~~ a meloria das ~ o~lntft~ 9 S-  - A meação dosar Es-
istuto Sd.1 h. p~ qo. gula « d".1&1. d. InImelem I- d-
- da .~ h&* mV.-& . consermilheis da Imida . &.i.- das 
.çôe. dkg~ sufremas. . ~çOs. da Ialerála. que 
,hecom,ra . do conju,to das çfts olen dimilo a ~. 
quend. 

da, 
 coas de z, ImpédI, ou lís- do ç5co. S & - A 

emica.. . d.bêm.m. lemm.N.I.. lhimus di. m.- 1 1  
tulos - -- ~91~ —hmi, .~ . do, l,en.rdá. 
-, norno. . ."ia . um. .. - —mim . pçã. da 
'ra d, 

,Z, 
 depm"à da p~. O~ça. da OlImblem ~. 

.m.n,'. meidom do, qô*o d, lad, espólio ou do o de oçU,. 
Al,h30 - 0. 

cam""" 
 ~"~ das apéias ..ffl. ...P. 

..OnadOro W doia Onarmos, =..t4- 1= p- O.P.
~

.", =d o ".nNa ehrlir WU~ caniolos. PmóQmrfO 
- H.. da ~~d«. innn - na ~k&. da 

Imilond, ria da loffIoede, 0. aço. á -.da asce 	
;:_-,.~n  =~=GO I" , 0 amman. 

h, 
	da 	

a 
ia. que, m~ ...Id. dh«I~ de holi=, =.~ 

E  da Ç5»  
çâ. . lia po- 

Z OL̀ol IF9j,4~ZtWh`  
,W Ais do de acendo ocam 1 mtíP 45 & LI] n` (1.404/76. ARTIGO 
e. . A =fila Sô m~ a conadeitheia de hes Im fonem ob- 

Aliceála, d—m 
0. 

p- po, no hunar, dela . 	chas, 	 D!- 
rete, - P.,fidam. . Im densol. Dinatema .. dIS19-4. ~, 
-Id.1~ . pais, .~I. - fie, .1~ . dafilul,hs, pais As« 
.emblo 	

0' 	 """` § I- 
~ 0 ..h. 

. -I' a~ 	—m  E  dolo d 0"" —À o. 02 Idd,) —, pemni- . —MA., -d. 
m.rd.,. P,~.d., Ol.madesmonn, .16 . O'oçh' . p... msse

~ 

culOcUlul- § r ~ A ~I)dura do, Dk.I.- 
dio- te. —hado - da - do, RS« do Dich-'. Do ..h.  

..i.], ~. se-flid.. no. 	es`III, pai. onsp. As- 
Gemi . dep-- qu.Isquar 	fonn,11mW- § 3-- Em 

de 	-da . Assenuomio G,rei   cms;11. o. reo,_  
U 	 qu, lomplo m , --lo de DimtI, ub,til,1 do' 
::fu-trrá. ela dl~ da .~ - 	p.~.- ,: 

5 2, d. rfi, - da.. E..-. S 4- . Cm sus. 	imel.. . 
.. Innem, a.- 	- ...ali., 

da ~mes lu ~ . 	-a -- soucrileoc- -a 
.. ciammda, 0, ou, peoma, iamu— , , d.çà. de men,1—. 
n. - d. ..ad4, j.d~~d, ~lá .,a, 1,1 po, cr- rodo- 

hamarmd` . § S- - ~m . DI.ter. r-ds, lies- .. 01m1.— 
.~ eu. .. hft podenk -da, . 30 (Iciffis) dan. u.hd. m.l. 
nanado, § S- - A mmun.moo dos DImtom, chã fiasd, lal, Aa-- 

W.L. 1-1, - --h, 0~ -- ind~1. Sland. . Dim.m. 
di,~d,, de p- -;ão c, 9.renti,r do ... 9~UI, ART1GO 
10 - A Olhotano mp-Mede el. Dimbo, -.]d-I., hom pámos - 
o.,.. da ~Ich,0, a 9~ do, 11~ —IN. P11 1 em-
d, W. a- . 0. '..0 -1 ~  qu. . '.lo. 
efimen- .. . 	olo.l. Iun-ad. . di1~. -i, 
, cEmas, 	desnignapho Ispacifilo na m,lanio do Dinuo, Pecid.nte, 
mmenhã . ta, ao no.nom 	§ I- . AN, d , deanna ma- 
hIch,1 Min,2111 1 lom Iploefi50- Poo` este 	 à D~ 

ammo, .Id, - 	) Fh- . mknIaçh. gInal das ..9& 
cies da C.Wani,lo; o) F-fica, . 9..tâ. do, Dlmidoso, ecomin.. o 
qImI,m, compo, es, 11,nm, , leIpéia do r spIlhis. sofioficor Irácarmo- 

~." """"<" - — "` de 	. ""` mm, 	..; C) "ara.- P~" 	ramamica. 
~ . ença-Ido . p,~: olum,adas n,111 Dlmimo, ahma 
,presmet,ção à MImanU,la GeIal; , d) 0~, ntra os ~res do 
Di.M., 	gIolu,1 dos Dk-. riaer - ~mufl.L. Gemi. . 
W . .... 	- A Dk0%. 

recuMI—O  prormerasourromos  . Sed: 

Sellei deepm um ~ .. Infia.—. 	~, lem,ecorçoa - 
... 6m ~,~flo -11no- do orda, do dis, coinn,res I›,10 
DocOl ,  - Pmáftamm, lo, nicoed4  erecana do 3 (aft) dam. ca-
.i. . . .~ OJO. xOso 1.m. m~~. - 
por "os c, ~~s. § 3- A Direml, conhul, Im ~ cOM 
p,esana, da, n. lhimo 2 1") Dkafilm, -d-nd-- 

"""1 . DI.t., — .~ .~ cadi. ia. .. maté?.. *I. da hm. 
do 61, 5 4 - Ao d,d~ d, DIMmia 11,1ko loncado, p-b ~0 fa-
- 

da 
 nu.lem. da I.r. --- pn-ashos, A num-- § ~ ~ AS 

munISes da Dinscola ser2o cbj,b dí. ... ementand.d.. "d,, 
0, ri- ;cóhi,. ARTIGO 11 - Os DIlhom, mce,  1 mp~..bçâ. fi- 

da C-.~ Ineumbind.~ 	1,— 
di- d,,, m~a .~1ç5m. , dWilo,naçOal ~da, 

Ia Dirciohs o Ia AImenuínia Geral, nos inufis, mo 
ja-m E.UU. ARTIGO 12 - A Ccp.ffil. comenfl- podená --u-
Im, ~. h~ . dikafilo. ' lhomulIK da, quIlaçm. a.., . 
em- lanho da M" p-mede. ". - ch,1W, 9-mk - Im-
de,cor chequem - ~. da *Ofilo, medenca —nmarMIO —inado 
pela oh~~eMo. ta*dmento. por 2 (dois) Dimboms. a,a ocro, 

~,  `*` ' (..) Dind. . 1 (-) ammiculdo ou. Ma, W 2 (dd~.) 
nd~, elhavioldos ~I-t. pers Ial, b.~. querde à 

-.çâ. da -hütàd., . dflapdal. n. p.~. I- desta ~. § 
I- - 0, In-rte. da recunios, cnramado, pais Compmi,fi, Im-
compro assemedo ,elo Dimiorpreciderne. Sei,mermento. ou ar 2 
(dei,) Dimasso. d-mi. a~- . Menes ...did. . hefilo 
pmm como de dumç$,, ~o a m ens, =i, no cam, de nun, 
d.te, jod0.b,I '  lu. p~ - " meno Indelonnimoõe. § 2- EaeOc, 
do,M,mtn, , Coneponh]. M.m - moma,rtad, nea ~ qu. .. 
.F- . Cpol desu. .19. . —hro- coi.d. da um Ol- 
,uto, 	um 	dead. lu. ~ em ~d .  - 	~ 

,P 	d. . ~-re ~P . , _ 
~ —lo Gemi  _ 

ARTIGO 13 - A Aos.~ G-1 m.nk-'OA 	 -1c. 
o.. 1 (,~ 0-, ,locomoe,lo. no lém,lho de c-fOlo o., es- 
. fim, in~ .. lei .. -dln-~O.I., —— que . Irlo- 
mo- .~ .Is osim , ~Igkn.. § 1- . A M,.biob Go,al pecilhá, 
ler na P7 

a,lold, p.c, Dk.tw P-Mamo. q- d—Unalá um lu molo - 
lham- § ~ . As dlit,ernas511 do Acammilme Gemi, ma-Ido, 11 

pr- - ~k . a-,. -1—. -A. -- po, 
do da —, hão ~ -d, - - em b lo. S 31 . 01 
elatc, pcimo 0, p .... [.do, mo Asce~Im G,,k p, an-
dmorlos muncado, Im fonha clo § I- do Age 126 da U ~ GADWil, 
d—milho os —pc,1— 1.—-Um o. mondem em d~~~s. 

Im ad, 	~ M (trís) che, da O-dencil o, doi, enhesd, 

,,. ..1.çl- da ~IA.`, G..d. ~lTULO V ~ C~Ohn.d,. F;-I 
. ARTIGO 14 - 0 ConemUI. FL-1 da Coresamh1. q. hé. fimã ce- 41.r  P.meon.r..  ....e. ... Imou.d, 

WhImi, W .4dUo. doa 
—ano, no - 1, 1,1, . ~ empelto l, 3 (-1 
arou- . 

3 
 1".) norrumos uoOnt... d.rb.. - ". 

Amembielo gemi em qu, for ~-id. o 	hmdom,~ 

0, ~ d. Co.~ ~L -d. 	 1~ 
-u~,.çà, . a, f-d. ao[. Assentí.l. Gera q.. - .1.9- § 2-  - 
. ~m~ de C.—2. Flecei ImIrão Sancchma W melonho da 
.lo, . lançad.. e. rimo p,6^.  CA"ITULO VI Uardolo S"1 , 
Lo- . ARTIGO 15 . 0 -Joio con,1,1 firmermo no " 31 de da-
unemo da onfi. m. Ao fi. da da emulácio DItt. fará lo- 
brarar, com base na dann- 	mUI as f~:d~~osçõs» finen- 
esima prevIstos, en, Lel, ob,nd~w 	mIM. 
mmis ~OMe,&, , prop,ania da declinegã, do Len, do —mido. 
ARTIGO 16 . 0. -Oltad. p-do no após . d.d.ÇJ. doa 
p,c],1— —mulInhoa, im h.-, 5% (.L,. P. ecnio) .~ ~ dos 
 ho .~Im de m- mg.. . q.m h. .-Oni . P.. 

de W% (vinla por ~) de capital ~I. DO "dl. OlIniadl na ler-
ma do ~ 202 do Lei n, 5.404nO, Im "sem.. 25% ~0 , ~ 

conio) -0. Wb.id.. - In,.m.h. da clAd.ed. .[~ elak 

	

§ 1;~Ahu,-eA à Res- poro 	 cue não OX- 
.d.m . 8 
	

pm camo) de Capilei 5~ U~!., ~I- 
~ Iu. 	5% (elhel M me) . nâ. Ii.,ado, . 75-4 
cou. . da. p., nt.) d. krom liquid. de 	.1.1.do - 
m do crido 2d2 da 1,1 n-  6.404,76, conn 1 fim, dada do finhInchar a 
eqmIoní. das IdMI1,dec do Coemanhia ~ do aulo, el~I con- 
"d. . .1Ig~ blioch,. ~. da ..b.~. da 	da 
.p", . , bçã, de -e, 	 § 2- . 0 .~ dí. 
lucre 110d. cio-cado, . ~ t-mã des"`0. q- Na flo sid- 
b.ld, pois Arrachetor,lo G-1 ARTIGO 7 . d-.n.O merond.. 
~I~Ias ffi. pOg. 	pruos , .-.rã. hUhd. - 
meratmo al.. j- 	f., dl :a-k,,d. DOI. ~bis]. 

G..%, .. Im milor hocan~I da- da 3 (Inês) m. ~.0 
bk.o. ~ b que .~. ... di.SI1,~ p,.-~ - f.- 
do CornpenhLa. ARTIGO 18 . A Com,,anhia pod,M —mar ladarrÇOS 
.a-".. . .. Wfd. -, S dedsoar, P. dOfb~. da 
AcOm*lei. Genci. ~dadm, â em,la da Wolo p..d. mescam b.- 
~., po, coMO, d. tatol . se , di~,L.W. o lárrele. de .,p.~ 
~,~d. coeM, ia~, ., Ibráoç6~ phM~ emI lei. § I- . An-
da W da AI,menlarl. Greal podetil. a,, dadamodos III-
~~ intena,""1m. â suse lemo da I,= ~ o, de m-- de 1~, 

admMos - úlUM babeÇo fic-do, Induchm 
-ia da - p.. amma-fihadarme . que . mimo o § I- d. Infig. is § 

~ . 7-6m, d.d.5. do Gemi, m ~ 

dances u 411e.ndo, Im-seláIl. DInima‹, 0, p,cque . 	d. ju- 
- ..h,. . 	~1. § 3- . DiMe- Im.maldIárile d.~". 
,emp, 0, 	, concidi-dos mme --~, do dK~d~. 

el,4g.~ CAPITI.110 ~i - Ul.i,mo,. ARTIGO 19 . A C-,anhi. 
s.—. -A ch-1.. . -1— - 	- d-emo. da 
~~a G1,1 lu hl, domais Moo, pnovi,tos - W. 5 1- - A As- 

áO-am Gerol — d.lib..r a.- . lhiuidí.ção al-4 nolhe., . -a-
~. 1,.Id.m. . N-- . men—"" . § 1 - A 
Ia. ., essim —nom, ~Icm, doo p<osen[,, o húmem fr,~d, 
.. Iel. O-nã . ~ Fic.1. o.. . n.d. da i ud.0.. A~. 
OdOiso, h.. Alulo., D-1, ~IdaI, O-m1. F.,.nde. CoId- Cord..  _ . onchml '_di. em 

K. pmpd., RI, d, Ja.ei.. ~ 

da 

I.1h. da 2011. VInleua Aplim, -m, - P,ecidamo; Col- Can,rid, 
F nofte, Cam- . S-UIm. \01- do Ad,oç,,d~ Eduardo 0,offi, 
. OAB-RJ X140. Ann.hOtda na J,cIma sob NIRE 31.3.00299(2.5 em 
O4-- ~ wd. G. ~. e- . Sal-III. GencIL 

.I., "lesa' 

COMINAT SIA - EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA 
.mpj w 33.467.4.v..I.Os 

11-2 1 1 ,,TI  l, 19v1 1 
II-lamo -a- 1,1 
M.cona-des 141 ~ôd4 	172.549 Ill'ac, -11. 

-1m  , M,'% —Id. 1.-OS, - . 
-.095 	S.I. 211:095 lis- ,
  1 1.olUII4 '._27 ..So' s. 

-a. 
P~.M« 
C~~ 
Ou`mac Resulobea 	

LIO 4.OU.102 	6.61`1.n5 -6.755 IA-ST. 
11.39 	17.6os 17.391 47.6415 

che. Sos. -, 	III.Soa 11«81 #ta. 
Nioncia -W,I —u 

xIlQugi 	OU.`50 
Tistat da AW. &dh-S. lILI-O -6.— I~U 

,m- 
31PIVI 	—Mi  11,1—  liti., 

h- 
UO.147 	na.- Ul. Ino- 

En,an,os D-eu... 
.T~a. n 84 3118, ?.o 
C 1.175 	-94 -l. Sa- 

1.d. 	721u. -.É,. 
OS, — 
	- 0... Egherl. . Cr1` IZ875 	«ais —IS —ra 

E,laN,el . 1 	
,a. ~ed1A17 7.199- Y-- 

~c_ s.,.o 3...OS 
Roeccom Ufeam. s.US.Soa 	5-118 3.-0 

31 .1. 
6,—118 

~_ Os-. - - 
P.mam-se 11..Id. l.Im- lo-se I-- 
Caprei Solou 121... I.um 12- 
11.— 	Lu- SSI. 	SI. siso 
-- o- 

Laia 11.013 

T.tal da p.~ 1.31- 1.stárril 1~14 

- .. SeeIemo~s . . 0-~ FIranceras; de,  &'~ 
1 IU.01, 1~ U~sNIO9 A- 	 0, s~ 

I-n", - Ce,11,1 da ko il.ONreem. de 
~U, 

111olo,  d. Eco,  pá, ~das 
A mismom« 01,nomo 602

~ 

---0  - " 

(7M 

u=-  
.eincel.,1—.d. 24.231 
P.Adia,11. d. Lei-ment. . Tenlei- 1121:111 
0~,15.-PO,.' 
E-mae. Tnucar*la. 

a-,-  

1U1940  O=O~  lo 	. pámo t,. da .11. :524 
P samI  led 	 ~%CZ& 	Eadreacri  1-013 10.117 P=,o,pam,= (75 
P,gornem-fe DIN3,1—11os do Eamich, (7q

~:-'~ ~~~dss . Ecenseleo O.M1~S2) as. 

R..~ da Cor. . R.~ (191.63s) 
~j. r~lo anfi,~ 

1110,5 
suo 1- as. 	12) dI ~ .:3 (...1* 

'. .7.S luso do Cala, da, Affirídofica 0p11.11... 
11-AO dod.,-m-lem,fim 
~koo . Imelaro- (194311 (SOO) 
A.nt, da C.I., - ft,l.d, 
Rua. 1 - 11 .1.7. 
S.~ IMOIM d,, D~MIW,de, 
S.. Fáml d[c. 	lponJUM.des 

9-6 147,00.` 

ro- 

	

d.~. a- 	 ~,a. - ia. 

	

misisnos. 	L~ a) . 1 

da, 
do--l- ~eccanome  

R-. Z--no, anes 

14211111 —co  

do  P~6,1,  UnOld  
M sold... 	 2. 

~I. da 	Anhemoe, 2i  11) 	111s11 T  ~, 
—del. .52 

31 Mel a 

Luem  LiOuido . E.enáOk, 
..o- Na. o Intuld. 

..d.ed- .1 	uld. mi,117) 	im, 
sulda 

S.M. 	s114-  11 L- 
 11 s.  . 11,11  41611305 
'#a los..;Je - a.. 0) 	lomo. . -.c . çoa., ou. 

-as. do.—. 
--he ~- 

dedemoram- 0., onhom . ..c~. S) o 	lá. S.. e 0. Rá 
.ch,~ .~da "" m 

	
onfindâns. 	-o 

:L -ç~ 
. 	fem 	

socer, da - . ..-- - m- :'% 	- a- 

IBERDROn
` 

RENMAVEIS Do BIvuSIL s~ 

CNil.1 D9,012-~ri,09 - NIRE 33A~27~ 

AI, do AGE ~bbw~ 	 end, 1, hs: Ai, da 
R-licadi 	1 da 	mino d. 

!`ank-=ciálo Gorei Ealm~1,fi` R-- 
F-1m da 2~ .; ~. .. W A. dia 1 d. 

Z.  da J2, na" do 2012~ 1,1— Ala OG do falhomin, do 2012; o emas, - lá: 
Mo do n,". 1 sc ~Ma, do 2012. Ia~: RI, da OS 
da feInhoha, da 2D1Z 	 m: 

	

COSIC 	ENGENHARIK E TECNOLOGIA S~ 

	

~PJMF 	 NIRE n~ ATA  PF 	
ní& REUNI" DO CONSELHO DE ADMIN~AO: i 

escLa..12.caffi..d.r..~ 191D'
~d'1'  `m 

IMI, no resd, do 
Solha, Im, lormIlo - R. Eulfidos da Cunim. 105, SMO, 
RJMJ; 11 . 	 0 S~ Vocuro R~ Vip, Filhe, lonar, 
1`,acid.... e o S,. Manado Sfi,n, N,b , sectrumiando os tramsods; 111 
- CcOmadIallio, PO, colia dldgWO Olo P-1delo, o. 	 Ad,  0. Como.h.: nr  _ ~=, d 

T- os 
-ia- do Cons.lho da AdIrIlistra0.: V De-nofas, 1~ 

0 pm,W.- Co-ria, Olheflu A 
0. 	casCá, do Sr E-Ido S119.d.  

1,,oubem ' seitadm. 	C.]. 155,1011 «P"Id. pais 0^ . 
CPFMF 016.6%,W-32, d,affidriad, r, R, E,háldas da —, 105, 
s. C41-, FLirFLI, P.m o —, d, ~ R.~ de S'. - 
,flei. em R- Co-me, l,nmZ.fi,o, os,edo, ~ke., C.1. 
=~ amelo. p.b CREAISP . CPFfilF 138,020.66SIS, d~ 

mIONde. . A~. das NçU. Unidí- I ~,T7I - BI.. 1 - r .,da, 
c~  lucien, SpIsp, pam , em,0 de n- Qpmode-I  a Sr. R~ 

1  Condo-fi- -a -11u 1.1 Ime.lames, esmadm. enducarás . - 
C1 3=937«O 0~ pela SSP/SP . CfflMF 

305 ~W.OG5-44, d=IrJ~ no Av. das N,çk UnId,S, 13.771 . 81, 
e, 1 - ? ancidac Chá= j,ala, SP/SP. amo , coM, do m~ n,u, 

W. Lydl. luma, M.md, =hs, F 	FúFd~. c, sminlusis, 
C.1. 0519852« expedida p.!. 1 P/FLI 	721976.1119-20. ciam 
mlOftda aos P. Eulidas da C~ 105. Silo ~AO, RJ1RJ, pen, o 

1 . 1 -0., . Rele, S-, 0,.. . — o. -..h. 
-.~ . os- 0. Qkd.~, . S, - R.b.- Con.— 
lassIleim, 

em`do' 
 ,p~ avik CI, Z1 ,153U e>p,d~ palo 

li . CPIFNf 295.7051SOT-53, d~ o na Rua F.— T~ 

... lo, s.. c..,-l. .. .. — da DI-1 ne~al - 

—Indo , mM, do Cálciod-C ... u4 o S~ -1— T.1aolha Nuns, 
—Iinho, ep,,d,, h,uu,la, C.1. In6S5uS ~X, ",p,did, pem 
5SPISP , Ci~ 125,=~3. lom d,,È,ili, ,, A-Id, 0,, 
Ncçõec UrWO. 13.n1 Billo 01, r —de, Chá, 	SPISP, del- 

de Dirolo. OZ-lonci --núndo 	da Dedara 
0 mendo. d dinsunse - 	t.IA ida - 

0~012 1 té~m no ela 2=21a014, A ro~,,çá, global re a. 
se! dhrs Dmosarem da Sociedade ramO d, Mó R51.000^00 (- mi-
ffillo de ~); b) 0 pmald- do Cornado, 111,melhOu co, P~M~ 

o pmild. da ..". d. Oloo- E.Inauthm, . SI. Jose AI.u. H.'., 
b..I" caced., -9. OM, CJ. 1.916.868 .,.&d. [. IFIlIRJ, 
.I-, oui-1-7-1s. m. . —Id.. . -no, 105. 
Silo COSsó0.; ILURJ, p-.~d. .. Offila012 0 WIJo da - 
núncla, foi accho, pacadmiedi, la! lo &,se, laplo , actou~ai. a 
porti, do da 3110W012, VI - 	 1,11d. ~11 h.OM, p11 
Insun, . M.~ Sli,m Nele, 	-1 , P-- ou, ,an, 
Sam, . f.". d. cffiffi.'  lu. IM. . euammos foi corred. as, lod. 
. mem- do da Ad"nbft.~~ . wc,em- na m,mito. RJ, 
19101=11. —m chocin, ~, rah. - P--- de Me- Mo, 
ceio Sil,,1 amio . Secreiàrio. Arquk-,da na ~a 000022909X1 
0~12 . Volóra G. M se- - S-nid. Gsnal 

Ism- 
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P-. fin".' nsid.etas .. no. - P.1.. mund. I.U.a sal. moeus, 
bid. gmel a por 11. 1.ofiskdu, . qo,lqu., É.mpM. P.. enei rd- da  doia 

Ç2) 	smod. pernJUd. . -1~, b..~
.d" 

d  
(.-o da leg~ p[Iê~.I . d. ..,da ~ d~.. mq~ 1 ,'.d. ri. 
esd.c.Cia.51-.00-h.d.AdmInti,  o.l.núrimpin.ident.. 
,u. tisi ree-ede pob moeretorófir, 9-1 ps, son.III. " .. .1elçàl 
.pa-m,. —Itual. d 	IgDas de moffl. da d.eist.. rqu%n~ e  
s, ede do Do- 	nn ciros do senpete no, d,U1,—çUr, d. Co, 

s.11he da 
Mmisil`m`50, 

 , P"dem. do CVM d. Adminl'Uoo. 
nú. roffi, .. hipósm, igum, , ~I, de —11shd,. S 3'. M, hkóle.. 
- _, os,mo. senes—1. e. 	da -- o. Com,eth. de 
Ado,loistmo.. cs~dM 4 nú-. . 	Irepredionsete 

	

9. 1 dM delle ,  m h",.,. poes 	nn,1=1, ~d 
A m' 	

dZ." 
,,,d,tI, 1. 18. 0 "%,lho do AcinJbI,roo 	

rá  . 	
i, 

d*.~.,t.. ..a — Pon,  `sés. - are Uto, P.M‹lholduí. 
per, todca . seu, _b  S." M dr, Z. sendí. essi M. 
Wdlm; . sesserturo, o. Comeelh. da 	 .1 insa,15os do 
Comesino '. Adorjeisupor, ~,§. .. —Utuad., a. dia, úlei. . .. 
h.ád. .~,I, de,ando senomo, 	 no ,do da Cla.. li  , A. 

uniãos ~Hs, do Cmsoi de AdW.nisinsos,  1,1 
= da ho, 1.0. "": fi ~ld.' —lor.Ito. P., -esIffi- &, 	

-1 	
da C.e 

soth. da AdmIal...çã.. 0 m,ise da 	o. o. da mumâ. - 
ensim, da à — 	smo, — nnimeM, 8 ela, út~l. da Me- 
—dêndia, Z primeira sem,sesoo, ou sem 3 dl,, úl,is de ente— 
ai~. no ..g."d. —esto.. § r. As Moffisse 
d6 -da. pai. 	o. C11. da AdenbInunÇAM w 
queim- - — eurrob ,., nna ,fi-Mo -Ita- P- 1  --cim- sem 	ref- 
o!- 8 d1.1 da eusesdéncia, d—edi., 	 —liros 
M —H . rediro . --n o. 	da 	 ni— 
smud. . da.. . insário. . omímo o. di. , InOlcer,d. ... h.~ . 

u'UrZd'. 
§ W. J.n- lhe  

sem se ~em`= -q à~:% MU*"d,%,qms de AdmIst.triri,  

pá, ' ~:a, "mid, lodo , qualquer m.d.1 1. â mulifis. 
da. ..téd. 

, rese *W 
do risiii,osso,. A,L. 19. ~ —IDas do 

Csoti. de Aheflubuorçás, seimo udireámo, . u,tMo InAblim. 
dín  Inassima. oso, . penerma de, M mmeno, 4 —mes do 

Coná.l. de i I-- Ae —tOso - "' g. d. Ad-
sen,lahega. ,ffi, pmlrW,~ paio Pesiconho der Co,= da Adm` 
pistMOo. que ciosignaná, &," 0,  Penu,mol, 0  S,si § 2'. 
Q.bquá, .~ da Corra,lho da AdmislabrÇ1b. pod.115. o.~, 
das reurdômrs do%soho de Mm~çào menstements. por eneto 
do telos-feeitreb,. ~i&Mosnf,~. '  l'uori ou P., qualc  suos 
maIs da comoãoroio 

que p-bffl 	. . 1-P. "`I _`M  .. emornto- d. Co ... th. c~=J="Umsr cópi. d.M..-I. 
—Inada do voáo prefendo por cunique, comsheir. "., p.,MM' - 
~.~u de r..eU. d. C.,.h. da adom1..o. do—rã se, m, 
~~ ,l. f» ' da equesd.. ô orell . da .111se,in,  Ire 1 ,5se 0.-, 
p..~d.), 

rea 
 dai. da r-lh., pro. . d.~do .91,un, . 

mente,  . Cia.. E. e,uti;,os .... m, d.Yb. ~ç%. 1 ... d., = n"e.  de C


11h. d. Amonbonso. d-ffi. — ogIdnel.. — .1.. 

... Ie.d,, peios, pument— A,I., 20. As dialb,raçU, do Co-clis de 
Ade,inis os,  serão tonad,s pelo me, altismamo, de pelo menes 4 
(quano)%,sebolses, oserpetinis, e Cor,amís, da Administro 

o  . nbens, ses. .. ..tód.. que . lei lha bib.II . quotas . Z90,de-
~.da,; (.) Ekg., . d..UU, ., Din.I.— da CI.,, sho—nas, - 
dape, os. do Asem, do Assart,lu,, o fom, ,, —unsemot, denrM 
o. I=M gMÉMI, Nudo, poín Am.noW., o.. seno. d.f..], .... 

ese consp ft=Mo 0. efi~ no.lo Estoluto; (e) Apes— 1 

	

:==nl, 1, Iltal, escrIbrio, , 	do CI., M 
Apes— 	 stemo. . Morrá—lo da q..Iqu. soffiMI., 
—,ésim. - sube, Ipo o. mudaçOra da -I., ig-1 .. 	- 
R$W.0-0. ' P-1 —MO,  -- que em -1s1  -9 1-1mis --u- 1  -i to 
se.I.M.: (o) Auto,,r.r , ,eM, ou e—esoo do qp-ffiq  -r" 4 
Cia. (-te ".ia) de "t~' lgum . .1., J. q,n, RSSO.000.00 por 
"..Çà. u QuI . ~

s"` 	—I  aÜ
~j. ini 	(.) 

Ap,o,», a weg, do q,& ... .... et1.. ..1 - 	da 	Iquel 
.. M.I., de qu. R$50.000 Do por tusesso. - q  .. 	flo- '.de Mum stle.  e, 	

(1) Ap  . 	d. q..Iqu., 
11 da nossige. judld.1 u «M1"1 . ~..nd. -I., ],..i .. mel., o. 
q: RSSO.Offi0.0) po, 	. .. - -ts, .,e,.d. —— 

-,.e, ffi) Aulcruze, . CJ.. . 	qu.lo— i. da 
.0 me,mos g.-tk. 	 da fitigl . . . 1—. —es, knel 

eu 
"", d. — R5S0DD0 ~D0 po, h.-O. - qu.   '.lor ge- 

9.d. anual Mij, bi 	(h) N..e' Mp,enome,or, 	C,.. m- 

% ntem, . 	 e. m,mos.. . —dedo, 	qu.l. 1 testra 	

-"M'  ""` a 2no."` P-»'  m.no . 	 pelo —es..M. da Cla. 
P  .15re, . r,surbIói—; ffi 

Ap  ' ~'b'o 	
4. 	Pseir. 

—M do q,,lque, asendo da 	su qIIIIIIII em qIliquê,  -1 h1. 
~,do endo a Clo- dejanto. dies 	 0) 
Aisos., . ...... 	 Me o.-. s-áb.l. da 

-a-- e—o 
 

do, fimoe,t Po, W,'  (k) 	 po, P.M da CI.. ou 
do quelquer de sues 	 de "`hi Imim,hagão ou gorno, 
0., par déb" e bd~. da q..lqo, ..p.., 	joet 
—flum m, pesemM, do v,te, Igu,1,— matar do que RlISO.0313.00 pro, 

à 	 ."M. (dlitÁ 	P.I) do, 1~1.'; 1.11. 	o 

	

cio' %%
gSte  em 	

pm,trá- e. de. quir  ~~ 
H".' d 	

e" 
qu. - ~~ q,ngedd ânU.1 ~ 

iin1. `i 	:="`5.  mo agada qualquer ~ao. e=ede, dneln ou melhel, 
.me;é do um. . , = 	m,flão., q,r, =1% 
e 
 lgrs 	

no 
a. È:~1fl  

se Ieda 	
b 	

t%=iMutoso, manoel m 
ou gup.A. ~mo"` inosImbh po, sords,  

—bolo, ..o., que (,) Possua dineleol que ceano— de endulo 
instoffi, des 	21, 	da =19 

11 1  
restei . Z :%d 

podar 	 I^ 
	

D) 
emprogrus susua Podar em priálcuí 	e , 	par, cildigi, m, ptMdàdes sodelintos 
d. &91. 	sens.. p~~t.. Cu.: (,) S.Imodei. deik 

laumor, da =blát. G. 	
`e pital de Cio. os co, 

. .., QuoI,  ~t-b, I.N.I. . 1:b%d. Iga,  4. 
poncios no Plano Reflarandel de Nog = 	á :lia.;::: : ~ li :~.msj. do q.. Rtiscrocaclá por maseons ou quor 

V.I« gel; mal ~. lei montante. (r) Submeter o dl,~ 
.0. d Assentràriên, Garel q-tq- ~ela portar . Ci., .. ang.t. a. 

qualque WM.d, mil..Incild. em .1. b1.lo sochrLo (o) Apto. _r 	 doa  
~U stfillsa da 	fironsaboa 	r" osporNei, e 'se- 

e, 	Soçáo 11 . DI,,fi,ti, - A,ii. 21. A 	orá 
-pessa p.,. m, 	02 rt, e. máld.e. 06 	oloni.tar, 
- e", .did.m.. - p.f.. denho, 	 habilitado. .. es., 
dei. o., ~p,"~ fm~, ofleflos gara Conanins, de o 
 por sare dei a qu,lqu« rompo. por, mami.to, miffisado 

da rest sese. ando permigda a mclelçâo, obe—solo, os esneo, de lglo,  
bon Mil 	. da .~ da 	 e. esi da Cia.. 
,ando 01 direto, pesidato, 01 kafis, fiémnIw. 0, dernal, di,el—a 
te,110 , dealgos;â,  qu, ffio, ler Vbfd, pelo Conuotho da AdenleN. 
Imos, quando da .. isto.. A. 22. Comp.m â Or.loio, . nem. 
—Inos d Ci._. affim . p ... I.sessás . re  .0 . PIàriss da tod.s 
- mos Zse,si. . —elo,nu, àedormisuso, des segIdoa 
..b. _go.dos 11 limboa a p,ranálpu, pronislos, 

. lei. . pe-
..ta 

 Est.t.. Snd,` . - .-M. do esr-lim, .,qul~. e. ed, d. Chi_  ~ ü~
I.o. Comp.fi. . ffinelo, pes,1d.M.. sopsdflemoent., 

.lá. o.. diamm. 	1M`mm. ~ e _.~eM tei diás, .... 
lunça— M "P.,linimente, rodoe .' ope.p5.. a. CI. ~ . .-mp.n... 

, ,o gul 	

P"d"  'a 

—,oõe' 

 . D"""`  " 
cosseck 	 ai. dmoelo delmen da Cio—; Q ~) 

	

.r 	
r. 

	

nes. 	

d'~~ móse do esenistas e do C~ 
p.- ' a- - ~Mdda a nopeceon, 
1n0o da Cio. para ~tef diuroo dblgMa a esta úldnm. Arl. 23. Ob- 
..-das . ~p.~ -0d.» - w-. Estoturs, Sesis. . - 

ou Ion, dai,, effim ou pe,sinemo,la. Po-
eseu, hosome 	 -,ás, 
Mi, esesi 	diret,me, glreM 	 6, 2 «PIM o. 	1 
dl,w no sejunte m. 1 V, undo, de~snei senotifluido. 	2 
p~umd,~ , d~mermu, PIonfiro  Z.tit Idoa. os. 'e-, do, Podelos,  ar- 

u,  
Cios. . seiro. ps, 2 	—nolo u doi. 
	e ser. 	

d,  

e 

' ,eler p—1d.m.. .9.ed. em m, i, ddo 11 
psden. esofe,1d.. .. - e~- sesiushi P-- s- Jurfieleb. da -
w,ào r,, um prfodo mâ~D de wildasi, de 1 ano, vensendo sempro 
na dia 10 de Janeiro de çeda ime-ceimiMo. § 2'. Na e~êWa do 
del-Inoção da porlodo dá ~.lidmh, na, P-Ç&.. suiorgent..  pe-
ia Clie, peirumit,.M.é, un, tu, -.. famos mucuposan 

pai. prelo  do 1 mo Ad. 24. Sua eprossaíssente od,des, si noles . ~ 
perante, oem, reboo à C[,., os (,, ôo qualquer asembrun. direflo,, 

u fle,sendri. q.. . —lano em 	I.SInos 
neg~ u pnnoço. so,remes .. bjeli,Mo .db. tel, - 
ens.do, Sem,á, —1, . qumicus, - f.- de 9.1 19. . tal- 
sei se, não subaldutrim, do CJ,.: C,pil,i, V . C ... lho FL 1 ~S o Core  o.lh.  F%.]. 

6,95. ré. nossem. o. Ch., .6 à 
Instalado ol, Ae,serbiM, Gos,1, , ponfid, do Asisr,1—, no, resso, 
m~1s1oe e, 1,k esndi, ,o fuecbnumnt, do anodo mim as nomens 
Ing.Is esp.dN»s. A~ ~6. Ou-c. 1..bd, . Como,1h. FI-1 â 
-.,- —M .."- fer- - i- 	sontem— 
Astanste, e. rut.. sendo . 	 d-lueios ft-- 1 - Assano ,  
bléto Geni que . logor  . q.al, hnd ~,á Pnnad.el, do Cenei 
en, 21, .. - o. _únd.. Im~ens, iropedgeu,me, . -." 
ofe~ do Conselho IrIscal smir, subelbuido pore M.,›ershM suPlas, 
C.,11.1. Vi - DI.Wbul'&. de ~ — - N.. 25. Os I.- lfquld. 
.pondoe te.. . sgst,,,n db,bgM ~;. .) 5 p.e. comUluio. o. P~ 

es— Leg.1. .,o qu. .1. .1.n. . -to, da 20 di. saplied os1.t is) 
1,~ d. dei e. p.e.-. d. 

crma`de 
~9. . me. 1 

's  f~ , 25 do banos liquido opurad.. e. foren. da Isil da, Sclodados 
po, m~ rojede . . . m, . ç6.s .. q.. .* IMdk o saplel do Cla,; 
.) . sei insti, a dm,thrio que lha der a Aseurbiáli, do Aslarástar, que 
decidI, , reei " 29. A Cis. podestó. , quefique, renspe. lono,1t11 
b.lompo. -~f., m, - uba . P.~ed. da'se, d. serei - 
d.~ - suimme.—. equiam, hi - pans sesd., ente ma, 
,mos, 1~,s par. . INsIbulo. da dividamilos Intemos-
dW. . Int.essimes, ensd1.ffi. d&b0. d. Coraeth. d. MmI,  
elboa,ã . . . I,MFd. . nocui.U. lego11. Cpil.1a Nfil - DI.M.ii;6.1 
G..'. . An. 3.. 0 ~ fimensoles lnid] - . a. col— 
dád., ^^de . qu.1 d-,4 — —bod. . b.l.eç. . .. comomura- 
,Se. fin-osIM. do CI.. 	Mers,si ..e.feis. A. 

31. A  a., ~rã .. ilqld:Çâ. e, 	~I- a- 1-1, § Uffisa -- 
pele à A~os G .1 =.I.co, . trond. do Iquidreçã., disC ` 

o  p`  
4;~

, Ces-11,1 fUsal ÇUC fund—à 0 PIfW. da 
. e pesli,,se 

--]Ao.. A" 3~ o' a, o. cioníssos, deMds—es, =1,edes e. ent. de 0., —5,=pe, 
.b,e-d.. p.f. C'... k P,len-Ins. As -~ - —Ponserbilid-0- 
ro.sil.— da el, —es. ortu§a Poi - ter`ert.1 M- bOr› Mia 
.~ Mesmo to. 	 -Mados, - .. da I.Ubk- 
do Cte.. 0, notenhur,d  de CI, ei polo sissINAmo, dessas 
seurdes, § S~,~d,. É ~rmrsmMnts adscí, é Qn. segoe o w, 
esd., i traMIsi sin Çô.. r.- à -serso- sMu ir sassás de ai-
ens d. parrense. à 	da .0. /eu da ... es— 
bíliárina su. mil . ..pil.r m,uti. qu. cool- maote e aqui.d. 
mrsi 0e s~.mbd  d ~ldmmm,I. .,."d. na ..da de cf, l~ dis  

	

On 	—ii-se murt. E.Inul. ..S. negubdos P, 	p:~ 
UkM, 	

_" 	'=; — 'p`m  .. 

"1.^.‹hr. Por  

P":, ações, MF . 	
'e  W.  ,iniona. F.tn. . H.k. FIQsekd.'E 

' 
nore ~?̀he - 

P.P. Enni, D'diMe, - Affinog,do Respornati,mI, Guith— M: 
ques O~R 1020e 	 sel d. Cet.d. o. R s.d. Z 

mel-  - = qnL1'~.1=.* 
 1 Mit, Iniffimnio do reg 

1. n«  0. 	E d. 	. psdensis, ,offiR,ede urp.: 
Veléi, G. M. Som, SecebUla Geral, 

D 
C~

TA,~ERMOELÉrIRhCA DO ATLÁNTICO LTOA. ml  W  9 	
ZO NIRE e-  -33.2.0767~ , pr z..IA6  11.1901= 

	

A 	-DE 51 1 -011OTI1TAS R 	DA E. 
~ 3ícuI111I1j 	Ro^":E 	 otr na éd. ir..I  a. 	,da  . pirei 

do Eol.M ~~ R,1; m, Rua Leiro MO- 
[«,: Ilá, d% 	BeIrregm, ÊZt`;  W290-1— P,n.o.ç,: Sósi— 
qwU.o, nemo,mentunS, a Iol,fisImi, do ceplial essial 1 saber (1) 
Thy...I..pp Compárbi. SiderrúrBeá d. AtUrsilos (- —Ao - 
dto da ~,nkmpp CSA SiderúrgIse do A1,19,111co Lida.. 
res deso—esse mensta), ".f.-.da " .~.d.~ fleti 
dedecla eónhn., coorferso, d—los In'se 	-::d~' se  . ".s"d. de essesd.  .. tei  Iate do 

4=. me, da 
Braneli, coer sede % Capla' do Eim`da do RJ, m, Av. ^ X]Ob. WN 
Distigo Imiustri.1 S.M. C- CEP.23.%0.352, d.W-1. Ins-
cres no CmdM Nei de Pnessei Judl Mbltéde da Fr, 
.~NPJNF 1,- 07.005~01-19 . . JUCERJA - Jun. Co» 
~I do Estado de RJ sob o INFIRE 33.3.00,29560-7, ren,re aos es-
p—merso, por — p . . . o. Sr Padre H.edqu. 0=di.Te.U.l. 
ddadrA Vá 	mal~ 	 R<~úlfise Fedem 	.0. 0,  = 
dN~. =d 	 q~9p4 CPF O23.673.%7 ~37, 
sorderetns na R.IM. mi A~. J.A. )Wlt 	Sent. Cruo; . (à) Jolís,  
At ... da 	da A».1., ~srsH.m, ..da, mfiogado, C.1. - 
p.dld. 

pele  Odoim 
das flubnes~ do ",g . Ssoo 

Rj~ 1A9D'A*  CPIrIMF 007-065.117-00,  éom.esodIMo ru, Capluil d. E.Ind. da RJ 
na ~ Rlo Bra,se. (h.14A. Composto. d4 M.— P,~t.: 5r JOS, 

Atran- da Slinbe do —fi, o,, quegisndo, So,resá1$0: SI. 
,P.d. H.ndq.. Ga TaIxeira, coma sualifismi,. pessandor do =gda Thyo..k.pp C.mp-N. Sici.rúrg"` 

Ao ADAs-.' ~da P,bil,e,5— Tervh, ano ,[ese , sosnomosteMsto da .,idad. 
 doa o, Se,,led,di, , do sesi com . 9 2 -  

emdm's~ .i  ~f,. g  ,so  ruZ 
f.-M.d,, da n-çâ.. Orcions da Dia Desi fb'  
dos W 	mares, do Nodação de Sociedade, bando 

. derrentrAM 
 da m 	(o  

	

, -èo. de IIq.Wm~!n prina P..ç5o da 	E. 
quitfiaot, do p,11[w. eensem- disprendo os GrIL 1.102 e segulmos dá I_M 

JOADS o' 10 " 1.21 	 cmrx 	 -11 Mita  ~e[»  ~f 	 = dl 

-a 	
do Sodebo, 

dZ 	 e'  opretemendas pelo hquic.nto: (in) peeníçà. de 
11;1. do es"` da Uq.ld.0. ., essenquenhomei de ~ 
..secernamento S,,locrul,; í(l) Pr 	soninaluíst 

0 """ 8_  
a, Ar  2 p  

del da Social. 	
e. 	

d., 
e~os.d. S-desd.- DefibruaÇóse: 

p%rurbêlas, ~stZ,1~ ri, memig do dia, em mere, dis- 
~çáb. rem epseadas. por umdrh'dad~ sem 
.. Mos-i,a.: (Ii . s~_i sumilmenra. 

sou de,"em,,o no oenUeuidorfe da Sestei , d~~~~.ldp~ —u% 
ei.$d.d. . ... re.."e. nId., . p..di..[ . 6. Ik sÇí. 
S~,d,, ~ndo a amo=nto 

e 	
da.~, do 

monum; 01) nomo., . . E 
	

Speikaesp, ki,dião brasfioltro, na- 
tural do G...fingu.IASP, R.piblicar Fd..b, do 8—11, br1).1., 
mudD. aneisb, do sistemas, C.1. 88949734-SSPISP, CPF 
128.430.878. 79. som eWc~ na cldode do RJ/RJ, na Av. João XX- 
111, sW. Santo C~ sorno Uquídisnt. de, Sesiadad. M. mpd, 
eom esde, - d  . te ^Id,

~ 
po, I., . ubodos . e—et.— 

es das d ... mus11— finsessinos, flosi, do Sesnastado, pano que ceja 
ma 	

. 
Sociediad, , a seMe,igent, Persim, doe ho,  ..2d, o ltodroo d 

~. rel,. . 	 (111) pise msole' . ..E., 
~bois ftak entregue, olo =mte da SsoJedrsis. SI 

Eclui SPI.lossap, o.. q..IifI~., ap 	hiogorlons,nt. .. .I.. 
sório, , as sentar, fim,lo do liq,id,çã, d, Sesi senci,lodo , o,. 
--- . estado, o. Uq.W.Ç5. da 	(I ~) -o-, ese,ido- 
,se , dadam, , ,elei Ilonhad, CTA lromesUmisa do AlUntis, 

Ltd,, torma,lo di,uMM,íri. ".d . . . ~ni. Páris todos « lisa 1  
.fe,es 1.9.a, re. ramos, de Dii Screen) da Senriadade, a-. â 
p—.M. Atro; (,) e,  . p., t~ . de 
Sadedade e pelo Muldarite. o DIsIrafir Sadal do Soclaciado. que ir- tegia 

e patanela - .-. . w. dmeenó ar bviná. . Mllt. pois 
Ut,ski.l. ~.mssmmb` - . p


M ~ ptena lado, . n. . fdt. 

Ainsis. fel d.erele de, w sent,tenidíodr, de. O~Otu-1 que . 
.6d:%ssibl. Thy ... eloupi, C.nrP. ~ hi. —Sid.- 

,ú,g" ai, AtUmico, 1~1 quetirterda, —,à depodusis dos Fm,, 
submo, d-ss1.~ da Sd.ILd,, co. . -big-çâ- de -~u.Má-
1. .. -f.-W.d. serno . [.L P. finn, .. ósl-1us(J ~lssr refissare 
.tm~ dit p, .... 1. .. . ..Pia.. lel-g~ - hientreseM qulleÇA- =~d, di.—M . —elà, um, so, a.- . - ',reo. a Sedo-

desis.M. nu. nil- --b-- r.d. no.a . — resibunsd. dí. .. 
a. subs, u à 5~.d.. Enos-murst. . 

Ap
mo. da A[.; T-

solendo. . uso.ffios. qs.lqu., U» sme[fsstm ~á , no,eu-
,s . esoer, ta que. Inhi, f~ p-d. . Malned. r d. . .& 

R^1, 13~11. J.S. Af.e.. da Sil,.k. do A.,i,. 
podre Harriqu. G.... 	 Thy — 

kmpp Cio. Sid,rúrpres, 6, Afilintico por Padre H,,dq,, Gama, 
E.k.n $pId'amp,4Jquidastle. AmmIlado Festrigemeá t Mul-

d, M,y,ink 8,med--OZW ~ 147 614.7test—1,— 1. Denteil, 
K Ets—-CÍPIF: O92.01l0,397~ , RG: 12757242-BAl`in, 2. M.n.i. H.- Ccte— 

 CPF: 022331947-30, IRG: 09,168133 Il-ff. J~ 
,100002201791 ore 250MOI-Wlém, G. K SerreS- rIs Grust. 
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Ata ci, 	Geral 0,dirá,lo 	 RIolhes. 
30M4H2, Ladi, ,, Tomes 4, Ad. 130. § 1 *. da Lel e 
6.404trO, D  , lossi: ros 30 dto, do outh, da leM do 2012, é, 
lon,0 iMes, na ed. esrel, ehr..d. o. P.1. 	 o- W1, 
blons 1. ..lá. 203. Ud.e. do IRJ. d. Jrmel., Erued. d. M. o. J.. 
rem, CEP 2~~40. C,mpsi do meus: Irm41i Danial W 
noldos, B,Iu,; Ses,otáfi,: cm,5 Castete vogar ),~d, Coe=. 
0....: d.metás o,resemu,ndo . ImelJd.d. d. sapital eslui, oen- 
fome ar,sinatutas no L~  de Pença cia, Aslaniste,, Cesurol: 
dIspamesde, ons Wtad. de, q~ a.. 	 esed.— surt. 
124, § 4', da Lal ' 8,104176. Ordeiro do dl,: (,) Miresada de confisa 
d., minfleistradoras. 	e 	dibsomil, . . . ~çf,. do, 
demamm`o. sem, bas Perermoemor - ..~a find. .. 31 do 
dezerribro,  cb 2011; 	d.Ubonação ..bM . da.11-0. de Mautiunho 
do «w~ r~ 	31 do dz,~ da 2011; (1) fi..çb. da - 
munereção dís, adminirheo. d- Cneprenh1.: (o) .11.neção a tr-- 
o. o. lô..L da pbll.çá. dos atas o. ~pd~N.~ a («I se-
fislpçg~ d, EIslo Seclal o, Co,emel,m. Doe,ens.,  (.) Moub,re 
de 3donfinisinso—  ser negócios asoais r, os ~I, fel,, ao-
ndn"a~v~ do m,andlo findo de 31 de dei,untos de 2011; (e) copio 
des, d,~."çõ. lo-esal— publicadas se, 2Ssg41I2~ . I., 
EsonimisoN,denei. 09. BIS o B16 , D1,1% Ofidiat do Ri, de In. 
MIM, póg. 100 a 104; (c) proposta do doeri,trano, o, Comp, is, 
ossalion, P d..Ii,.ç~ de, 1= liquide do —ds[o ~1So em 31 do do. 
,- a Mil- p., .... imd,d, `~— 

e.  M, ., ls,.nMffl. Impedidos, ., deisme prssu ~t. d,itoemens: 
poI. sp-oo. da, desr.n_Çõe, fir.eeim. pa~in.nl. - ",es- 
o. find. cue 31 do di—nol- do 2011; (b) - 	do 2011. eu- w  1—. e  ~m do  R 	

11.71 l'u`*  str'elos, I
... ner, .1- 

' 3"""  tesentos, . ~q-~~. . _se, non, . ..
1.  . d- 11  IMImis efi. hevo,4 dIáVibuição da nasoft-os;  (é) 	e=11~áZ 

ertual Wffim dos .~h..d.. a. Lá 
R$ 	tu"'  dí. M.Isk, IdI 11— , Z: 	p  emeixoc, do, subinn,;U, do Compseni. mroM s~. 	

" 6~" q
~' p—r110 a se, foito, 

— D" 	' 1 
do Estado do Rie d. J.n.k. . e. rellos mg1.— do 

11. d,~J= J. vim., Eceórnico; e (-) sona.flidso de Estmob, 
S.siel de-  CoorioanhL..   i." e,slá M se— ... Amísse 1, En. 
.drMere.t.: mel. sMI, 	IMIM, foi n.In ta L.-d., Ist. . 
r~dMn1s, 	PDG, R..hy S~ L%~~IsMnMr e P.respe- 
çaos, ODO Deu—nte l,nobItUIII 	

e 	
V.1S. r.- 

-4,el, Cardo,, - S,rostido. U.ERJA e' en—ISSes mo 
G. Sme, Se-. Ge,sr. 

re: 

——1,1111A DE CONCESSÃO RODOVIARLA JUD DE FORA RIO 

(' C puel,  , 'Ce_`  CAPJ n. z500.«g/1000;-ru. 3~~) IG217B 
d.`?vÔO. —1, o,- , o 	 olá 

30 	12, — ,do od,1 o. CJn.: 	 R.. 

p 	no, 1. . 
-'t1.1 
	

à"`——  . Ines 1`  
smismMo 

da  ác""""`  f.[ 
 INP--di. â 	 confa a —M 

(1,404ffO, ~ 124. § 4 -- ~: PoeSdid, ind. Sr. Corin, AE,anIZ 
to ri ~ e nernam, a mIm. Cláudia L%da Fmme,l Barbosa m, . 

`o ... (1). Time., .. -ta. doe d.l-
nls~, assa,l  chmW o ~I,r  o R0,16,10 do Adminisbação, 
Comernesaçóni FIturnosinse Dersolicimbo, da Ma. o Ndas Expka~ 
..mp.eh.d. d. Paresor doa Audinores lnde~nt.. referoffica 
.o ..dsb imetal essamm*r . SIA=11, e q,slis,pobiloed., e. 
dia ~~12 -1 .. ia DOERJ, pàg.. 25 . 28 . Vai., Ecenómiste, 
Op.-Eig E20, E21 o E22 de =de~ de ~çào o Ttibi (h). 
Delibieste ;~ . destirus;1. de [i- liquida d~ .~d. .d.1 to, 
,~o e, 3V1M0111 , . 41sente~ des, dr,idensfi.orffi) DáRMou, 
eslue a reensencei dos ckelares o Dono.N.IMe. Inffiltes,0— 
ockoedios . hamos em d~. - -~-. pei ,  .-".d., 
thesano. 0) 	e, coi inseuadm,  PPI. 	 R, 
heóri, daAcetinister;lio, D .== dFle=s.  Comeold;da, do 
Cio. . 1 ,12.,Eplicothmç d., Audit... te. 
deporna.o i esfionselos, 0. —ecido sod,1 amsosnoffi, m 31/1=11. 
-1-. 

publ'-0 ""o  " 
(V) Dia~ e, ávidei 

- .. da .. cÍNI l~.=dí dentins, . ando, do Iusen d. 
,s~cmft W11 par, a Reoansi de Unsens: Igil Eslabelerso, que , 

glabal do Dinosob, pane , emock, ai, 2012 esi do to 
0í 

~""B 

` o icm'Wo'  pala  os  Ce`Mh""  P`M  ~ol .«â d. lê 70.000.i;0. fi£~ -  Consi 
de m.t"  ser,lam. de proffis. .,-.da àumournto.d. po, 

,. . e.Se en.lo Inoentod. . Instar derno- P., me—nados 
1  MId- Ido l ed, sus Ai, que, pás W,. ~I~ a 
fel ... lemi. .. Lh- P,,Ômi . po. . . . . siserete. 

]Mens J.'Ir. 
c—efiro . k 
há,la-OABJU .. 
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Al~A DE REILINLkO , rD  CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO; 1 . Deta. do Re  ~? te 	
rha  03 de bM do 2012. às 1U0 

fisenu, rtas 'ee~ -da -6 	., 0t..d. a R.. Eulid.. da Conho ~ . 
106. São Cd5IM,, RJAU; 11 ~ M-a~lrrrs11  0 51. Ma.. Ribsí. 
Vago, F.Ih.. - P..M.I., . . , Waletor Jroé Pr,niênclo, se-
eratm13ndo os trabslhos; 111 . Zoassa=Các, Po, u~ diflgid, p«$1 P, . 
sidr,lis do Conserho da AmelelImeo, 1 IM.S 01 ..~ de, Cen, 
,stro; (V . Duanum, Tedos na m,b,, do Consegs, de Aderhoutra-
oo. com  e,coeçáo do Sr. Josó Fforrobes, G~a Viska. que está au- 
..ta; V - a~ - 	

.3 Apo' . -ma da :â~- 	do. munel. doeuramos, ,Un..t... 
(.i pn-ede 
	

entouruios, 
ci. um C.—6.5o anue a Sesumi,d,, o 

.mpra.. TIDI. CONSULTORIA E TECWOLO~ LTOA. ln~. 
"PJ ,o o r'. 38.007.316/0001-58, so, nos e. Cid— do ",ate 
. DF, ner $HIS CI, 01 11, Sopping Densk Bmil. 0~ "0'. Boi, 123. 

,riol B.,bM..Sm~m. 
. ~ ,00WZ317G01 . 



Certidao Positiva de Debito 
	 Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇõES PREVIDENCIARIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N o  000282012-17500648 
Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 
CNPJ: 33.146.64810001-20 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta 
data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 
n1. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Divida 
Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais 
inscrições em DAÍLI, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFINI/RF13. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os 
mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei ri l  
8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou 
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n 0. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n 1  01, de 20 
de Janeiro de 2010. 

Emitida em 0711112012. 
Válida até 0610512013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Observação: Certidão emitida com base na Lei n 1  1194112009. 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws  mv2.asp?COMS—BIN/SIW—Contexto=C... 07/11/2012 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRA3ALHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 33.146.648/0001-20 
Certidão n o : 10094985/2012 
Expedição: 05/11/2012, às 18:17:30 

Validade: 03/05/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se 	que CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 	(MATRIZ E 

FILIAIS), 	inscrito(a) 	no CNPJ sob o n o 	33.146.648/0001-20, 	CONSTA do 

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento 
de obrigações estabelecidas no(s) 	processo(s) 	abaixo, 	com débito 

garantido ou exigibilidade suspensa: 
0075200-82.2005.5.01.0002 	- 	TRT 01' Região * 
0066000-48.2007.5.01.0045 	- 	TRT 01' Região * 
0001155-38.2011.5.04.0027 	- 	TRT W Região * 
0267700-96.2009.5.08.0114 	- 	TRT W Região * 
0000855-95.2011.5.08.0114 	- 	TRT W Região 
0001326-14.2011.5.08.0114 	- TRT W Região 
0000132-06.2012.5.08.0126 	- TRT W Região 
0000344-27.2012.5.08.0126 	- TRT 08 a  Região 
0000382-39.2012.5.08.0126 	- TRT W Região 
0000472-47.2012.5.08.0126 	- TRT W Região 
1997200-61.2009.5.09.0005 	- TRT W Região 
* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora 
de bens suficientes. 
** Débito com exigibilidade suspensa. 
Total de processos: 	11. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, 	acrescentado pela Lei n o  12.440, 	de 7 de julho de 2011, 	e 
na Resolução Administrativa n o 	1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, 	de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais 	do Trabalho e 	estão atualizados 	até 	2 	(dois) 	dias 
anteriores 	à 	data 	da 	sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta 	certidão condiciona-se 	à verificação de 	sua 
autenticidade 	no portal 	do Tribunal 	Superior do 	Trabalho na 

:)úvidas e sugesrões: cndt ~,',ts- 3us.br 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
da negativa (art. 642-A, § 2 0 , da Consolidação das Leis do 
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por dep6sito, bloqueio de numerário ou penhora de bens 
suficientes. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br  
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CALKA 
CAIXA ECONóMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	33146648/0001-20 
R[IiãoSoci[]: CONCREMAT ENGENHARIA ETECNOLOGIASA 

Nome F131t13;iEICONCREMAT 
Endereço: 	R EUCLIDES DA CUNHA 106 TÉRREO / SAO CRISTOVAO / RIO 

DE JANEIRO / RI / 20940-060 

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

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

VE]idEde: 01/04/2013 a 30/04/2013 

Cert1fic[~;ão Número: 2013040109265196260005 

Informação obtida em 16/04/2013, às 18:24:21. 

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



PÁG: 1113 
DATA: 1610412013 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA N O : 2985912013 	VÁLIDA ATÉ: 3111212013 

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos 

da Lei Federal N O  5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a 

presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) 

especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) 

respectivo(s)responsável (eis) técnico(s). 

Registro: 1958200028 

Razão Social: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 

CNIPJ: 33.146.64810001-20 

Data Registro: 0411111958 

Endereço RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 SAO CRISTOVAO - RIO DE 
JANEIRO - RJ, CEP: 20940-060 

RAMOS ATIVIDADE: 

105-0 OS ENGA CIVIL 

201-0 OS ENG ELETRICA 1 

203-0 OS ENG ELETRONICA 

302-0 OS ENG MECANICA 

307-0 OS ENG QUIMICA 

501-0 OS ENG AGRONOMICA 

601-0 OS GEOLOGIA 

1010-0 OS AGRIMENSURA 

7011-0 ENG SEG TRABALHO 1 SERVICO ESPECIALIZADO DE 
ENGA D 

CAPITAL SOCIAL: 

R$ 78.909.335,00 (MATRIZ) 

OBJETO SOCIAL: 

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE 

ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE, ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA, INCLUINDO A 

ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS 

BÁSICOS, E PROJETOS EXECUTIVOS; EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU 

SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

Rua Buenos Aires n' 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179 - 2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  



PÁG: 2113 
DATA: 1610412013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N O  2985912013) 

CORRETIVA, PREDITIVA E PREVENTIVA DE QUALQUER NATUREZA; 0 CONTROLE DE QUALIDADE DE 

PROJETOS; A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS; 0 GERENCIAMENTO DE OBRAS E 

EMPREENDIMENTOS; A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, TESTES E ANÁLISE DE MATERIAIS E PRODUTOS, 

INCLUSIVE INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, 

SONDAGENS E CONGÊNERES; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESCORAMENTO, CONTENÇÃO 

E ESTABILIZAÇÃO DE ENICOSTAS; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO OU 

REFORÇO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇõES, PONTES E CONGÊNERES; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO NAS 

ÁREAS SOCIAL E AMBIENTAl_; A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRIVADOS E 

PúBLICOS EM GERAL, CONSULTORIA EMPRESARIAL, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS SOCIEDADES 

NO INTERESSE DE SEUS OBJETIVOS. 

CLASSE: 

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S): 

ABDON LUIZ MILANEZ FILHO 
Carteira NO RJ-30885/D Expedida em: 1310111977 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003711783 Registro: 1967100700 expedido em 1310111977 
TITULO: ENG QUIMICO 

Atribuições: RES 068147 - ART 01 (ABCD) 

Inclusão como QT: 1110712007 Inclusão como RT: 1110712007 

Ramo Atividade: OS ENG QUIMICA 
ALAIN YVES FRANCOIS DAVID 

Carteira N O  RJ-RJ-149133/DID Expedida em: 0711011997 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003773428 Registro: 1993104344 expedido em 0811011997 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173-ART 7(EX PONT/GIR ESTRUT) 

Inclusão como QT: 0811011997 Inclusão como RT: 2511111997 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ALDO VAZ SAMPAIO 

Carteira N O  RJ-RJ-125823/D/D Expedida em: 2810911993 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003711791 Registro: 1991103277 expedido em 0911011991 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 1810612007 	Inclusão como RT: 18/0612007 

Rua Buenos Aires n' 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179 - 2000 	 1 	www.crea - rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070 - 022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179~2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  



PÁG: 3/13 
DATA: 16104/2013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação  da CERTIDÃO de Registro de Pessoa  Jurídica N O  2985912013) 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ALEXANDRE ROBERTO SALSE DITTERT 
Carteira N O  RJ-RJ-145766/DID 	Expedida em: 05/11/1999 pelo Crea-RJ 

RNIP: 2003711597 	 Registro: 1996121709 expedido em 1411111996 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.011 A 18) 

Inclusão como QT: 1010312010 	1 nci usão como RT: 1010312010 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ANTONIO CARLOS PITTA 
Carteira N O  RS-RS073314/D 	Expedida em: 1310811990 pelo Crea-RS 

RNP: 2206337398 	 Registro: 2008146266 expedido em 1310811990 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como CIT: 2610212009 	Inclusão como RT: 2610212009 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ANTONIO COSME lAZZIETTI D'ELIA 
Carteira N O  SP-105546/D 	 Expedida em: 2910311983 pelo Crea-SP 
Registro: 1998104764 expedido em 
2010711998 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.011 A 18) 

Inclusão como QT: 20/0711998 	Inclusão como RT: 3110811998 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
ANTONIO ELISIO CANCELA 

Carteira N O  MG-10342/D 	 Expedida em: 04104/1974 pelo Crea-MG 
Registro: 1990104247 expedido em 
2410711990 

TITULO: ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 

Atribuições: RES 218173 - ART 09(AT.01 A 18) 
RES 218173 - ART 08(AT.011 A 18) 

Inclusão como OT: 0310811990 	Inclusão como RT: 03/0811990 

Ramo Atividade: OS ENG ELETRICA 1 

Inclusão como QT: 0310811990 	Inclusão como RT: 0310811990 

Ramo Atividade: OS ENG ELETRONICA 

ARIOVALDO DOS SANTOS 
Carteira N O  RS-47276/D 	 Expedida em: 1710211983 pelo Crea-RS 

Registro: 1998104763 expedido em 
20107/1998 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EX.PROJ ARQ) 

Inclusão como QT: 0710512007 	Inclusão como RT: 0710512007 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

CELSO SILVEIRA QUEIROZ 

Rua Buenos Aires n' 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	www.crea-ri.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  
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SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação  da CERTIDÃO de Registro de Pessoa  Jurídica NO  2985912013) 

Carteira NO  SP-32144/D 	 Expedida em: 3010612004 pelo Crea-SP 

Registro: 2004106092 expedido em 
2010812004 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(AI3CIDEFHIJK) 
Inclusão como QT: 2710612005 	Inclusão como RT: 2710612005 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
EDUARDO JORGE MIANA 
Carteira NO  RJ-17428/D 	 Expedida em: 1710211971 pelo Crea-RJ 

RNP: 2003368710 	 Registro: 1969100864 expedido em 17102/1971 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(AI3CIDEl=HIJK) 
Inclusão como QT: 0611212001 	Inclusão como RT: 0611212001 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ELIZEU ALVAREZ DE LIMA 
Carteira NO  SP-107556/D 	Expedida em: 1810711980 pelo Crea-SP 
RNP: 2603365584 	 Registro: 2009116488 expedido em 1810111980 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inclusão como CT: 13/0712009 	Inclusão como RT: 1310712009 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
FABIO MARCEI-LUS VELLOSO 
Carteira NO  RJ-881051820/D 	Expedida em: 1510811991 pelo Crea-RJ 
RNP: 2005837121 	 Registro: 1988105182 expedido em 1910111989 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 
Atribuições: RES 218173 - ART 112(AT.01 A 18) 
TITULO: ENGENHEIRO DE 
SEGURANCA DO TRABALHO 
Atribuições: RES 359191 ART 4 (AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 1710612011 	Inclusão como RT: 1710612011 
Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO 1 SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA, D 
FERNANDO JARDIM MENTONE 
Carteira NO  SP-4061 1/D 	 Expedida em: 27/0811975 pelo Crea-SP 
Registro: 1995120923 expedido em 
2710411995 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(AI3CIDEFHIJK) 
DEC 23569133 - ART 28(G EXC AEROP) 
DEC 23569133 - ART 29(TDS.ALINEAS) 
Inclusão como QT: 02105/1995 	Inclusão como RT: 2711212005 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
JOAO LOPES DE QUEIROZ 
Carteira NO  RJ-34697/D 	 Expedida em: 1210611989 pelo Crea-RJ 

Rua Buenos Aires n' 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179-2000 	 1 	~w.crea - rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179 - 2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  



PÁG: 5113 
DATA: 16104/2013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N 1  2985912013) 

RNP: 2001664893 	 Registro: 1976102805 expedido em 2610711976 

TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 
Atribuições: RES 218173 - ART 12(AT.011 A 18) 

TITULO: ENGENHEIRO DE 
OPERACAO MOI) MECANICA 
Atribuições: RES 218173 - ART 22(AT.09A1 8,06A1 8) 

Inclusão como QT: 0110812011 	Inclusão como RT: 0110812011 

Ramo Atividade: OS ENG MECANICA 

JOSE ALCURE NETO 
Carteira N" RJ-RJ-115599113/D 	Expedida em: 1910911969 pelo Crea-RJ 

RNP: 2001591098 	 Registro: 1969100413 expedido em 1910911969 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569133 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inclusão como QT: 1810811989 	Inclusão como RT: 1810811989 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

JOSE ANTONIO CARNEIRO FELIPPE DE MORAES 
Carteira N 1  RJ-RJ-191981D11D 	Expedida em: 0810511972 pelo Crea-RJ 

RNP: 2002900086 	 Registro: 1972100296 expedido em 0810511972 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569133 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inclusão como QT: 1010812009 	Inclusão como RT: 1010812009 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

JOSE EDUARDO VILLARROEL ZUNIGA 
Carteira N 1  RJ-RJ-8410521081D11D Expedida em: 23/1011987 pelo Crea-RJ 

RNP: 2004444380 	 Registro: 1984105210 expedido em 23/1011987 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EX.POR/RIOS/CAN) 
RES 218173 - ART 07(EX,AER/1.1RIB/SAN URIRU) 
Inclusão como QT: 1310612005 	Inclusão como RT: 1310612005 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

JOSE MARCOS GUIMARAES ADRIANO 
RNP: 2002486085 	 Registro: 2007110272 expedido em 0210512007 
TITULO: AGRIMENSOR 

Atribuições: RES 218173 - ART 04(AT.01 Al 2,14A1 8) 
TITULO: TECNICO 
AGRIMENSURA 

Atribuições: RES 278183 - ART 03(OBS ART 04) 

Inclusão como QT: 2810612011 	Inclusão como RT: 28106/2011 

Ramo Atividade: OS AGRIMENSURA 

K4TIA CILENE BERTOLINI 
Carteira N 1  SP-5060700677/D 	Expedida em: 3011211996 pelo Crea-SP 

Rua Buenos Aires n' 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179 - 2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179 - 2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  



PÁG: 6113 
DATA: 1610412013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N O  2985912013) 

RNP: 2603373820 	 Registro: 2008146273 expedido em 3011211996 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 1910412010 	1 nci usão como RT: 1910412010 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

MARIA BEATRIZ BURLAMAQUI 

Carteira N O  RJ-135594/D 	 Expedida em: 0310811997 pelo Crea-RJ 

RNP: 2002399883 	 Registro: 1994100227 expedido em 0210211994 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 1311212010 	Inclusão como RT: 1311212010 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

MARIO SERGIO AZEVEDO DE OLIVEIRA 
Carteira N O  RJ-RJ-343981D1D 	Expedida em: 1710111978 pelo Crea-RJ 

RNP: 2002427810 	 Registro: 1976102320 expedido em 3111211976 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(A EXC T GEOD) 
DEC 23569133 - ART 28(13CDEl= HIJK) 
DEC 23569133 - ART 29(C EXC GIE/MET) 
DEC 23569133 - ART 29(13) 

Inclusão como QT: 0811112006 	Inclusão como RT: 0811112006 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

MAURICIO CARDOSO MORETTI 
Carteira NO SP-69597/D 	 Expedida em: 0410911979 pelo Crea-SP 

Registro: 2005115206 expedido em 
0111112005 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 05/0412006 	Inclusão como RT: 0510412006 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

MILTON DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS 
Carteira N O  RS-2728/D 	 Expedida em: 0110711964 pelo Crea-RS 
RNP: 2203368764 	 Registro: 2007131147 expedido em 0110812007 
TITULO: AGRONOMO 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 37(P.UN-ABCDE) 

Inclusão como OT: 1511212008 	Inclusão como RT: 1511212008 
Ramo Atividade: OS ENG AGRONOMICA 

PAULO FERNANDO ARAUJO DA SILVA 
Carteira N O  MG-44480/D 	 Expedida em: 23/0711987 pelo Crea-MG 

Registro: 2001105266 expedido em 
1110612001 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 1510812002 	Inclusão como RT: 1510812002 
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PÁG: 7113 
DATA: 1610412013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação  da CERTIDÃO de Registro de Pessoa  Jurídica N O  2985912013) 

Ramo Atividade: OS ENGA, CIVIL 

PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES 

Carteira N O  RJ-RJ-28026/D/D 	Expedida em: 0711111975 pelo Crea-RJ 

RNP: 2002862206 	 Registro: 1981115391 expedido em 0711111975 

TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 139/64 - ART 03(ABCDEF) 

Inclusão como QT: 02101/1986 	Inclusão como RT: 0210111986 

Ramo Atividade: OS ENG MECANICA 

PAULO ROBERTO BELISARIO SOARES DE SOUZA 
Carteira N O  SP-189408/D/D 	Expedida em: 0910211990 pelo Crea-SP 

RNP: 2602031682 	 Registro: 2010110731 expedido em 0910211990 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 1710512010 	Inclusão como RT: 2810412010 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

RAFAEL LUíS RABUSKIE 

Carteira N O  RS-RS120201/D 	Expedida em: 15106/2002 pelo Crea-RS 

RNP: 2202987258 	 Registro: 2010108720 expedido em 1510612002 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como OT: 08104/2010 	Inclusão como RT: 0810412010 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
ROSANA CRISTINA TIBA 
Carteira N O  SP-0682494198/D 	Expedida em: 0910311993 pelo Crea-SP 
Registro: 2007110863 expedido em 
1510312007 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.011 A 18) 
Inclusão como QT: 2410512007 	Inclusão como RT: 2410512007 
Ramo Atividade: OS ENGA, CIVIL 

SYLVIA DUTRA LOUREIRO NOVAES 
Carteira N O  RJ-831009706/D 	Expedida em: 2110211984 pelo Crea-RJ 
RNP: 2004255331 	 Registro: 1983100970 expedido em 18103/1983 
TITULO: GEOLOGO 

Atribuições: RES 218/73 - ART 11 

Inclusão como QT: 1911211983 	Inclusão como RT: 1911211983 
Ramo Atividade: OS GEOLOGIA 

QUADRO TÉCNICO: 
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PÁG: 8113 
DATA: 1610412013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação  da CERTIDÃO de Registro de Pessoa  Jurídica NO  2985912013) 

ALBERY BARROCO TEIXEIRA 

Carteira NO: RJ-159828/D 	Expedida em: 2610712001, pelo Crea-RJ 

RNP: 2000128513 	 Registro: 1999101968 expedido em 2710612000 

TITULO: ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 

Atribuições: RES 218173 - ART 09(AT.011 A 18) 
RES 218173 - ART 08(AT.01 A 18) 
TITULO: TECNICO EM 
ELETRONICA 
Atribuições: RES 278183 - ART 03(OBS ART 04) 

Inicio CIT: 2610412011 
ALEXANDRE MOISES HABER 

RNP: 2006398946 	 Registro: 2008134177 expedido em 1210812008 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início OT: 0310612011 
ANA CRISTINA RODRIGUES LOPES 
RNP: 2009191986 	 Registro: 2010123023 expedido em 1310112011 
TITULO: ENG CIVIL 
Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218173, COM RESTRICAO A AEROPORTOS E 
PONTES E ARTIGO 7 DA LEI 5194166 
Início CIT: 1911012011 
ANTONIO CARLOS MAGGESSI LIMA 
Carteira NO: RJ-881000192/D 	Expedida em: 08/0611990, pelo Crea-RJ 
RNP: 2001063520 	 Registro: 1988100019 expedido em 0810311988 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início CIT: 30101/2012 
ANTONIO FERNANDO DO LIVRAMENTO MARTINS 
Carteira NO: SP-SP-072268/D/D Expedida em: 03101/1980, pelo Crea-SP 
RNP: 2603548620 	 Registro: 1992101892 expedido em 17/0111979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início CT: 1510812012 
ANTONIO JOSE DE CARVALHO ALVES 
RNP: 2006905228 	 Registro: 2008153781 expedido em 1510112009 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início CIT: 3010612011 
ARNALDO LEAL MARIUZZO 
Carteira NO: SP-63617/D 	Expedida em: 0910111979, pelo Crea-SP 
Registro: 1978104379 expedido 
em 1610711979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
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PÁG: 9113 
DATA: 1610412013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N O  2985912013) 

Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569133 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Início QT: 05104/2011 
AUGUSTO CESAR FABRIN 

Carteira N O : SP-089573/DID 	Expedida em: 1310111979, pelo Crea-SP 

RNP: 2607912369 	 Registro: 2010139959 expedido em 13101/1979 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EX.AERIP RLAM) 

Início QT: 2410212011 
CARLOS ANDRE BONOW FILHO 

Carteira N O : IRJ-115388D RJ/D 	Expedida em: 0510511998, pelo Crea-RJ 

RNP: 2005870951 	 Registro: 1967100524 expedido em 06102/1968 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 0411112010 
CARLOS AURELIO SERRA JUNIOR 

Carteira N O : RJ-48498/DID 	Expedida em: 1610411986, pelo Crea-RJ 

RNP: 2003185941 	 Registro: 1983101127 expedido em 2510711980 

TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 218173 - ART 112(AT.01 A 18) 

TITULO: ENGENHEIRO DE 
OPERACAO MOI) MECANICA 
Atribuições: RES 218173 - ART 22(AT.09A1 8,06A1 8) 

Início QT: 1311212012 
CARLOS HENRIQUE COSTA JARDIM 
Carteira N O : MG- 	 Expedida em: 1110511989, pelo Crea-MG 
MG0000049024D11) 
RNP: 1403366721 	 Registro: 2012116476 expedido em 1110511989 
TITULO: GEOLOGO 

Atribuições: LEI 4076162 

Inicio QT: 1510812012 

CESAR SOUTINHO DE MELLO 
Carteira N O : RJ-901001741/D 	Expedida em: 1410511993, pelo Crea-RJ 
RNP: 2001186568 	 Registro: 1990100174 expedido em 1210411990 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início OT: 0911012012 

EDUARDO AUGUSTO DA CUNHA PINTO 
Carteira N O : SP-239761/D 	Expedida em: 1910811992, pelo Crea-SP 

RNP: 2603498665 	 Registro: 2011124776 expedido em 0610912011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
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PÁG: 10113 
DATA: 1610412013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N O  2985912013) 

TITULO: TECNOL EM CONST 
CIVIL - EDIFICACOES 
TECNOLOGO EM CONST 
CIVIL - EDIFICACOES 

Atribuições: ART 3 E 4 DA RES 313186 DO CONFEA, CIRCUNS AM13 DA RESP 
MODALIDADE 

TITULO: TECNOLOGO C 
CV/MOV TERRA PAV 

Atribuições: RES 313186 - ART 3 E 4 

Início QT: 1911012011 
ELIZABETH PETRONI CALDAS DA SILVA 

RNP: 2602576999 	 Registro: 2011104418 expedido em 2710411987 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 0510412011 

EVALDO CABRAL GONCALVES 
Carteira N O: RJ-851033696/D 	Expedida em: 0510511995, pelo Crea-RJ 

RNP: 2001379501 	 Registro: 1985103369 expedido em 1610811985 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 21/05/2010 

FABIO SIMOES SUBTIL 

Carteira N O : SP-5060003240/D Expedida em: 0610811992, pelo Crea-SP 

RNP: 2604573415 	 Registro: 2007143857 expedido em 06/0811992 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 218173 - ART 12(AT.011 A 18) 
TITULO: ENGENHEIRO DE 
SEGURANCA DO TRABALHO 
Atribuições: RES 359191 ART 4 (AT.01 A 18) 

Início OT: 2511112010 
GERSON LUIS DE ARAUJO RODRIGUES 
Carteira N O : RJ-881064808/D 	Expedida em: 01/0911992, pelo Crea-RJ 
RNP: 2001389736 	 Registro: 1988106480 expedido em 2611211988 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 1710311994 
GISELE PRADO DE FARIA 

Carteira N O : RJ-851042466/D 	Expedida em: 2710111986, pelo Crea-RJ 
RNP: 2003713867 	 Registro: 1985104246 expedido em 0210911985 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Início QT: 1710811988 

GUSTAVO ALVES TRISTÃO 
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PÁG: 11113 
DATA: 1610412013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N O  2985912013) 

RNP: 0800480848 	 Registro: 2010157203 expedido em 1510512006 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 2410212011 
JOAO CARLOS MOREIRA GUEDES 

Carteira N O : RJ-19428/D 	Expedida em: 19106/1972, pelo Crea-RJ 

RNP: 2003508503 	 Registro: 1972100352 expedido em 1910611972 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569133 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Início QT: 0810312013 

JOSE RENATO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO 

Carteira N O : RJ-37865/D 	Expedida em: 2710511992, pelo Crea-RJ 

RNP: 2002338337 	 Registro: 1976101800 expedido em 1710511976 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.011 A 18) 

TITULO: ENGENHEIRO DE 
OPERACAO MOI) FABIR 
MECANICA 

Atribuições: RES 218173 - ART 22(AT.09A1 8,06A1 8) 

Início QT: 1410712010 

KLEBER DE SOUZA MOURA 

Carteira N O : BA-15444/D 	Expedida em: 1710311983, pelo Crea-BA 

RNP: 0500930155 	 Registro: 2010124171 expedido em 2510512010 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início CIT: 2410212011 

MARCELO SILVA NETO 
Carteira N O : RJ-19004D RJ/D 	Expedida em: 1710411972, pelo Crea-RJ 
RNP: 2002279381 	 Registro: 1969101379 expedido em 1710211972 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 
Início QT: 1510411986 

MARCIO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA 
Carteira N O : SP-030161/DID 	Expedida em: 2111111978, pelo Crea-SP 
RNP: 2603414380 	 Registro: 1988102446 expedido em 2910411971 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569133 - ART 28(G EX PIR/ClAE) 
Início CIT: 2110811995 

MARIA GLORIA DOS SANTOS SILVA 

Carteira N O : RJ-791044379/D 	Expedida em: 0711111988, pelo Crea-RJ 
RNP: 2009885180 	 Registro: 1979104437 expedido em 2911211979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
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PÁG: 12113 
DATA: 16104/2013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N O  2985912013) 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 0711012011 
MONICA GISLAINE ROCHA DOS SANTOS HAENEL 

Carteira N O : SP-195864/D 	Expedida em: 2110311991, pelo Crea-SP 

RNP: 2602066869 	 Registro: 2011124780 expedido em 06109/2011 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início CIT: 1911012011 
PERSIO AUGUSTO DE PAULA 
Carteira N O : SP-084073/D 	Expedida em: 2710411981, pelo Crea-SP 

RNP: 2610214863 	 Registro: 2012119549 expedido em 20107/2012 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 0911012012 
REGINA MANSUR 

Carteira N O : PR-14731/D 	Expedida em: 3111011984, pelo Crea-PR 

RNP: 1703713273 	 Registro: 2007104750 expedido em 03/05/1983 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início OT: 24/0212011 

ROBERTA MARIA COSTA 
Carteira N O : SP- 	 Expedida em: 23101/1998, pelo Crea-SP 
5060877608/1)1D 
RNP: 2603408291 	 Registro: 2012116486 expedido em 23101/1998 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.011 A 18) 

Início QT: 1510812012 

ROSINA GODINHO COSTA 
Carteira N O : RJ-881032116/D 	Expedida em: 0210811990, pelo Crea-RJ 
RNP: 2002506647 	 Registro: 1988103211 expedido em 0610711988 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 1410712010 

SERGIO ANDRE LIMA TRECE 
Carteira N O : RJ-RJ-156789/DID Exped ida em: 171121200 1, pelo Crea-RJ 
RNP: 2008976831 	 Registro: 1999107809 expedido em 0411011999 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

1 n ício CIT: 0411112010 
THALES DE MEDEIROS NOGUEIRA 

Carteira N O : PR-PR-34307/DID Expedida em: 0410511999, pelo Crea-PR 
RNP: 1700884484 	 Registro: 2012104602 expedido em 0410511999 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
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PÁG: 13113 
DATA: 1610412013 

SERVIÇO PúBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N O  2985912013) 

Atribuições: RES 218173 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início OT: 09110/2012 

FINALIDADE: Para fins de Licitação 

**** RESTRITA A JURISIDIÇÀ0 DO Crea-RJ **** 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro, 16 de Abril de 2013. 

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação 

posterior dos elementos cadastrais nelas contidas e desde que não representem a situação correta ou 

atualizada, do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.7371791298320253 

Emitida às: 1610412013 10:50 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do Crea-RJ na Internet, no 

Endereço www.crea-rj.org.br . 

Rua BuenoS Aires n' 40 - Centro 1 	 PABX: (21) 2179 - 2000 	 1 	www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179 - 2007 1 crea-rj@crea-rj.org.br  



PROPOSTA TÉCNICA E 
COMERCIAL 



e 
CONCREVIAT 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

Rio de janeiro, 2 5 de Abril de 2013. 

Prezado Luiz Fernando Butakka, 

A CONCREMAT apresenta a seguir o descritivo das atividades envolvidas na 

complementação do projeto executivo do Centro de Exposições de São João Dei 

Rei em Minas Gerais. 

Não obstante, contemplamos também todas as considerações pertinentes ao 

perfeito entendimento do escopo dos serviços e da metodologia de trabalho 

praticada pela CONCREMAT. 

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos. 

Sem mais, 

Atenciosamente, 

Lyclia Maria Murad 

Diretora 

Tel.: (21) 3147 4431 
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CONCREMAT 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

1 Escopo dos Serviços 

A presente proposta contempla as atividades para a complementação do projeto 

executivo para a construção do Centro de Exposições de São João Dei Rei, objeto 

do contrato CCIDEMIG n' 3307 firmado com a CONCREMAT em 10/05/2012. 

A seguir a descrição das atividades a serem desenvolvidas: 

Projeto de Contenção de Taludes 

Elaboração do projeto executivo da solução de engenharia proposta no Relatório 

de Análise de Estabilidade dos Taludes (778006-20-PE-501-RL-0001 -RI) para 

contenção dos taludes do empreendimento, no qual é recomendado o emprego 

de solo grampeado verde em três seções estudadas e o emprego da combinação 

de solo grampeado verde com uma contenção rígida na parte superior do talude 

para a seção mais crítica estudada. 

0 projeto executivo será composto de Relatório (dimensionamento, memorial 

descritivo e quantitativos estimados), Planta baixa de localização e Planta de 

detalhes da execução. 

Serviços de Coordenação e Compatibilização de Projetos 

Execução do serviços de coordenação e compatibilização final dos projetos 

correspondente a um período de dois meses, considerando 48 horas/mês de 

Engenheiro Senior e 24 horas/mês de Engenheiro Júnior. 
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CONCREMAT 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

2 Premissas 

* A CODEMIG fornecerá todas as informações necessárias ao 

desenvolvimento dos serviços; 

* Todos os documentos serão elaborados e entregues em língua 

portuguesa; 

* Todos os documentos serão entregues acompanhados da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 

* Toda a equipe de projeto ficará alocada no escritório da CONCREMAT, 

na cidade do Rio de janeiro; 

* Os documentos produzidos utilizarão o padrão CONCREMAT de 

desenho e diagramação; 

a Os documentos serão entregues à CODEMIG em uma via impressa em 

papel plotter e em via magnética do tipo "CD-ROM". Os desenhos serão 

fornecidos em arquivos na extensão "dwg", planilhas, em formato "xis"; 

e os documentos em formato "doc"; 

,G A CODEMIG arcará com as horas paradas da equipe da CONCREMAT, 

mobilizada para este Contrato, causadas por indefinições e/ou demora 

no fornecimento de informações que impossibilitem o andamento dos 

projetos. 
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CONCREMAT 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

3 Plano de trabalho 

e Receber a ordem de serviço formal para inicio do projeto; 

r- Mobilizar a equipe; 

D Confirmar com a CODEMIG as premissas e informações técnicas para 

iniciar a elaboração do projeto de contenção; 

n. Iniciar o desenvolvimento do projeto de contenção e a compatibilização 

dos demais projetos; 

Submeter o projeto para aprovação da CODEMIG; 

id Realizar ajustes nos projetos e demais documentos caso haja 

necessidade; 

Após aprovação, oficializar o término dos serviços. 

Equipe 

A CONCREMAT mobilizará equipe técnica preparada e treinada para a realização 

das atividades, cujos profissionais estão gabaritados e capacitados dentro das 

boas práticas de engenharia. Ressaltamos ainda que todos os recursos 

disponibilizados para o contrato serão de primeira linha, softwares licenciados, 

com atualização anual das versões. 

Prazo 

0 prazo total para a consecução dos serviços é de 60 dias, sendo: 

Fu 20 dias para o Projeto Executivo de Contenção de Taludes 

o 60 dias para Coordenação / Compatibilização 
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e 
CONCREMAT 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

4 Remuneração 

Valor Global 

Considerando o escopo definido em nossa proposta, o valor total é de R$ 

63.950,00 (sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais), distribuídos da 

seguinte forma: 

o Projeto Executivo de Contenção de Taludes: R$ 33.450,00 

u Coordenação / Compatibilização: R$ 30.500,00 

Condições de Pagamento 

80% após a entrega dos projetos 

20% após aprovação final dos projetos 

* A emissão das notas será realizada após cada medição mensal. 

* A CODEMIG terá o prazo máximo de OS (cinco) dias para liberar a 

emissão da nota fiscal correspondente à medição. 

* As faturas terão vencimento 20 dias após a data de emissão da 

respectiva fatura. 

12 No caso de atraso no pagamento das faturas o valor será acrescido de 

correção monetária e juros de 1 5% ao mês. 

Reajustes 

Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o prazo de 12 (doze) meses a partir 

do início dos serviços, quando após será reajustado de acordo com a legislação 

vigente conforme variação do índice ICC divulgado pela FCV tomando-se por base 

o mês vigente. 

Considerações 

,Q Caso as premissas da CODEMIG sofram alterações, os valores também 

serão ajustados. 

EMPRESAS CONCREMAT - Página 6/10 



PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

CONCREMAT 
	

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

o No preço já estão incluídos encargos sociais e trabalhistas de acordo 

com a legislação vigente, "over head", softwares e hardwares, benefício 

e lucro da empresa, telecomunicação, internet e material para consumo 

no escritório da CONCREMAT. 

o Para execução de serviços, não contemplados nesta proposta, 

praticaremos os seguintes valores por categoria: 

Categoria jornada Hh 

Coordenador Técnico 168 213,18 

Consultor 168 250,00 

Profissional Sênior 168 213,18 

Profissional Médio 168 129,50 

Profissional Junior 168 86,26 

Projetista Sênior 168 87,66 

Cadista 168 45,82 
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CONCREMAT 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

5 Encargos do Cliente 

o informar o início dos serviços de elaboração dos projetos com tempo 

hábil para que a CONCREMAT possa providenciar a mobilização dos 

profissionais necessários; 

e, Designar um representante da empresa para acompanhar o andamento 

dos serviços e dirimir eventuais dúvidas relativas ao desenvolvimento do 

empreendimento; 

o Fornecer o levantamento topográfico da região do estudo; 

o Fornecer todas as informações e documentos necessários para o 

desenvolvimento das atividades; 

c Comentar e aprovar os desenhos e documentos dos projetos 

elaborados. A não aprovação e ou comentários, nos prazos acordados, 

possibilitará um acréscimo no prazo de finalização do projeto igual ao 

do atraso, sem que isso possa ser imputado a CONCREMAT; 

a Reembolsar à CONCREMAT as despesas não previstas nesta proposta 

como passagens e hospedagens para visitas extraordinárias fora da 

cidade base da Contratada; 

o Viabilizar a realização de uma reunião de início e encerramento do 

Contrato que deverá ocorrer, no máximo, 72 horas após a data final das 

atividades a ele vinculadas; 

c Comprometer-se a assinar os documentos: "Atestado Técnico" e "Termo 

de Encerramento" conforme descrito abaixo: 

Atestado Técnico (parte integrante do acervo técnico da CONCREMAT): deverá 

ser entregue em papel timbrado da CODEMIG, assinado pela CODEMIG e enviado à 

CONCREMAT no prazo máximo de 15 dias após a reunião de encerramento. 

Termo de Encerramento: deverá ser enviado à CONCREMAT no prazo máximo de 

15 dias após a reunião de encerramento. Este documento será assinado pela 

CONCREMAT em até 03 dias úteis após o recebimento da última Nota Fiscal de 

pagamento dos serviços e encaminhado, já assinado, à CCIDEMIG. A CCIDEMIG 

deverá devolver uma via deste documento com sua assinatura no prazo máximo 

de 15 dias após recebê-lo assinado. 
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

CONCREMAT 
	

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

6 Fora de escopo 

o Execução de levantamento plan ialti métrico cadastral e sondagens; 

12 Projetos de infraestrutura não especificados na proposta; 

o Horas adicionais decorrentes de retrabalho devido ao recebimento de 

informações /dados equivocados, desatualizados ou que venham a 

alterar substancialmente o projeto; 

* Pagamentos de taxas e emolumentos relativos às licenças e aprovações 

de projetos e obras; 

* Tradução de documentação técnica de qualquer natureza; 

* As despesas com plotagens que excedam ao número de cópias indicado 

nesta proposta (01 cópia); 

* Qualquer serviço não explícito nesta proposta. 
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PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

CONCREMAT 
	

EXECUTIVO - EXPOMINAS 

7 Considerações Gerais 

Ressalvamos que os preços e demais condições comerciais ora propostos, foram 

definidos com base nos seguintes itens vigentes: tributos, encargos sociais e 

impostos. Qualquer modificação nos itens acima mencionados resultará 

imediatamente na alteração proporcional dos preços constantes na presente 

proposta. 

Eventual modificação da conjuntura econômica atual que vierem a comprometer o 

equilíbrio inicial econômico financeiro da presente proposição acarretará numa 

revisão das condições comerciais proposta, de forma a restabelecer este 

equilíbrio. 

Ressaltamos que a proposta enviada pela CONCREMAT deve permanecer em 

sigilo. 

Nos preços já estão incluídos encargos sociais e trabalhistas de acordo com a 

legislação vigente, "over head", softwares e hardwares, transporte e alimentação 

da equipe, benefício e lucro da empresa, equipamentos individuais de segurança, 

computadores e material para consumo no escritório da equipe da CONCREMAT. 

Todos os cálculos se baseiam em uma carga horária normal de trabalho, de 

segunda a sexta-feira, em horário comercial. Caso haja necessidade, poderemos 

reestudar novos valores para fora deste cenário, de comum acordo com V.S.as. 
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úTí1~1~ê] 
Belo Horizonte, 29 de abril de 2013 

À 
CODEMIG 
Belo Horizonte — MG 

Assunto: Expominas de São João del Rei 
Projeto de Contenção de taludes; coordenação e compatibilização de projetos 

Prezados Senhores, 

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta para elaboração do projeto de contenção de 
taludes, coordenação e compatibilização de projetos para o Expominas de São João del Rei. 

ESCOPO: 
Elaboração dos projetos de engenharia, sendo: 

- Projeto de Contenção de Taludes conforme Relatório Técnico de Análise de Estabilidade dos 
Taludes. Nos projetos apresentados estarão inclusos os memoriais descritivos, memória de cálculo e 
lista de materiais. 

- Coordenação e Compatibilização de Projetos — compõe-se de atividades para gerenciar e integrar 
os projetos multidisciplinares, visando o ajuste entre as diversas matérias, através de análises, 
verificações e correções das interferências físicas entre as diferentes soluções apresentadas para 
projeto, tendo como objetivo minimizar os conflitos entre eles, conduzindo para a obtenção dos 
padrões de controle de qualidade determinada pelo cliente. 

PRAZO PAPA EXECUÇÃO: 

0 prazo previsto é de 2 (dois) meses. 

PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO: 

Para a execução dos serviços acima, os honorários serão de R$ 68.000,00, correspondentes a: 
- Projeto Executivo de Contenção de Taludes — R$ 36.000,00 
- Coordenação e Compatibilização — R$ 32.000,00 

Forma de pagamento: 
- 80% na entrega dos projetos 
- 20% na aprovação final dos projetos 

Na expectativa de seu atendimento, 

Atenciosamente, 

MPO MARC PROJETOS E OBRAS LTDA 

MARCO PROJETOS E OBRAS LTDA RUA ARQUIrETO RAFAELLO BERTI 820 BAIRRO MANGABE9RAS CE ~ ' 
30210120 BELO HORIZONTE FONE 32871307 



-w~ 

Belo Horizonte, 26 de abril de 2013 	 13032/2013 

À 
CODEMIG 
A/C — SR. LUIZ FERNANDO 
BELO HORIZONTE — MINAS GERAIS 

Assunto: 	PROJETO CENTRO DE EXPOSIÇÃO DE SÃO JOAO DEL REI 

Referencia: Projeto de Contenção de Taludes 

Coordenação e Compatibilização dos Projetos 

Prezado(s) Sr.(s)., 

Ternos a satisfação de apresentar nossa proposta para execução do serviço supra citados. 

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Esperando que a presente proposta preencha os requisitos solicitados por W. SS. 
subscrevemo-nos 

Atenciosamente: 

RHE REZEN E HORN EN ENHARIA LTDA 
Oniar Rezende 

Razão Social: RHE - Rezende Hom Engenhafia Ltda 
Endereço: Av. Cristiano Machado 1682 / 501 
Belo Horizonte - Minas Gerais 
Tel (31) 2535-8064 - Cel (31) 9957-02072 
Email: rhe~ã,,.proiciafido-coiTi.br  Site: x"v ~~ ,.ppojetan(io.coi~ 

CNPJ - 02.800.96810001-28 
1nscri ~ão Municipal 145.353/001-8 



1.1- PREMISSAS/ ESCOPO 

Desenvolvimento dos projeto de engenharia , sendo: 

Projeto de Contenção de Taludes 
Desenvolvimento do projeto de contenção de taludes conforme Relatório Técnico de Analise 
de Estabilidades dos Taludes. Os projetos apresentados sera incluso de Memorial Descritivo, 
Memória de Calculo e Lista de Materiais. 

Coordenação e Compatibilização de Projetos 
Compõe-se de atividades para gerenciar e integrar os projetos multidisciplinares, visando o 
ajuste perfeito entre eles através de análises, verificações e correções das interferências fisicas 
entre as diferentes soluções apresentadas para o projeto, tendo como objetivo minimizar os 
conflitos entre eles, conduzindo para a obtenção dos padrões de controle de qualidade 
determinada pelo cliente. 

2.1- OBSERVAÇõES 

I- Quaisquer modificações de informação que, por razões alheias à nossa vontade, 
implique em alterações dos serviços, resultando em horas adicionais de serviço, 
serão cobrados através de apropriação por homem-hora de trabalho efetivo dos 
profissionais envolvidos. 
Todos os serviços serão executados em horários previamente agendados . 
Apresentação de ART dos ser-viços 

3.1- PRAZOS DE EXECUÇÃO 

Prazo previsto para execução sera de dois meses 

4.1-VALIDADE 

A presente proposta é válida por 30 ( trinta ) dias contados a partir da sua apresentação. 



5.1- PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

Para a execução dos serviços, os honorários da RFIE REZENDE HORN ENGENHARIA 
LTDA, serão correspondentes a: 

Valor mensal do ser-viços sera de R$ 78.500,00 (setenta e oito mil e quinhentos reais) 

Forma de pagamento: 	80% contra a entrega dos trabalhos 
20% apos a aprovação final dos trabalhos 
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E~ 	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio  de  Janeiro 
CREA-RJ 	

rtum Ou— Airos, 40Conlr*.Rlo de J—Im ~WCeP: ~Aó7ó420-T.I:(21)21?9-2000 . F.:(21)2í70-22113 -TELECREA:(21}21173.2007 

No  INO0854010 ART 	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 	 1 -  'Aa - CREA-RJ 

1  Natureza: 	 Fato 	redor: 

OBRA E SERVICO 	 NAOINFORMADO 	 VINCULADA 
N--  . 	 NI  da ART principal:  INQQlI5,1647 

N5  do registro do profissrona]: 

1981115391 
Nome do profissional ,  
PAULO  MEIRA DE VASCONCELOS  CHAVES 

Hâ Prof Co-Responsâve1 9  

Sim  
HâPmfL5si<msIdef~mve7. 	

n-,,—, 	
e de Classe Cód,~o Entidad 

Sim 	 SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO  RJ 
N- do rog,stro da empresa: 
1958200028  

Nome da Empresa 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SIA 

Nome do Contratante: (~Gopj) 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG  
CICICNPJ 
19791581000155 

Endereço 

RUA AIMORÉS 1697 
Complemento 

Bair,0: 	 IMunIcIpio: 

IquBlIU--  ELO  HORIZONTE 	 IMIS  
UF; CEP: 

30140071 

NI  do Contrato: Ramo,  

13101  
Aliv.  lêem.  R.s.:  ~ 1  2 
	1  49 	1  E pecif, da Ativ 

753 	1 	. 	1  
Complemento, da Altiv.: 

175 	1 	- 	1 	- 

0"r""'aÇã'> 1,11,11 - Hini 
N1  Pavi~  

1 	
.  1  Data rnmo 

1010512012  
1 Prazo do Conímto 
1180  dia(s)  

IN'H,H,IJ.T.  IVaJor con[.[Honorêrios 

R$  1A13.500,00 
Salário 

Oca=m 	mTÊs  Complementares S 	
NICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO  DOS PROJETOS  COMPLEMENTARES PAR 

Z  _= 

A A CONSTRUÇÃO DO  CENTRO  DE  EXPOSIÇÃO  DE SÃO JOA0 DEL  REI  -(MG),E NO  QUE CONCERNE AS  ATivioADEs 

DE  ENG.MECANICO. 

Endereço 

RUA ELICILIDES DA CUNHA 	 1106 
mplorne.to 

Bairro-. 	 Municipio ,  
SAO  CRISTOVAO 	 RIO  DE JANEIRO 	 IRJ  

LIF: 
120940060 
CEP 

lUQ  V"IaM  0  Cl2P1`  ~n 	 reter tes ~gndlldÊOMBlond"enl<>;3.paragrafal l doarUgon"lldoD~eton- 5.29512004. .1. 	 p~~  s_ Con  . ~ ĵ bN 

REMETE ,"STA VIA AO CREA-RJ 	..,w,96 sTE FORMULAmo SAODF TOTAL RESPONSABIUDADE DO PROFISSIONAL, AUTOR OPiART 
A atitenticIdade desta ART deverá ser confirrnada no site  d<CREA-RJ  no endereco www.crea-rj.Ong.bir 

Conselho Renional de Encienharía e Agronomia do Estado do-Rio de Janeiro 

CREA-RJ 
	RuaBuenos Mins, 40 ContmAio de,lonrilmRJ CEP: 20071M121) -Tel:(211)21179.=O -F—(211)2179.22113 -TELECREA:(211121179.2007 

SOLICITAÇÃO DE BAIXA 

0 Té.!,,odaOb,./S.iç. 

0 Rescisão do Contratante 

0 Outo. 

Data ,  

ART No  INO0854010 

Data 

Nome do Requerente: 

Assinalura: 

SEMPRE OLIE CESSAR A RESPONSABILIDADE TÊCNICA PELA OBRA OL) SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICITAÇÃO DE BAIXA PARA 0 CREA-RJ 



BANCODO BRASIL 
p 

-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA r AGRONOMIA _) CRFA-Rj 

-~~ :Detadod~en10 	N docu~to A., NossonOmem 

3010712012 	20122000130634 RC 3010712012  2012200013G6340 
usn do sárim 	 =eita- 	 moeda Quantidade x valor 

OlAffilP 	 R.R 17"-R 1 2AU 245-4 

-7j_` í`Y'~ 

ART 1 NO085401 0 

r-~te m~ soynènt 
, 
e,-,«  

, 
ávaliti.d. q . ri, a .~0rfl"çâqn ~..4pu—p. 1 rhed do 

: 	 Aulffti"çg. —K.e 	Recibo da sacado 

—bo de paqa.. ~1eí witido pelo 8-oo 
Reoclb~lo atmvê...d. qh~qu. nP 	 o b-CO, 

pó Wá V. dad 	à . oa~~ ptp 
. 

chá P6 	 qú. wk bá,né ~ m_6, 

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



Fato Ge ador. 
OBRA E SERVICO 

1 
NÃO INFORMADO 

1 1 

Tip Í 	

—1 
VINCULADA 

N--  . N'da ART principal; iNO0853047 

NI do reg.stro do p,cri»o.ai: Nome do profíssorial ,  

q 1990104247 ANTONIO ELISIO CANCELA 
~fâ Prol Co-RespDnsãvel? Hiá P,ofissicinal de Empresa VinculaW Frítidade de Classe 

Sinin  
Sim jCódigo 

SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DO  RJ 
N1  do regisiro ,  de empreW  No= da Empresa 
1958200028  CONCREMAT  ENGENHARIA E TECNOLOGIA SIA 
Nome do Contratarce: (LEiGapil CICICNI`J 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 197915B1000155 
Endereço Cumplemento 
RUA  AIMORÉS 	 I N1697 
Bairro: icipo: LIF: CEP: 
LOURDES 	 1  BELO  HORIZONTE 	 IMIG  30140071 
N1  do Contrato; Ramo,  Especif. da Ativ: ^omp!emeirlo. da Abv.: 

2101  
Ativ. Têer: Res.:  
1 73 	1 	- 175 

QuantIrcaçâ0 

1  
W Paitt-  Data inicio I Prazo do Comi N-H.H.IJ.T. lValot c(>nl.IH 	o 	IS"no 

100,00 -  Hh  .  1010512012  1180  dia(s)  9  I R$ 11.0113.50OZOólr1  

"nÉ'ões 
 Complementari 

T  CNICOS DE CONSULTORIA  EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO  DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA 

A CONSTRUÇÃO DO  CENTRO DE EXECUÇÃO,  DE SÃO JOAO DEL  REI  - (MG). 

Enderep3 Complamento 
RUA EUCLIDES DA CUNHA 
Bairw. 

IRwiOeDE  
Ip~ ' F.*  

SACI  CRISTOVAC,  JANEIRO 2  
-EP~ 0  D., 	

060 

Conselho Regional de Engenharia e ffironomia do Estado do Rio de Janeiro 

CREA-RJ 	
R.. 8.—. Airas, 40CIi.t.-Ri. d. 3.nk. RJ CEP: 200~ T.1:(211j2179.2001) fw(M)2179-2283 -T~ LECREA:(21)2179-2Z07 -hrli ,W~—4.orTbr 

NO INO0853676 ART 	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 	 I- VI. - CREA-RJ 

Li,, 	~ 	 ... --- .. — --M7 . —5.ppi _acie cm_aic=enTo ao paragraio i- ao anlgo ri-  11  ao Decreto ti- 52,9612004. 

1  Data -4Zr94sional Contratado j#Sio  Contratante 
Antânio 1 

A  auten 
TE FORMULÁR  0 SÃO DE TOTAL RESPONSABIUDADE DO PROF I"IONAt. AUTOR DA ART 

desta ART deverát  NK 	
j o  

=c>  1  m v im 2u  ~~ S~RMon  r1m92%% site =lo MWR n end 'ereco www.crea-rj.org.br  

CREA-RJ 
— 	

Conselho Regional de Engenharia e Acirionomia do Estado do Rio de Janeiro 
R- B—rio. Ains, 40 C-kr.-RI. & J-.]-RJ CEP: 2007"21) -TeM211)2~00 -Fax:(21)2179-22113 - TELECRJEA:(21112179-2007 -tittip~~—9.te 

w 	SOLICITAÇÃO DE BAIXA 
0 Término da Obra/Serviço 

o Rescisão do Contratante 

o Outro: 

Dai. ,  

ART No  INO0853676 

Date 

Nome do Requerente: 

Assinatura: 

SEMPRE QUE CESSAR A RESPONSABILiDAnE TÉCNICA PCI-A OBRA OU SERVIÇO PELOS MOTIVOS ACIMA, REMETER A SOLICJTAÇÃO DE BAIXA PARA 0 CREA-RJ 



OBANCODORRASIL 

ART INDO853676 

...:. 	:..: ., , 	. 	1 "o ~ . ..: -I ' - ~:. 1 . . . — 	1 ~ 	 F— 	A,tffli ~açlO ~ica - Recibo do "cado 
E.(Q. r..ClbÇ SWé ~N t.1à ~áll&dn " a~autentjw !~QcMlcá m ammpanh.dç! dó 
reà~o dê paqam~. "úd. p~b 8.noá . : , : . 	. . 	: .: . 	: .. 
R.e~lo atmvâ do áq. ~. 	 . . . 1 ~o ba—;  
E.I. qJtá ~~ó ~~à t.,â alid ,ado ap6~ o p9ga~rncnto .dc~.u. pe16 ban. , —d.. 

................. . .............. 
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
Registro de Responsabilidade Técnica - IRIRT 

RRT SIMPLES 
NO 0000000456285 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

— 1. Responsável Técnico 

Regrsi Nacional: 23602-0 1 MARIA MURAD CURI 

Titulo do Profissional Arquiato e Urbanista 

Ci 33.146.64810001-20 Registro 114214-0 Empresa Contratada: CONCREMA7 ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

2. Dados do Contrato 

CNi 19.791.5811W01-55 	Contratante: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 

Contrato' 	 Celebrado em 1010512012 

Vaior: R$ 1.013.500,00 	 Tipo do Contratante: Pessoa juridim de direito prvado 	 Ação Instfilucional: 

Data de Início: 3110W012 	Previsão de término: 1611112012 

Observação: 

Dados da Obra/Serviço 

RUA DOS AIMOR?S 

W: 1697 	 Compiemento: 

Bairro: BAIRRO DE LOURDES 

LIF: i 	 CER30140071 	 Cidade ,  BELO HORIZONTE 

Coordenadas GeograficaT 

AtNidade Técnica 

AtiWd1.d.: 1.1.2 - Projeto aN.it,tóni~. 
Ci.a.~ 1,00 	 unidade: hin 

ApóG a rend~ das tiid,d,, tá~ e poi di—ra proceder a baixa de~te i 

— S. Descrição 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTC RIA, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE 
EXPOSIÇOES OE SÃO JOÃO DIEL Fr~ 
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INTRODUÇÃO 

0 presente documento trata-se de um memorial de cálculo para conferência das inclinações dos 

taludes que compõem a área da Expominas, a ser construido em São João Dei Rei — MG. A Figura 01 

mostra a foto aérea do local. 

k 

Figura 01 — Fotografia aérea do local da Obra (Google, 2013). 

A presente memória de cálculo teve como base os seguintes documentos utilizados como referência: 

• Planta Topográfica Planialtimétrica — 778006-20-PE-057-DE-0001; 

• Projeto Executivo Geométrico - Implantação — 778006-20-PE-8114-DE-0001; 

• Relatório de estudos geotécnicos e sondagem realizado pela Eget. 

CONDICIONANTES GEOLóGICO-GEOTÉCNICOS 

Para os estudos geológico-geotécnicos da região, foram apresentados boletins de sondagem a 

percussão, boletins de sondagem a trado com ensaios de caracterização completa. A Figura 02 

apresenta a locação dos furos de sondagens realizados, as áreas que serão cortadas e áreas que 

receberão aterro e as seções para estudo de análise de estabilidade. 
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Figura 02 — Locação dos furos de sondagens, das seçôes de análise e áreas de corte e aterro. 

1 A Tabela 01 apresenta as sondagens consideradas no estudo das respectivas seções. 

Tabela 01 - Análise das Sondagens (espessura das camadas de solo) realizadas pela Ingeo. 

Seção Sondagens Campanha 
Nível 
d'água 

Limite da 
sondagem/ do 
Impenetrável 

ST-01 Seco  1,50 
Seção A-A 

— ST-06 Seco  1,50 

ST-05 Seco  1,50 
Seção B-13 

EGET 
SP-21 Seco  10,15 

Seção C-C 
ST-04  Seco  1,50 

SP-22 Seco  15,60 

ST-03 Seco  1,50 
Seçâo D-D 

SP-08 Seco  16,40 

Analisando o relatório de sondagens da EGET, concluí-se que o perfil do terreno é homogéneo e 

composto, em sua maioria por silte arenoso ou argiloso, com lentes de argila arenosa o 
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0 material do aterro será composto pelo material proveniente do corte no terreno natural. Com  

isso, a análise foi elaborada para dois solos de matriz siltosa em que os parâmetros de resistência 

foram obtidos por retroanálise, enquanto que os parâmetros de aterro foram estimados com base 

nesta retroanálise. 

3. AVALIAÇÃO DOS TALUDES 

3.1.1 Dimensionamento Geotécnico 

Os estudos nos taludes previstos foram elaborados a partir de análises de estabilidades 

realizadas com o auxílio de software SLOPENV. 

As análises de estabilidade foram efetuadas aplicando-se o Método de Spencer. 

0 fator de segurança mínimo prescrito pela norma INIBIR 11682 da ABINIT para a análise de 

estabilidade em questão é igual a 1,5 (F.S. ~: 1,5). 

Método de Spencer 

0 Método de Spencer é um método rigoroso em seu princípio básico ao atender todas as 

equações de forças e momentos, sendo inicialmente desenvolvido para superfícies circulares e, 

posteriormente, modelado para quaisquer superfícies, desde que estas sejam cineticamente 

possíveis. 

0 método considera tanto esforços normais, como tangenciais (cisalhantes) entre fatias, e baseia-

se na obtenção de uma resultante das forças na base da fatia (Qi), a qual forma um ângulo 8 com 

a horizontal e que passa pelo ponto de interseção das forças Ni, Wi e Ti (Figura 03). 

Figura 03 - Forças atuantes nas fatias. 
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A resultante Q é obtida através da equação de equilíbrio de forças nas direções normal e paralela 

à base da fatia, e considerando o critério de ruptura de Mohr-Coulomb -. 

c'. b. seca + tg0'.(h.Cosa-u.  b. seca) _ W. sen, 
Q, 	F 	 F 

cos(a-,5). 1+ 
tg  0'.  tg  (a  - õ) 

1 	F 

São obtidos 2 (dois) fatores de segurança: um fator de segurança para o equilíbrio de momentos e 

outro relativo ao equilíbrio de forças nas direções normal e paralelo à base da fatia. 0 fator de 

segurança do método é aquele comum que satisfaz, concomitantemente, o equilíbrio de forças e 

momentos, sendo determinado por iterações ou gráficos (Figura 04). 

U- 

F 
1.05.- 

1x0wY 

o 
*<~ 0.95 -̀,~-  
LL 

01 	5« 	10' 	lY 	2(r 	25' 

5 

Figura 04 — Determinação gráfica do fator de segurança pelo Método de Spencer. 

3.1.2 Parâmetros Adotados 

Os parâmetros geotécnicos foram definidos a partir de retroanálise da seção do terreno da 

topografia, antes dos trabalhos de terraplenagem. 

Foram verificadas 2 (duas) situações distintas para cada seção transversal analisada (ver Figura 

02) e com a superfície de deslizamento no talude mais crítico da seção. As situações analisadas 

constam abaixo: 
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o Linha piezométrica coincidindo com a superfície do terreno: 

Seção 

9231 

919 — 

E 
o 913 — 

908 

	

w 
903 	Sffte 

PN: 23'; 
weight 17 kN/rrt-, 

	

:

8 	Cohesion: 9 kPa- 

	

3 	1 	U",1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
o 	5 	10 	15 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 	65 	70 	75 	80 	85 	90 	OS 100 105 110 

Distância (m) 

Figura 05 — Retroanálise dos parárnetros de resistência do solo, com linha piezométnca na superfície do terreno para 
seção A-A. 

Seção 13-13 

#
IM 

916A 

> 

w  
Sifte 

	

9WA 	 Phi: 23 
Unft Weight 17 kNIm3  
Cohesion: 10 kPa. 

-5 	 o 	5 	10 	is 	20 	 25 	 30 	35 	4D 	45 	 SO 

Distáncia (m) 

Figura 06 — Retroanálise dos parárnetros de resistência do solo, com linha piezométrica na superfície do terreno para 
seção 13-13. 
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Seção C-C 

	

890-82 L 	
L L 	 L 	 L 	 L 	 L  

	

o 	
5 	10 	15 	20 	25 	 30 	35 	40 	 15 

Distância (m) 

Fgura 07 — Retroanálise dos parâmebcs de resístência do solo, com linha piezométrica ria superficie do terreno para seçâo C-C. 

Seção D-13 

0.979 
4~—  

908 

903 

898 

c> 893 

w 888 

883 

o 	6 	10 	is 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	60 	65 	60 	65 	70 	76 

Distância (m) 

Fgura 08 — RebDanálise dos parámetros de resistência do sob, oom linha piezométrica ria superfície do t~ para seção D-D. 
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a Parâmetros de resistência obtidos por retroanálise sem a linha piezométrica 

SeçãoA-A 

W31 

Ina 

E 
0  
M C"  

gw 

	

W  9D3 	sifte 
Phi: 23 
UM Weight 17 

	

M 	Cobesion: 3 kPa. 

	

893 	 1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	j 
o 	5 	10 	is 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	so 	55 	60 	65 	70 	75 	so 	as 	9D 	95 	10D 	im 	110 

Distância (m) 

Figura 09 — Retroanálise dos parâmetros de resistência do solo, sem linha piezométrica para seção A-A. 

Seção B-B 

* 
1  M 

MA 

921.1 

o 

0 

w  

9D11 

MA 
5 	10 	is 	20 	 25 	30 	35 	40 	 45 

	
~2M 

Distância (m) 

Figura 10 — Retroanálise dos parâmetros de resistência do solo, sem linha piezométrica para seção El-B. 
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Seção C-C 
0.997 
W-- 	1 

o 

w 

o 	5 	10 	is 	20 	25 	30 	35 	40 	45 

Distância (m) 

Figura 11 — Retroanálise dos parâmetros de resistência do solo, sem linha piezométrica para seçâo C-C. 

Seção D-D 

1.013 
W--  

908 

903 

—È  898 

o 
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o 	5 	10 	is 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	so 	56 	w 	65 	70 	75 
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Figura 12 — Retroanálise dos parámetros de resistência do solo, sem linha piezométrica para seçâo D-D. 
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Os parâmetros de resistência obtidos em cada retroanálise encontram-se na Tabela 02. 

Tabela 02 - Resumo dos parâmetros de resistência do solo obtidos por retroanálise. 

Os parâmetros de resistência apresentados na Tabela 01 são coerentes com os valores obtidos 

por correlações com NSPT, considerando um solo silto arenoso de NSPT = S. 

Teixeira (1996) Utiliza: 

0 = ~2ON + 15 0  

Para solos arenosos com NSPT = 5, Godoy (1972) recomenda 18 kN/M3. 

Assim, a Tabela 03 mostra os parâmetros adotados para o terreno natural e também para o aterro 

necessário para a terraplenagem, composto do corte no terreno natural. Para o aterro foram 

adotados valores ligeiramente mais conservativos. 

Tabela 03 - Resumo dos parâmetros Adotados. 

Situação 

Parãmetros de resistência do Analisada 
Seção solo Com Sem 

N.A N.A 

Ângulo de atrito Interno 23,0 23,0 

Seção AA 	Peso Específico (kNIm3 ) 17,0 17,0 

Coesão(kPa) 	 c  9,0  3,0 

Ângulo de atrito Interno ( 0 ) 23,0 21,0 

Seção 13-13 	Peso Específico (kN/ml) 17,0 18,5 

Coesão(kPa) 	 c  10,0  1,0 

Ângulo de atrito Interno ( 0 ) 23,0 22,0 

Seçáo C-C 	Peso Específico (kN/ml) 17,0 18,0 

Coesâo(kPa) 	 c  12,0  1,0 

Ângulo de atrito Interno ( 0) 23,0 22,0 

Seçáo [)-D 	Peso Específico (kN/m') 	y 17,0 18,5 

Coesâo(kPa) 	 c  11,0  1,0 

y 
Solo 

( 0 ) 	(kNImI)  (kPa) 

Silte 	23,0 	17,0 10,0 

Aterro Siltoso 	22,0 	17,0  5,0 
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3.1.3 Seção Estudada 

Foram analisadas as seções transversais A, B C e D, considerando-se o perfil e cotas da 

terraplenagem, o estudo mostrou a necessidade da implantação de solo grampeado com face 

verde revestida com algum tipo de vegetação), contendo grampos de aço CA 50^ todos com r = 

25mm e inclinação de 20' com a horizontal. Os resultados obtidos nas Análises de Estabilidade 

encontram-se nas Figuras 13, 14, 15 e 16. 

Seção XA 

Aterro 
Pri:  22'; 
Unil Weight 17 kNhri-, 

916 	 Cohesion: 5 kPa. 	 Aterro 
PN: 22 

É~ 913 	 Unit Weight 17 kNW; 
on: 5 kPa. 

gw  
CO > 	silte 

PN: 23 
Unil Weight 17 kNft-
Cohesion: 10 kPa. 

W3 	1 	1 	1 — 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	 1 
o 	5 	10 	is 	20 	25 	30 	U 	40 	45 	w 	55 	60 	65 	70 	75 	M 	Sr. 	95 	10D 105 110 

Distancia (m) 

Figura 13 — Análise de estabilidade para o terreno terraplenado, com solo grampeado verde para seção A-A, 
grampos de 3,Om de comprimento e espaçados 2,Om ao longo da face, no sentido subvertical, e no horizontal. 

o 

w 	
14~ 

sifte 
Unff Weiffirt 17 kNW; 
Phi: 23 '; 
Cohesion: 10 kPa 

0 	15 	n 	Z 	 35 	40 	15 

Distância (m) 

Figura 14 — Análise de estabilidade para o terreno terrapienado, com solo grampeado verde para seção B-B, 
grampos de 12,Om de comprimento e espaçados 1,Om ao longo da face, no sentido subvertical, e no horizontal. 
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Seçâo C-C 

o 
im 

920.8 

915.8 

o 
MB 

w 
 

M.B 

W5,8 

M.8 
-10 
	

5 	 to 	is 	20 	 25 	 30 	 35 	 40 	 45 

Distância (m) 

Figura 15 - Análise de estabilidade para o terreno terraplenado, com solo grampeado verde para seção C-C, 
grampos de 12,Om de comprimento e espaçados I,Om ao longo da face, no sentido subvertical, e no horizontal. 

Seçào D-D (Solo GraffWado - Contenção) 

Aterro 
UM ~gtIt. 17 k~. 
PhI 22 *; 	 1.6w Cobeslom  5 Wa, 	

qp 

U 

 

uro ou cortina) 

ou con`na)  

903 

898 	 Aterro 
Unfl We$9111: 17 MW. 
Phi: 22 '. 

o 	 Cohesion 5 Wa. 
893 

CO 

>— — — — — — — — — — 
w 988 

sRte 
883 	 Unil Migril: 17 kN~; 

Ptil ,  23 *: 
Cobesion: 10 Wa. 

878 	 1 	1 	1 	1 	J 
o 	5 	10 	is 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	so 	55 	60 	65 	70 

Distância (m) 

Figura 16 - Análise de estabilidade para o terreno terraplenado, com painel de contenção e solo grampeado verde 
para seção D-1), grampos de 8,Om de comprimento e espaçados 1,5m ao longo da face, no sentido subvertical, e 

no horizontal. 
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A Tabela 04 apresenta os fatores de segurança para as situações sem a intervenção e com as 

soluções propostas. 

Tabela 04 — Resumo dos Fatores de Segurança. 

Solo Grampeado 

Sem 
Solo Grampeado (malhal,5x1,5, Solo Grampeado 

intervenção 
(malha 2x2, grampo grampo de 8,Om de (malha11x11, grampo 

Seção de 3,Om de comp.) comp.) + Painel de de 12,Om de comp.) 
Contenção 

F.S F.S F.S F.S 

Seçào A-A  1,155 1,538  - 

Seçào  B-13 1,067 - 1,424 

Seção C-C  1,043  1,485 

Seção D-D  0,848  1,630 

Pode-se considerar que foram atingidos fatores de segurança (F.S) satisfatório nas seções A-A, 

13-13, C-C e D-D com as intervenções propostas. 

4. CONCLUSõES E RECOMENDAÇõES 

Pelas análises realizadas, as configurações e geometrias, dos taludes da obra, apresentadas no 

projeto de terraplenagem não se mostraram estáveis, com isso foi necessário o estudo de uma 

intervenção que se adequasse às condições locais. 

0 fator de segurança obtido na análise de estabilidade que contempla a intervenção recomendada 

(solo grampeado) foi satisfatório para as seções A-A, 13-13 e C-C, e representou um incremento 

significativo da estabilidade nos taludes em relação à situação apresentada no projeto de 

terraplenagem. 

Assim, para a geometria final do projeto de terraplenagem, com a inclinação dos taludes de 1:1 e 

configurações apresentadas no projeto geométrico (778006-20-PE-814-DE-0001), recomenda-se 

o emprego de solo grampeado para as seções A-A, 13-13 e C-C. 

Para a seção D-D recomenda-se a combinação de solo grampeado com uma contenção rígida na 

parte superior do talude. A Figura 17 mostra, em planta, a localização do painel de contenção e os 

taludes em solo grampeado. 
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Painel de C .990  çao 
(Muiro qu~~ort1 a) 

CORTE 

ATERRO 

Figura 17 — Estruturas de contenção a serem implantadas e definidas para a execução da terraplenagem local. 

0 painel de contenção deve contemplar a região marcada na Figura 17, com aproximadamente 

253,Om de extensão e atendendo da cota 902,0 a 907,0m. 

Nota-se que as características do painel de contenção, tais como espessura, armadura, 

necessidade de ancoragens, fundação e etc, devem ser definidas e especificadas em projeto 

executivo específico, com memória de cálculo. Da mesma forma, os detalhes e características da 

concepção do solo grampeado também devem ser definidos em projeto específico. 

Deve-se verificar se é mais vantajosa, em termos de custo e prazo, a execução de solo 

grampeado proposto ou de outra intervenção que já esteja sendo executada no local, como muros 

de arrimo. 


