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São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021

Ao

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS DO VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo,  Bom Jesus da  Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI     N9    001/2021    -

Chamamento público para procedimento de manifestação de  interesse,  para a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem  de projeto de modernização, gestão, manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos  dos

munici'pios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento   Sustentável   do  Território   Do  Velho

Chico -CDS VELHO CHICO.

Prezados Senhores,

Em    atendimento    à    vossa    solicitação,    a    empresa    INFRAWAY    ENGENHARIA    LTDA.,

representante   das   empresas   lNFRAWAY   ENGENHARIA   LTDA.,   TOLEDO,   MARCHETTl,   OLIVEIRA,

VATARI  E  MEDINA SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS  E TERRAFIRMA CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  DE

PROJETOS LTDA., vem, por meio desta, solicitar autorização para a realização de estudos de viabilidade

e  modelagem  de  projeto  de  modernização,  gestão,  manutenção,  otimização  e  geração  de  energia

provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos  dos  munici'pios

pertencentes ao Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Do Velho Chico -CDS VELHO

CHICO, com investimentos da  iniciativa  privada através de concessão por Parceria  Público Privado.

Atenciosamente,

Thiago Pimentel Nykiel

lNFRAWAY Engenharia
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1      REQUERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS

(ANEXO N91  DO  EDITAL)

®

®

}{ua   Aímcjn({o   (ií`  Oliv¢iít~!   (:oÍ)ra,   r`,(),   c,aii3   81€>,   í>```o   )oÍ>t'`   \jot`   (`.`,`íTií,`os/`.L3};,   (`11'   ^i  .z`2-'}{.;   i}().`

T e 1 ` :   1 2   .} 0 1 9   í..`i 'j  :z`. -) ,   [   - m a i ! :  í: () n i ia r L` `i `j i @ i n f r {:` w {± y . (  (.! Í T? ^ b r

3/405



Docusign Envelope ID:  5DA5AFC1-E837-4493-AEI F-28446733E574

|NFRAW#RY     ® Emâ.à"E£Dkç_TH       7TERRAF,RMA

®

®

REQUERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS

Ao

CONSÓRCIO DE  DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS  DO VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua Fernando Freitas, n916

Bairro São Gotardo, Bom Jesus da  Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI    N9    001/2021    -

Chamamento público para procedimento de manifestação de  interesse,  para a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão,  manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos  dos

munici'pios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento  Sustentável   do   Território   Do   Velho

Chico -CDS VELHO CHICO.

Excelenti'ssimo(a) Senhor(a)  Presidente,

A INFRAWAY ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de

São José dos Campos,  Estado de São  Paulo,  na  Rua Armando de Oliveira  Cobra,  n.9 50, Sala 816,  CEP

12246-002, inscrita no CNPJ/MF sob n.9 21.045.374/0001-01, neste ato representada na forma de seus

atos societários, pelo Sr. Thiago Pimentel Nykiel, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade

RG   n.912353823   SSP/MG,   inscrito   no  CPF/MF  sob  o   n.9063.362.196-07,  telefone:   [Telefone  da

Empresa], e-mail: [Email da Empresa], com endereço profissional no mesmo local da sede da Sociedade

e endereço eletrônico www.infraway.com.br, doravante denominada ``lNFRAWAY'';

A TOLEDO, MARCHETTl, OLIVEIRA, VATARI  E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa

juri'dica  de  direito  privado,  com  sede  na  Cidade  de São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  na  Rua  Fidêncio

Ramos,195 -89 andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010,  inscrita  no CNPJ/MF sob o n° 30.035.548/0001-

38,  neste ato  representada  na forma  de seus  atos societários,  pelo Sr.  Marcelo Vicentini  Marchetti,

brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de ldentidade RG n.9 27.979.186, inscrito no CPF/MF

sob  o  n.9 277.308.608-21,  telefone:  (11)  99172-1615,  e-mail:  mmarchetti@toledomarchetti.com.br,

com    endereço    profissional    no    mesmo    local    da    sede   da    Sociedade    e    endereço   eletrônico:

www.toledomarchetti.com.br,. doravante denominada '`TOLEDO MARCHETTI ADVOGADOS";

A  TERRAFIRMA  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  DE  PROJETOS  LTDA.,   pessoa  jurídica  de

Rua  Armancio  ci€L`  Olivt`irti  CoL)ra,  50,   stÀlc]  81 €t,   C;íb'j  JÜsé  dt)€   C`]iT` ;,}c>,'`Sl;,   (.,r  lj   i  .JZ 'lt;   \')().?
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direito privado, com sede na Cidade de São Paulo,  Estado de São Paulo,  na Av.  Horácio Lafer,  n.9160,

cj.132,  ltaim  Bibi,  CEP  04538-080,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n.910.561.078/0001-39,  neste  ato

representada  na  forma  de seus  atos  societários,  pelo  Sr. David Joshua  Krepel  Goldberg,  brasileiro,

casado, engenheiro,  portador da cédula de identidade RG  n.9 22.999.953-0,  inscrito no CPF/MF sob o

n.9 304.481.088-44,    telefone:    (11)    2339.6757,    e-mail:    contato@terraf.com.br;    com    endereço

profissional   no   mesmo   local   da   sede   da   Sociedade   e   endereço   eletrônico:   www.terraf.com.br;

doravante denominada  ``TERRAFIRMA''.

®

®

Todas   com   os   documentos   de   qualificação   técnica   anexos,    lideradas   pela   empresa

INFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

Vêm,    respeitosamente,    requerer   AUTORIZAÇÃO    para    apresentação   de    ESTUDOS    DE

VIABILIDADE E MODELAGEM  DE PROJETO DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO,  MANUTENÇÃO, OTIMIZAÇÃO

E GERAÇÃO  DE  ENERGIA PROVENIENTES  DA COLETA E  DESTINAÇÃO  DO TRATAMENTO  DOS  RESÍDUOS

SÓLIDOS    URBANOS    DOS    MUNICÍPIOS    PERTENCENTES    AO    CONSÓRCIO    DE    DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO  DO VELHO  CHICO  -CDS VELHO  CHICO,  referentes  ao  PROCEDIMENTO

DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE -PMI N9 001/2021.

As empresas declaram estar cientes de que a autorização para realização de estudos:

i)      Não confere exclusividade;

ii)     Não gera direito de preferência para a outorga da parceria;

iii)    Não obriga o Poder Público a  realizar a  licitação;

iv)    Não  cria,  por  si  só,  qualquer  direito  ao  ressarcimento  dos  valores  envolvidos  na  sua

elaboração;

v)     É pessoal e intransferível;

vi)    Não  implica, em  nenhuma  hipótese,  responsabilidade da  administração  pública  perante

terceiros por atos praticados por pessoa autorizada;

vii)  Poderá  ser cassada,  revogada,  anulada  ou tornada  sem  efeito  nos  casos explicitados  no

Art. 79 do decreto presidencial n98.428.

Por fim, expressamos nossa ciência:

i)      De   que   a   participação   neste   PMl   pressupõe,   para   todos   os   efeitos,   o   integral

conhecimento do Edital do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE -PMl

Rua  AnHdri({o  ci€`  OlivtL>m  CÍ`Í)r`J\,   50,   çtila   81(t,   tj`\o   ltjt>t'`  ii()t   (  `\mí,ob/'Sl',   (-1   L'   122'lt`   t)().?
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N9 001/2021 e seus Anexos;

ii)     De   que   a   avaliação   e   a   seleção   dos   ESTUDOS   a   serem    utilizados,   parcial   ou

integralmente, na eventual licitação, serão realizadas conforme critérios estabelecidos

neste Edital e seus Anexos.

®

®

Declaramos para comprovação junto ao CDS VELHO CHICO, que a requerente, não tem como

dirigente   membro   de   Poder  ou   do   Ministério   Público,   ou   dirigente   de   órgão   ou   entidade   da

administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de autorização,

estendendo-se a vedação aos  respectivos  cônjuges ou  companheiros,  bem  como  parentes  em  linha

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, e que não incorremos em nenhuma das vedações

indicadas    no   artigo   39   da    Lei    13.019/2014,    responsabilizando-me    penalmente,    civilmente   e

criminalmente na forma da lei.

Declaramos   que   não   somos   e   não   mantemos   em   nosso   quadro,   servidores   efetivos,

comissionados ou colaboradores de qualquer dos  Munici'pios consorciados ao CDS VELHO CHICO.

Declaramos  para todos  os fins  que, todas as  informações  e  documentos  apresentados são

verdadeiros,   e   concordo   com   todas   as   cláusulas   estabelecidas   no   Edital   de   Credenciamento

n9 001/2021 do CDS VELHO CHICO e que serão cumpridas.
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Nosso telefone de contato: +55 12 3019-8123

Nosso e-mail para contato: comercial@infraway.com.br

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021

Atenciosamente,

lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

Thiago Pimentel Nykiel

TOLEDO, MARCHETTI, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Marcelo Vicentini Marchetti

F" Só- "ttcK
0a"ad®A-

ffi.>
TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS LTDA.

David Joshua Krepel Goldberg
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1.1    QUALIFICAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA

(ITEM 5.4.1.2.  DO EDITAL)
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QUALIFICAÇÃO JURl'DICA E TÉCNICA

Ao

CONSÓRclo DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELH0 CHICO -CDS DO VELH0 CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo,  Bom Jesus da Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI     N9    001/2021    -

Chamamento  público para procedimento de manifestação de interesse,  para a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão, manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resi'duos  sólidos  urbanos  dos

municípios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento  Sustentável   do  Território   Do  Velho

Chico -CDS VELHO CHICO.

Adicionalmente,  as  empresas  apresentam  a  seguir  uma  breve  descrição  institucional  e  de

suas   respectivas   experiências   no   desenvolvimento   de   projetos,   levantamentos,   investigações   e

estudos técnicos em objetos similares ao escopo do edital:

l.lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

A  INFRAWAY  Engenharia  é  uma  empresa  especializada  em  projetos  de  infraestrutura  de

engenharia de alta complexidade nos setores aeroportuário, rodoviário e de saneamento. A empresa

é  li'der em estruturação de  projetos de  infraestrutura, tendo  realizado estudos de viabilidade  para o

governo federal brasileiro que perfazem investimentos da ordem de 25 bilhões de reais.

A   companhia   tem   atuado   fortemente   nos   estudos   de   planejamento   estratégico   de

infraestrutura  por meio de um sistema  de  inovação  baseado no uso de ferramentas computacionais

modernas (BIM  para infraestrutura), na alta integração interdisciplinar e na gestão ágil para dar maior

velocidade nas tomadas de decisões em conjunto com  nossos clientes.

Durante  os  sete   últimos  anos,  a   lNFRAWAY  trabalhou   intensamente   nos   processos  de

concessão  dos  aeroportos  brasileiros,  tendo  elaborado  os  estudos  de  viabilidade  para  o  Governo

Federal  para  a  concessão  dos  aeroportos  da  4Ê,  59,  6Ê  e  7Ê  rodada,  totalizando  um  total  de  58

aeroportos.   Além   disso,   a   lNFRAWAY   ainda   foi   responsável   pelo   estudo   de   viabilidade   para   a

Rua  Amidn(.l(t  (i€`  C)livt_`iía  Ct`jLtr`-`,   F,0,   sala  81 ít,   Sào  J(jsi'`  \iot,  Cí`m[jo`/Si;,   C i   iJ   ^;  /Z~,z)Ó   ()().`.
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®

implantação  do  novo  Aeroporto  da  Costa  do  Descobrimento  (BA)  e  do  estudo  de  viabilidade  para  a

relicitação do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante.  Recentemente, a  lNFRAWAY trabalhou com a

concessionária   dos   aeroportos   de   Porto  Alegre   e   Fortaleza,   no   desenvolvimento   dos   Projetos

Conceituais,  Plano  de  Gestão  da  lnfraestrutura  (PGl)  e  no  gerenciamento  do  Anteprojeto  destes

aeroportos, além  de administrar as tratativas com os órgãos governamentais e elaborou  os  projetos

executivos de infraestrutura do lado ar do aeroporto de Porto Alegre  para a  ampliação da  Fase  1-8 e

ampliação da Pista de Pouso e Decolagem.

No setor de saneamento,  a  lNFRAWAY conta  com  uma  equipe  com  ampla  experiência  em

estudos  de viabilidade,  projetos  conceituais  e  básicos  nas  áreas  de  abastecimento  e tratamento  de

água  e  esgoto,  drenagem  urbana,  coleta,  destinação,  tratamento  e  geração  de  energia  a  partir  de

resíduos sólidos.  Dentre os  nossos  projetos estão os  Estudos de Viabilidade dos Serviços  Públicos de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Grajaú/MA, já entregues. Além disso, estão sendo

realizados os Estudos de Viabilidade de Abastecimento de Água, Tratamento de Esgoto e Coletivo de

Jaru/RO e os Estudos de Viabilidade de Tratamento de Resíduos Sólidos  nos  munici'pios  pertencentes

à CODANORTE/MG.

Nosso time de profissionais é comprometido com a qualidade de nossos produtos, trazendo

a excelência acadêmica e o espírito jovem  para todos os  projetos.  Uma empresa jovem, com equipe

jovem, mas com experiência de sobra. A INFRAWAY é uma empresa dedicada ao setor de saneamento,

composta  por Engenheiros de lnfraestrutura Aeronáutica e Engenheiros Civis formados pelo lnstituto

Tecnológico de Aeronáutica (lTA), e por especialistas pós-graduados em Engenharia de lnfraestrutura.

0  propósito da  companhia  é contribuir para o desenvolvimento da  sociedade  por meio de

estudos  e  projetos  eficientes  e  racionais  com  base  na  vanguarda  do  desenvolvimento  tecnológico

mundial.

Os  projetos  e  estudos  da  INFRAWAY  são  desenvolvidos  em  total  conformidade  com  as

regulações e normas vigentes, e totalmente compatível com os estudos de mercado e meio ambiente,

sempre atentando para a implementação de soluções viáveis do ponto de vista socioambiental.

Outros projetos e informações mais detalhadas sobre os  projetos desenvolvidos podem ser

acessados em nossa página  na  internet: www.infrawav.com.br.
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ll.TOLEDO,  MARCHETTI, OLIVEIRA, VATARI  E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TOLEDO   MARCHEITI  ADVOGADOS  foi  criado  com  a  visão  estratégica   de  ser  a   principal

referência  no  Brasil  no  mercado  de  infraestrutura  e  construção.  0  objetivo  é  prestar  um  serviço

jurídico estratégico integrado e voltado exclusivamente para este setor.

TOLEDO  MARCHEITl  resulta  da  aliança entre um grupo de  profissionais sêniores com sólida

formação  na  indústria  de  construção  e  infraestrutura.  Um  de  nossos  sócios  fundadores,  Leonardo

Toledo da Silva, tem quase duas décadas de experiência  neste mercado, sendo o atual presidente do

lnstituto Brasileiro de Direito da Construção (lBDic).

Marcelo Marchetti, também nosso sócio fundador, agrega à equipe sua extensa experiência

de  18  anos  no  departamento jurídico  de  empresas  líderes  do  setor de  construção  e  infraestrutura

(energia, óleo & gás,  indústria,  mineração e  logística). Advogado atuante  na  área de  infraestrutura e

construção, com  larga experiência em departamentos jurídicos de empresas  líderes do segmento de

engenharia   e   construção,  tendo   atuado   como   General   Counsel   e   Head   Corporativo   de   Gestão

Contratual.   Mestre  em  Administração  de  Empresas  pelo  lESE  Business  School,   pós-graduação  na

Fundação  Getúlio  Vargas  (FGV/SP)  em  Direito  Empresarial,  bacharel  em  Direito  pela  Universidade

Paulista. Liderou e coordenou a participação em licitações públicas, contratações privadas de alto valor

e complexidade no setor de infraestrutura, tendo atuação estratégica em pleitos, arbitragens e defesas

em órgãos de controle. Vencedor do Prêmio de Destaque lndividual, emitido pela ANGC -Associação

Nacional dos Gestores de Contratos.  Recomendado em Projects & lnfrastructure pelo Leaders League

(edição 2019) e pelo Legal 500.

João   Paulo   Pessoa,   sócio   da   área   de   direito   público,   atuou   em   diversos   projetos   de

infraestrutura,   dentre   os   quais   se   destacam   Rodoanel   Norte,   Nova   Tamoios,   Túnel   Submerso,

Complexo Viário  Pólo  ltaquera,  Ferroanel  Norte,  nas  diferentes fases  dos  procedimentos  licitatórios

(licitação  nacional e  internacional),  no acompanhamento  contratual,  bem  como  no  âmbito judicial  e

perante os órgãos de controle (Tribunal de Contas da União por exemplo), assessorando juridicamente

a empresa estatal do Estado de São Paulo responsável por desenvolver tais projetos (Desenvolvimento

Rodoviário S.A -DERSA).

Na  área  de  saneamento  básico,  João  Paulo  Pessoa  prestou  assessoria  jurídica  ao  Serviço

Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE) do Município de lndaiatuba-SP, à Cia de Água e Esgoto de Matão-

SP (Caema) a ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Guarulhos.  Para este último, integrou
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a  assessoria  e  consultoria juri'dica  referentes  a todas  as  etapas  do  procedimento  de  contratação  de

parceria  público-privada,  na   modalidade  concessão  administrativa,  para  a   prestação  dos  serviços

públicos   de   transporte,   tratamento   e   destinação   final   de   esgotos   sanitários   da   área   urbana,

compreendendo   os   investimentos,   as   obras   e   as   atividades   de   complementação,   operação   e

manutenção de parte do sistema de esgotamento sanitário do Município de Guarulhos-SP.

A    nossa    atuação    oferece    a    prestação    de    assessoria    a    fundos    de    investimento,

concessionárias, empresas de investimento e construtoras, sempre para o segmento de infraestrutura.

Já  tivemos  a  oportunidade  auxiliar  na  estruturação  de  uma  variada  gama  de  empreendimentos,

inclusive em projetos para implantação de ferrovias, rodovias, portos, estações de tratamento de água

e   esgoto,    plantas    industriais,   complexos   esportivos,    usinas   solares   e    hidrelétricas,    linhas   de

transmissão, complexos de extração mineral, estádios de futebol, entre outros.

No  setor de  saneamento  básico  prestamos  assessoria jurídica  a  consórcio  participante  no

Procedimento  de  Manifestação  de  lnteresse  (PMl),  publicado  pela  Agência  Reguladora  de  Serviços

Públicos   do   Estado   de   Sergipe   (AGRESE),   para   elaboração   de   estudos   de   viabilidade   técnica,

econômico-financeira  e jurídica,  bem  como as  modelagens  institucionais  possíveis e adequadas  para

subsidiar eventual  nova  estruturação  para  universalização dos  serviços  públicos  de fornecimento de

água  e esgotamento sanitário  nos  Municípios operados  pela  DESO -Companhia  de Saneamento de

Sergipe.

TOLEDO  MARCHETTI  ADVOGADOS  é  recomendado  na  área  de  ``Projects  &  lnfrastructure"

pelos  rankings  internacionais  de  advocacia  Leaders  League  (2019  e  2020)í  e  Legal  500  (2019)2.  É

também recomendado pelo Leaders League na área de arbitragem (2019 e 2020)3. Fomos eleitos como

escritório   Mais  Admirado   nas  especialidades  de  Contratos  Empresariais   pela   publicação   nacional

Análise Advocacia (desde 2018).

Ill.TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS  LTDA.

A  TERRAFIRMA  é   uma   empresa   de   consultoria   especializada   em   gestão   empresarial  e

í  https://www.Ieadersleague.com/en/rankings/Dublic-sector-olanning-and-Droiect-management-ranking-2020-

law-firm-brazil
2https://www.legal500.com/c/brazil/proiects-and-infrastructure/
3httDs://www.leadersleague.com/Dt/rankings/arbitragem-ranking-2020-escritorio-de-advocacia-brasil
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estratégia, com especial destaque em infraestrutura de transportes. Seus projetos são voltados à alta

gerência   de  empresas  ou   entidades   públicas   e  frequentemente  envolvem   uma   combinação  de

métodos quantitativos sofisticados e metodologias customizadas.

As   principais   atividades   desenvolvidas   incluem   estudos   de   viabilidade,   planejamento

estratégico, contribuições a políticas públicas, suporte em processos de outorga e gestão de contratos,

estudos de mercado, concepção de soluções logísticas e análise e otimização de processos.

No  setor aeroportuário,  o  primeiro  projeto  de  destaque foi  a  elaboração  de  projeções  de

demanda  de  passageiros  e  cargas,  além  da  modelagem  econômico-financeira  dos  aeroportos  de

Fortaleza  (CE) e Salvador (BA),  no âmbito do Edital de Chamamento  Público de  Estudos  n.9 001/2015

promovido pela Secretaria Nacional de Aviação Civil da Presidência da República-SAC/PR (4Ê  rodada).

Recentemente   realizou   os  estudos  de   mercado  e   econômico-financeiros  dos  seguintes

aeroportos, sendo que teve a totalidade dos estudos selecionados pela SAC:

•      5Ê  Rodada de Concessões Aeroportuárias: Aeroporto  lnternacional do  Recife/Guararapes -

Gilberto Freyre, Aeroporto de Maceió -Zumbi dos Palmares, Aeroporto Santa Maria -Aracaju,

Aeroporto  Presidente Castro Pinto -João Pessoa, Aeroporto de Juazeiro do  Norte -Orlando

Bezerra  de  Menezes,  Aeroporto  Presidente  João  Suassuna  -  Campina  Grande,  Aeroporto

Marechal  Rondon -Cuiabá, Aeroporto  Maestro  Marinho  Franco -Rondonópolis,  Aeroporto

Piloto  Osvaldo  Marques  Dia  -Alta  Floresta,  Aeroporto  Presidente João  Batista  Figueiredo -

Sinop,  Aeroporto  de   Barra   do  Garças,  Aeroporto  de  Vitória   -  Eurico   de  Aguiar  Salles  e

Aeroporto de Macaé.

•      6Ê   Rodada   de   Concessões   Aeroportuárias:   Aeroporto   de   Curitiba/PR   -   Afonso   Pena,

Aeroporto  de  Foz  do  lguaçu/PR -Cataratas,  Aeroporto  de  Navegantes/SC -Ministro Victor

Konder, Aeroporto de Londrina/PR -Governador José Richa, Aeroporto de Joinville/SC -Lauro

Carneiro   de   Loyola,   Aeroporto   Bacacheri/PR,   Aeroporto   de   Pelotas/RS,   Aeroporto   de

Uruguaiana/RS  -  Rubem   Berta,  Aeroporto  de  Bagé/RS  -  Comandante  Gustavo  Kraemer,

Aeroporto  lnternacional  de  Manaus/AM  -Eduardo Gomes, Aeroporto  de  Porto Velho/RO -

Governador  Jorge  Teixeira  de  Oliveira,  Aeroporto  de  Rio  Branco/AC  -  Plácido  de  Castro,

Aeroporto  de   Cruzeiro  do  Sul/AC,  Aeroporto  de  Tabatinga/AM,  Aeroporto  de  Tefé/AM,

Aeroporto  de  Boa  Vista/RR  -  Atlas  Brasil  Cantanhede,  Aeroporto  de  Goiânia/GO  -  Santa

Genoveva, Aeroporto de São Luís/MA -Marechal Cunha  Machado; Aeroporto de Teresina/PI

-Senador Petrônio Portella, Aeroporto de Palmas/TO -Brigadeiro Lysias Rodrigues, Aeroporto
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de   Petrolina/PE  -  Senador  Nilo  Coelho,  Aeroporto  de   lmperatriz/MA  -  Prefeito   Renato

Moreira.

•      7Ê Rodada de Concessões Aeroportuárias:  Bloco  RJ/MG  (Aeroporto Santos Dumont -Rio de

Janeiro/RJ, Aeroporto Ten. Cel. Aviador César Bombonato -Uberlândia/MG, Aeroporto Mário

Ribeiro -Montes Claros/MG, Aeroporto Mario de Almeida Franco -Uberaba/MG e Aeroporto

de Jacarepaguá/RJ -Roberto Marinho); Bloco Norte 11 (Aeroporto lnternacional de Belém -Val

de  Cans  -Júlio  Cezar  Ribeiro,  Aeroporto  lnternacional  Alberto  Alcolumbre  -  Macapá/AP,

Aeroporto   Maestro  Wilson   Fonseca  -  Santarém/PA,  Aeroporto  João  Corrêa  da   Rocha  -

Marabá/PA,  Aeroporto  Carajás  -Parauapebas/PA  e  Aeroporto  de  Altamira  -Altamira/PA);

Bloco SP/MS (Aeroporto de Congonhas -São Paulo/SP, Aeroporto de Campo Grande -Campo

Grande/MS,   Aeroporto   Campo   de   Marte   -   São   Paulo/SP,   Aeroporto   de   Corumbá   -

Corumbá/MS e Aeroporto lnternacional de Ponta Porã -Ponta Porã/MS).

As  empresas  neste  ato  representadas  na  forma  de  seus  atos  societários,  pelo  Sr.  Thiago

Pimentel  Nykiel,  brasileiro,  casado,  portador da  cédula  de  identidade  RG  n.9 MG12353823  SSP/MG,

inscrito   no  CPF/MF  sob  o   n.9 063.362.196-07,  endereço  eletrônico:  www.infraway.com.br,e-mail:

comercial@infraway.com.br, telefone: (12) 98221-9998.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021

Atenciosamente,

Thiago Pimentel Nykiel

lNFRAWAY Engenharia
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1.1.1   QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

(lTEM 5.4.1.2.1. DO EDITAL)
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1.1.1.1  lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA.
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1.1.1.1.1        CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA

(lNFRAWAY)
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PODER  JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 1669035

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA:  1/1

A  Diretoria de  Serviço Técnico de  lnformações  Cíveis do(a)  Comarca de  São  Paulo -
Capital,  no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E  DÁ FÉ que,  pesquisando os registros   de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPEFUÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS,   anteriores   a
05/09/2021,  verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: """"""""

INFRAWAY  ENGENHARIA   LTDA.,   CNPJ:  21.045.374/0001-01,   conforme  indicação  constante  do

pedido  de  certidão.*********************************************************************************************

Esta ceriidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação  já
cadastrados  no  sistema  informatizado  referentes  a  todas  as  Comarcas/Foros  Regionais  e  Distritais
do Estado de São Paulo.

a de infórmatização  de cada Comarca/Foro  pode ser verificada no CQmunicado
no 22/2019.

Esta ceriidão considera os feitos distribuídos na  la lnstância, mesmo que estejam em
urso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A

dados  pessoais  fornecidos  pelo  pe§quisado  é  de  responsabilidade  exclusiva  do
a ceriidão.

A certidão em  nome de  pessoa jurídica  considera os  processos  referentes à  matriz  e
às filiais  e  poderá  apontar feitos  de  homônimos  não  qualifjcados  com  tipos  empresariais  diferentes
do nome indicado na certidão (EIRELl, S/C, S/S, EPP,  ME, MEl,  LTDA).

Esta cehidão sÓ tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de setembro de 2021.

0051254431
PEDIDO No:



Docusign Envelope lD:  5DA5AFC1-E837-4493-AEI F-28446733E574

NFRA"#.Y      ® | En?i,.EEDHçMARCHETTl
m EA ±±±T+Tt` Li-l|L .i-l. i iln-l- _==T_'_:=

ERRAFIRMA

®

®

1.1.1.1.2        BALANÇO PATRIMONIAL

(INFRAWAY)
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IBENTmeÊÇÃo Do TITULAR m EscRITURAÇÃo
NIRE

35228584387

NOME EMPRESARIAL
INFRAWAY ENGENHARIA LTDA

foRMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário

!NATUREZA DO LIVRO

IREGISTRO  DO LIVRO DIÁRIO

hDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

82.13.C8.E2.47.FA.EF.4E.47.BF.DE.84.48.FD.1D.B9.C6.21.D5.70

PERioDO DA ESCRITURAÇÂ0
01/01/2020 a 31/12/2020

NÚIVIERO DO  LIVRO
;9

E5TE L#F±e F®* *EsftlÂE® cdnl ti SEGUIHTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

amL"SÃODosieli#"nm         cpFÍSHPJ                      NOME                     CNE®RSTig,'€ADDoO            VALIDADE

Contabilista

Procurador

25069973851

25069973851

NÚMERO DO RECIBO:

82.13.C8.E2.47.FA.EF.4E.47.BF.DE.84.
48. FD.1 D. B9.C6.21. D5.70-9

DURVAL DURANTE        372157022526971737        20/02/2019 a
JUN I0R:25069973851                            5                                19/02/2022
DURVAL DURANTE        372157022526971737       20/02/2019 a

JUN IOR:25069973851                            5                                19/02/2022

RESPONSÁVEL
LEGAL

Não

Sim

Escrituração recebida via lnternet
pelo Agente Receptor SERPRO

em        29/07/2021        às       14:15:31

91.A5.70.49.73.8E.9D.3A
0A.4E.69.F1.8B.02.7B.F7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n° 8.683/2016, e arts.  39,  39-A, 39-8 da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n°  1247/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL ",}i#
Entidade:                                      INFRAWAY ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:    01/01/2020 a 31/12/2020                                      CNPJ:    21.045.374/000i-Oi

Númerode ordem do Livro:    9

Período selecionado:          01  de Janeiro de 2020 a 31  de Dezembro de 2020
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DGÊcr®
ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

Caixa

Saldo em moeda estrangeira

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Caixa Econômica Federal S/A

Banco inter

APLICAÇÕES  DE  LIQUIDEZ  IMEDIATA -
FAF

Caixa Econômica Federal

Cajxa -Aplicação em CDB

Caixa -aplicações de curto prazo renda
variavel

XP investimentos

DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO

CLIENTES  NACIONAIS

Clientes Diversos

ADIANTAMENTOS

Adiantamentos de salários e empregados

Adiantamentos de pró-Iabore a diretores

Adiantamento 13° Salário

Adjantamento Férias

Antecipação de lucros

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A
COMPENSAR

IRRF a Recuperar

IRPJ Estimado a Recuperar

Contribuição Social Estimada a Recuperar

PIS a Recuperar

COFINS a Recuperar

CSLL a Recuperar

lss a Recuperar

Saldo lnicial

R$ 7.273.366,31

R$ 6.799.261,95

R$ 6.787.920,92

R$ 2.769,86

R$  1.279,08

R$  1.490,78

R$ 22.630,32

R$ 22.630,32

R$ 0,00

R$ 6.762.520,74

R$ 26.280,76

R$  173.189,46

R$ 6.563.050,52

R$ 0,00

R$  11.341,03

R$ 0,00

R$ 0,00

R$  1.500,00

R$  1.500,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.841,03

R$ 9.602,97

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 238,06

Saldo Final

R$ 5.428.257,47

R$ 5.054.392,73

R$ 4.309.355,79

R$  1.490,78

R$ 0,00

R$  1.490,78

R$  187.070,78

R$ 95.056,29

R$ 92.014,49

R$ 4.120.794,23

R$  160.767,33

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.960.026,90

R$ 745.036,94

R$ 727.798,96

R$ 727.798,96

R$ 7.396,95

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.396,95

R$ 0,00

R$ 9.841,03

R$ 9.602,97

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 238,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
82.13.C8.E2.47.FA.EF.4E.47.BF.DE.84.48.FD.1 D.B9.C6.21.D5.70-9,  nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -Sped

ersão 8.0.8 do Visualizador Página  1  de  4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:                                      lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA

Período da  Escrituração:    01/01/2020 a 31/12/2020                                       CNPJ:    21.045.374/000i-Oi

Númerode ordem do Livro:    9

Período selecionado:          01  de Janeiro de 2020 a 31  de Dezembro de 2020
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ATIVO NÃO CIRCULANTE

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO  PRAZO

TÍTULOS A RECEBER DE TERCEIROS

Contrato T039

(-) Contrato T039

0utras contas a receber

Contrato de mutuo - infratech

lMOBILIZADO

BENS E DIREITOS EM  USO

MÓveis e Utensílios

Computadores e periféricos

Benfeitorias em jmóveis de terceiros

(-) (-)  DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

(-) (-)  MÓveis e  Utensílios

(-) (-) Computadores Periféricos

(-) (-)Benfeitorias em imoveis de terceiros

ATIVO  INTANGÍVEL

BENS  DE  NATUREZA INTANGÍVEL

Softwares ou Programas de Computador

(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

(-) (-) Softwares

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Contas de Compensação

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES

Fornecedores Diversos

OBRIGAÇÕES TRABALH ISTAS

FOLHA DE PAGAMENTO DE

Saldo lnicial

R$ 474.104,36

R$  155.673,78

R$  155.673,78

R$  15.466.382,82

RS  (15.466.382,82)

R$ 7.145,16

R$  148.528,62

R$ 227.923,11

R$ 305.329,26

R$ 91.543,23

R$  169.800,89

R$ 43.985,14

RS (77.406,15)

RS (5.447,60)

RS (66.083,68)

RS (5.874,87)

R$ 90.507,47

R$  119.407,30

R$  119.407,30

RS (28.899,83)

RS (28.899,83)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 7.273.366,31

R$ 231.772,42

R$  9.008,91

R$ 9.008,91

R$ 9.008,91

R$  122.690,55

R$ 47.436,46

Saldo Final

R$ 373.864,74

R$  17.129,10

R$  17.129,10

R$  15.466.382,82

RS (15.466.382,82)

R$ 7.145,16

R$ 9.983,94

R$ 290.109,63

R$ 430.089,87

R$ 85.957,24

R$ 300.147,49

R$ 43.985,14

RS  (139.980,24)

RS  (14.043,32)

RS (115.663,54)

RS (10.273,38)

R$ 66.626,01

R$  119.407,30

R$  119.407,30

RS (52.781,29)

RS  (52.781,29)

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 5.428.257,47

R$ 369.471,69

R$ 25.872,00

R$ 25.872,00

R$ 25.872,00

R$ 201.353,43

R$ 92.179,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
82.13.C8.E2.47.FA.EF.4E.47.BF.DE.84.48.FD.1 D.B9.C6.21.D5.70-9,  nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador Página 2 de  4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:                                      lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:    01/01/2020 a 31/12/2020                                      CNPJ:    21.045.374/000i-Oi

Númerode ordem do Livro:    9

Período selecionado:          01  de Janeiro de 2020 a 31  de Dezembro de 2020
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EMPREGADOS

Salários a pagar

Férias a pagar

Rescisões a pagar

13° salário a pagar

Participação lucros e resultados a pagar

FOLHA DE PAGAMENTO DE
AUTÔNOMOS

Rendimentos Autônomos a Pagar

FOLHA DE PAGAMENTO DE  DIRIGENTES

Pro-labore a pagar

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

INSS a pagar

FGTS a pagar

GRRF a Pagar

PROVISÕES  DA FOLHA DE  PAGAMENTO

Provisão de  13° salário

Provisão de férias

Provisão FGTS  i3°

Provisão FGTS Férias

Provisão lNSS  i3o

Provisão lNSS Férias

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

IRRF a Recolher -Pessoa Física

lRRF a Recolher -Contribuintes

lMPOSTOS  E CONTRIBUIÇÕES SOBRE 0
LUCRO

IRPJ a Pagar

Contribuição Social s/Lucro Presumido a
Pagar

IMPOSTOS  E CONTRIBUIÇÕES
S/RECEITAS

COFINS a Pagar

PIS a Pagar

Saldo lnicial

R$ 47.436,46

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 23.238,49

R$ 23.238,49

R$ 52.015,60

R$ 41.802,22

R$  10.213,38

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$  100.072,96

R$  16.873,81

R$  16.873,81

R$ 0,00

R$ 81.450,15

R$ 60.690,20

R$ 20.759,95

R$  1.749,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Saldo Final

R$ 92.179,26

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 29.127,36

R$ 29.127,36

R$ 80.046,81

R$ 64.780,21

R$  15.266,60

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$  142.246,26

R$ 30.716,34

R$ 30.666,89

R$ 49,45

R$ 86.300,81

R$ 65.458,96

R$ 20.841,85

R$ 25.229,11

R$ 0,00

R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
82.13.C8.E2.47.FA.EF.4E.47.BF.DE.84.48.FD.1 D.B9.C6.21.D5.70-9,  nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

®
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador Página 3 de  4



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:                                      lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:    01/01/2020 a 31/12/2020                                      CNPJ:    21.045.374/oo0i-oi

Númerode ordem do Livro:    9

Período selecionado:          01  de Janeiro de 2020 a 31  de Dezembro de 2020

®
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Contribuição Social a  Pagar

lssQN a Pagar

Contribuições a recolher cod 5952

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCÁRIOS

Finaciamento-Sjstema financeiro nacional

Cartão BNDES

Cartão visa

PATRIMÔNIO  LÍQUIDO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

Capital Social Subscrito

LUCROS OU  PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros Acumulados

Prejuízos Acumulados

Saldo lnicial

R$ 0,00

R$  1.749,00

R$ 0,00

R$  165.922,66

R$  165.922,66

R$  165.922,66

R$ 62.636,31

R$ 88.449,46

R$  14.836,89

R$ 6.875.671,23

R$ 300.000,00

R$ 300.000,00

R$ 300.000,00

R$ 6.575.671,23

R$ 6.575.671,23

R$ 6.575.671,23

R$ 0,00

Saldo Final

R$ 0,00

R$ 24.845,16

R$ 383,95

R$  116.371,14

R$  116.371,14

R$  116.371,14

R$ 86.969,61

R$ 28.885,25

R$ 516,28

R$ 4.942.414,64

R$  1.000.000,00

R$  1.000.000,00

R$  1.000.000,00

R$ 3.942.414,64

R$ 3.942.414,64

R$ 5.449.671,23

RS  (1.507.256,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
82.13.C8.E2.47.FA.EF.4E.47.BF.DE.84.48.FD.1 D.B9.C6.21.D5.70-9,  nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -Sped

®Versão 8.0.8 do visualizador Página 4 de  4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:                                      lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:    01/01/2020 a 31/12/2020                                      CNPJ:    2i.045.374/000i-Oi

Númerode ordem do Livro:    9

Periodo selecionado:          01  de Janeiro de 2020 a 31  de Dezembro de 2020
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5!E:3,¥LOTf,%°u,DD%XoEE£ÉC:8Íí:g9Roou
RECEITAS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA BRUTA COM VENDAS  E SERVIÇOS

RECEITAS COM SERVIÇOS

Serviços Prestados

Reembolso de despesas

Serviços prestados no exterior

(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CWENDAS E
SERVIÇO

(-) lMPOSTOS SWENDAS E SERVIÇOS

(-) PIS sobre vendas e serviços

(-) COFINS sobre vendas e serviços

(-) lssQN sobre serviços

RECEITAS FINANCEIRAS

GANHOS COM APLICAÇÕES  FINANCEIRAS

Rendimentos de Aplicações financeiras

(-) Prejuizos verjficados sobre aplicações
financeiras

OUTRAS RECEITAS

0UTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS

Despesas Recuperadas

Receitas não operacionais

(-) CUSTOS E DESPESAS

(-) CUSTOS

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

(-) Custo dos serviços prestados

(-) DESPESAS OPERACIONAIS

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) DESPESAS TRABALHISTAS

(-) Salários

(-) Pró-Labore

(-)  Férias

Saldo anterior

RS (0,00)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

Saldo atual

RS (1.507.256,59)

R$ 2.782.650,61

R$ 2.732.012,21

R$ 2.790.792,13

R$ 2.790.792,13

R$ 2.477.153,94

R$  15.567,50

R$ 298.070,69

RS (173.672,84)

RS (173.672,84)

RS  (16.101,51 )

RS (74.314,67)

RS (83.256,66)

R$  114.892,92

R$  114.892,92

R$ 272.648,23

RS  (157.755,31 )

R$ 50.638,40

R$ 50.638,40

R$ 50.638,40

R$ 49.447,88

R$  1.190,52

RS (4.289.907,20)

RS  (391.517,76)

RS  (391.517,76)

RS  (391.517,76)

RS  (391.517,76)

RS (3.620.445,00)

RS  (3.617.016,34)

RS (1.942.227,81 )

RS (1.278.833,79)

RS (390.463,82)

RS  (116.775,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
82.13.C8.E2.47.FA.EF.4E.47.BF.DE.84.48.FD.1 D.B9.C6.21.D5.70-9,  nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -Sped

EZIersão 8.0.8 do Visualizador Página  1  de  3



DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:                                       INFRAWAY ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração:    01/01/2020 a 31/12/2020                                      CNPJ:    21.045.374/000i-Oi

Númerode ordem do Livro:    9

Periodo selecionado:          01  de Janeiro de 2020 a 31  de Dezembro de 2020

®

®

BeGüÍç5o

(-)  13.Salário

(-) Vale-transpohe

(-) PLR

(-) Premios

(-) ENCARGOS SOCIAIS

(-)  lNSS

(-) FGTS

(-) Multa rescisória FGTS

(-) DESPESAS GERAIS

(-) Aluguel

(-) Energia elétrica

(-)  lnternet

(-) Limpeza e conservação

(-) Material de escritório

(-) Manutenção e conservação

(-) Correios e Malotes

(-) Depreciações e Amortizações

(-) Propaganda e Publicidade

(-) Assistência  Médica

(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Física

(-) Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

(-) Bens de pequeno valor

(-) Jornais,livros e revistas

(-) Confraternizações

(-) Condução

(-) Seguros

(-) Estadias

(-) Dispêndios com alimentação

(-) Consumivejs

(-) Cursos e treinamentos

(-) Advocacia

(-) Despesas com viagens

(-) Outras despesas Administrativas

(-) Licença ou aluguel de softwares

Saldo anterior

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

Sak]o atual

RS  (97.038,14)

RS  (19.214,40)

RS (9.630,85)

RS (30.270,98)

RS (545.207,10)

RS (431.818,55)

RS (104.856,49)

RS (8.532,06)

RS  (1.129.581,43)

RS  (92.193,70)

RS (14.042,46)

RS (8.430,00)

RS  (23.671,11 )

RS (7.368,79)

RS (27.582,53)

RS (205,85)

RS (86.455,55)

RS (34.763,74)

RS (115.307,28)

RS  (1.835,86)

RS (4.282,14)

RS (5.402,39)

RS  (2.491,02)

RS (4.368,82)

RS  (6.712,48)

RS (79.804,02)

RS  (21.421,20)

RS (214.535,59)

RS  (11.978,97)

RS  (10.277,36)

RS (8.346,67)

RS  (1.253,86)

RS (2.587,94)

RS (147.765,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
82.13.C8.E2.47.FA.EF.4E.47.BF.DE.84.48.FD.1 D.B9.C6.21.D5.70-9,  nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -Sped

¢Versão8.0.8dovisualizador Página 2 de  3



DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

Entidade:                                      lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA

Período da  Escrituração:    01/01/2020 a 31/12/2020                                       CNPJ:    21.045.374/000i-Oi

Númerode ordem do Livro:    9

Período selecionado:          01  de Janeiro de 2020 a 31  de Dezembro de 2020
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BÜB¥
(-) Telefones

(-) Honorarios contabeis

(-) Fretes e carretos

(-) Condominios

(-) Contribuições sindicais

(-) Taxa com estagiarios

(-) Tarifas de manutenção de cartão de credito

(-) Taxas do CREA

(-) lRRF Sobre aplicações financeiras

(-) Despesas comerciais

(-) Despesas com Bolsistas

(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(-) Juros

(-) Despesas Bancárias

(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS

(-)  lMPOSTOS

(-)  loF

(-) CONTAS  DE FECHAMENTO  DE BALANÇO

(-) PROVISÕES P/lMPOSTOS S/LUCRO

(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS

(-) Provisão P/ lRPJ

(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES
S/LUCROS

(-) Provisão P/ Contribuição Social

Saldo anterior

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS  (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

Saldo atual

RS  (15.215,49)

RS (22.650,00)

RS (249,77)

RS (34.269,25)

RS (953,35)

RS  (12.862,31 )

RS  (1.180,64)

RS (5.345,57)

RS  (11.571,75)

RS (48.242,45)

RS (43.956,08)

RS (2.493,99)

RS (2.493,99)

RS  (187,15)

RS (2.306,84)

RS (934,67)

RS (934,67)

RS (934,67)

RS (277.944,44)

RS (277.944,44)

RS (198.017,97)

RS  (198.017,97)

RS (79.926,47)

RS (79.926,47)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
82.13.C8.E2.47.FA.EF.4E.47.BF.DE.84.48.FD.1 D.B9.C6.21.D5.70-9,  nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -Sped

®Versão8.O.8dovisualizador Página 3 de  3
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1.1.1.2 TOLEDO,  MARCHETTl, OLIVEIRA, VATARI  E MEDINA SOCIEDADE DE
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1.1.1.2.1        CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA

(TOLEDO & MARCHEITI ADVOGADOS)
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®

PODER  JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTlçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO  ESTADUAL  DE  DISTRIBUIÇÕES  CÍVEIS

CERTIDÂO N°: 1515403

A autenticidade desta ceriidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA:  1/1

A  Diretoria  de  Serviço  Técnico  de  lnformações  Cíveis  do(a)  Comarca  de  São  Paulo  -
Capital,  no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E  DÁ FÉ que,  pesquisando os registros   de distribuições de PEDIDOS  DE
FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAçÕES   JUDICIAIS   E   EXTMJUDICIAIS,   anteriores   a
29/08/2021,   verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em  nome de:  *****************

TOLEDO,  MARCHETTl,  OLIVEIRA,  VATARI  E  MEDINA  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  CNPJ:
30.035.548/0001 -38, conforme indicação constante do pedido de certidão.""""***""**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do
Estado

A
SP|  n° 22/2019.

ste conexão `com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a
Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A
conferência  d
de§tinatário

pessoais  fornecidos` pelo  pesquisado  é  de  responsabilid xclusiv

A certidão em nome de pessoa juri'dica considera os processos referentes à matriz e às
filiais  e  poderá  apontar feitos  de  homônimos  não  qualificados  com  tipos  empresariais  diferentes  do
nome indicado na ceriidão (EIRELl, S/C,'S/S,  EPP,  ME,  MEl,  LTDA).

Esta cenidão sÓ tem validade mediante assinatura digital.

Esta ceriidão é sem custas.

São Paulo, 30 de agosto de 2021.

PEDID0 NO:
0051083806

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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1.1.1.2.2        BALANÇO PATRIMONIAL
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Emp,resa:
C.N.P.J.:

Período:

®

TOLEDO,  MARCHET[TI, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
50.035.548/0001-38
01/01/2020 -31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

FO'ha:                              0001

Número  livro:            0002

Descrição                                                                                                                                                                           Sa ldo                         Tota l
RECEITA BRUTA

SERVIÇOS  PRESTADOS

DEDUÇõES DA RECEITA BRUTA

(-)  DESC.  VENDA  DE  MERCADORIAS  MERC,  EXT

(-)  COFINS

(-)  PIS

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMI NISTRATIVAS
SALÁRIOS  E  ORDENADOS

Ó-LABORE

lJO

MIOS  E GRATIFICAçÕES

SALÁRIO

FÉRIAS

INSS

FGTS

ASSISTÊNCIA  MÉDICA E  SOCIAL

VALE TRANSPORTE

DESPESAS  COM  ALIMENTAÇÃO

PARTICIPAÇÃO  NOS  LUCROS

ESTAGIARIOS

SEGURO  DE VIDA

AUTONOMO

ALUGUÉIS  DE  IMÓVEIS

ALUGUÉIS  DE  MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS

TAXAS  DIVERSAS

MULTAS  DE  MORA

ASSOCIAçÕES  DE CLASSE

TAXA  LICENÇA  INST  FUNC ANUNCI0

ENERGIA  ELÉTRICA

TELEFONE

DESPESAS  POSTAIS  E TELEGRÁFICAS

SEGUROS

TERIAL DE  ESCRITÓRIO

ERIAL DE  HIGIENE  E  LIMPEZA

ASSISTÊNCIA CONTÁBIL

SERVIÇOS  PRESTADOS  POR TERCEIROS

DEPRECIAÇÕES  E AMORllzAÇÕES

DESPESAS  LEGAIS  E JUDICIAIS

LIVROS, JORNAIS  E  REVISTAS

MATERIAIS  DE CONSUMO

ASSISTÊNCIA JURIDICA

CURSOS  E TREINAMENTOS

SERVIÇOS  DE  INFORMATICA

REFEIÇÕES  E  LANCHES

ESTACIONAMENTO

INTERNET

DESPESAS  DIVERSAS

LOCAÇÕES  DIVERSAS

CONDUÇÃO  E  LOCOMOÇÃO

CONDOMÍNIO

EVENTOS

FARMACIA

REEMBOLSO  DE  DESPESAS

PROPAGANDA/PUBLICIDADE/ANUNCIOS

fiR#[::#E:M:::M::Bf°LYÉERQT]Epi:E#oRSH°S
BENS  DE  PEQUENO VALOR

PEDAGIO

CONFRATERNIZAÇÃO

8.988.664,56                    8.988.664,56

999,02

(272.308,41)

(59,000,15)                     í330.309,54)

8.658.355,02

8.658.355,02

(1.724.319.62)

(97.902,60)

(178.558,80)

(4.120,23)

(8.700,57)

(12.929,31)

(67.943,83)

(9.524,90)

(13.082,07)

(4.242,80)

(33.738,22)

(26.927,00)

(55.340,59)

(506,46)

(3.300,00)

(264.236,01)

(4.637,97)

(6.685,99)

(426,22)

(6.499,60)

(260,82)

(11.888,64)

(7.626,97)

(913,95)

(22.461,11)

(9.147,03)

(11.257,09)

(21.177,52)

(257.960,50)

(17.194,15)

(3.001,95)

(591,20)

(13.706,74)

(9.719,72)

(92.032,97)

(63.357,70)

(9.332,88)

(134,00)

(18.816,46)

(52.371,50)

(630,00)

(4.497,34)

(156.075,80)

(2.666,66)

(46,26)

(59.890,73)

(44.259,86)

(5.101,14)

(169,00)

(11.442,20)

(10.517,00)

(38,30)

(6.470,36)

Sistema  licenciado para  SECKLER & ENDO CONTABIL S/C



Empresa:        TOLEDO, MARCHETTI, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
C.N.P.J. :              30.035.548/0001-38

Peri'odo:             01/01/2020 -31/12/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Folha :                            0002
Número  livro:            0002

Descrição                                                                                                                                                                            Saldo
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MANUTENÇÃO  E  REPARO

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS  PASSIVOS

VARIAÇõES CAM BIAIS  PASSIVAS

DESCONTOS  FINANCEIROS  CONCEDIDOS

JUROS  DE  MORA

MULTAS  DE  MORA

TARIFA  BANCÁRIA

IOF

RECEITAS FINANCEIRAS

APLICAÇÕES  FINANCEIRAS

JU ROS ATIVOS

VARIAÇÕES  MONETÁRIAS ATIVAS

VARIAÇÕES  CAM BIAIS ATIVAS

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
LTAS  FISCAIS

OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

PROVISõES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(-)  IMPOSTO  DE  RENDA

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

LUIS  CLAUDIO YUKIO VATARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:  117.361.988-74

®

®

CANDl

(258,90)                  (1.724.319,62)

(775,00)

(30,22)

(1.707,08)

(3.780,16)

(8.122,89)

(5.882,75)

(241,76)                        (20.539,86)

30.260,23

602,29

82,17

26,92                            30.971,61

( 1.382,46)                           (1.382,46)

6.943.084_,69

6.943,084_,69

(262.786,56)

(705.962,65)                     (968.749,21)

5.974.335,48

Assinado de forma digital por
CAN0I ENDO:59903503849

ENDO:59903503849    Dados:2o2i.09.Oi  ii:2i:i5 -03'oo`

CANDI  ENDO
Reg.  no CRC -  SP sob o  No.  1SP084204/O-1
CPF:  599.035.038-49

Sistema  licenciado  para  SECKLER &  ENDO CONTABIL S/C



Empresa:      TOLEDO, MARCHEITI, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
C.N.P``.J.:             3ô.035.548/0001-38

Balanço encerrado em:     31/12/2020
BALANÇO PATRIMONIAL

Folha :                              0001

Descrição Saldo Atual

®

®

®

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL
CAIXA

CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO  DO  BRASIL

BANCo  rTAU  UNIBANCO Ag.  8422  CC  28180-1

APLICAÇõES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

APLICAÇÃO  BANCO  ITAU  UNIBANCO

APLICAÇÃO  BANCO  SANTANDER

APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS

APLICAÇÃO  BANCO  DO  BRASIL -  88 AÇOES  ENERGIA

APLICAÇÃO ITAU VIP DI

CLIENTES
DUPLICATAS A RECEBER

CLIENTES

OUTROS CRÉDITOS
ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTOS A  FORNECEDORES

ADIANTAMENTO  DESPESAS  REEMBOLSAVÉIS

EMPRÉSTIMOS
EMPRESTIMOS A TERCEIROS  -TMOV

TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
IRRF A RECUPERAR

TRIBUTOS  PAGOS A  MAIOR OU  INDEVIDAMENTE

CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL  RETIDO A COMPENSAR

COFINS  RETIDO A COMPENSAR

PIS  RETIDO A COMPENSAR

COFINS  A  RECUPERAR

PIS A  RECUPERAR

IRRF S/APLICAÇÕES  FINANCEIRAS A  RECUPERAR

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
IMOBILIZADO

MóVEIS, UTENSÍUOS E INSTALAçõES
MÓVEIS  E UTENSÍUOS

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

MÁQUINAS  E  EQUIPAMENTOS

COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E SOFTWARES

COMPUTADORES,  PERIFÉRICOS  E  SOFTWARES

SOFTWARES

APARELHOS DE COMUNICAÇÃO

APARELHOS  DE  COMUNICAÇÃO

BENFEITORIAS EM IMóVEIS DE TERCEIROS
BENFEITORIAS  EM  IMÓVEIS  DE TERCEIROS

(-) DEPRECIAÇõES, AMORT.  E EXAUS. ACUMUL

(-)  DEPRECIAÇÕES  DE  MÓVEIS  E  UTENSÍUOS

(-)  DEPRECIAÇÕES  DE  MÁQUINAS,  EQUIP.  FER

(-)  DEPRECIAÇÕES  DE COMPUTADORES,  PERIFÉRICOS  E SOF"ARES

(-)  DEPRECIAÇÕES  DE APARELHOS  DE  COMUNICAÇÃO

(-)  DEPRECIAÇÕES  DE  BENFEI,  IMOVEIS  DE TECEIROS

(-)  DEPRECIAÇÕES  DE SOFIWARES

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES
FORNECEDORES

OBRIGAçõES TFUBUTÁUAS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇõES A RECOLHER

IMPOSTO  DE  RENDA A RECOLHER

4.709.713,74D
4.405.700,91D
2.979.881,56D

3.403,20D
3.403,20D

200.204,84D
200.194,84D

10'00D

2.776.273,52D
263.862,45D

34.185,93D

l.888.609,61D

14.162,87D

575.452,66D

1.290.635,83D
1.290.635,83D

1.290.635,83D

135.183,52D
104.171,61D

55.561,35D

48.610,26D

8.726,53D
8.726,53D

22.285,38D
2.037,16D

1.786,12D

4.330,19D

8.083,25D

1.749,96D

3.421,91D

875,47D

1,32D

304.012,83D
304.012,83D
40.702,16D

40.702,16D

33.548,45D
33.548,45D

97.672,16D
92.382,81D

5.289,35D

5.297,99D
5.297,99D

162.623,08D
162.623,08D

35.831,01C
3.835,32C

3,397,07C

10.869,35C

492,64C
16.770,24C

466,39C

4.709.713,74C
938.300,13C

1.629,50C
1.629,50C

1.629,50C

871.900,61C
871.900,61C

617.145,89C



:#r::.:a:      TOLEDO, MARCHETTI, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS3Õ.035.548/0001-38
Balanço encerrado em:     31/12/2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha :                              0002

Descrição                                                                                                                                                                                             Saldo Atual

®

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A  RECOLHER

PIS A RECOLHER

COFINS A  RECOLHER

lss REnDO A RECOLHER

INSS  RETIDO  A  RECOLHER

IRRF  S/  SALARIO A  RECOLHER

OBRIGAçõES TIUBALHISTA E PREVIDENCIÁRIA
OBRIGAÇõES SOCIAIS

INSS A  RECOLHER

FGTS A  RECOLHER

PROVISõES
PROVISÕES  PARA FÉRIAS

INSS SOBRE  PROVISÕES  PARA  FÉRIAS

FGTS SOBRE PROVISÕES  PARA FÉRIAS

OUTRAS OBRIGAçõES
ADIANTAMENTOS A CLIENTES

ADIANTAMENTOS  DE CLIENTES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAprTAL sociAL

CAPITAL SU BSCRITO
CAPITAL SOCIAL

ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
ADIANTAMENToS PARA FUTURo AUMENTo DE CApnAL

ADIANTAMENTOS  PARA  FUTURO AUMENTO  DE  CAPITAL

RESERVAS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVA  PARA CONTINGÊNCIAS

RESERVA  DE  LUCROS A  REALIZAR

LUCROS OU  PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LUCROS ACUMULADOS

(-)  DISTRIBUIÇÃO  DE  LUCROS

(-)  AJUSTE  DEVEDORES  DE  EXERCICIOS ANTERIORES
AJUSTE  CREDORES  DE  EXERCICIOS ANTERIORES

LAUDIO YUKIO VATARI
Soilo ADMINISTRADOR
CPF:  117.361.988-74

®

CANDl

ENDO:59903503849Dados:2o2i.og.oiii:2o:42-03'oo'

CANDI  ENDO
Reg.  no CRC -SP sob o  No.  1SP084204/O-1
CPF:  599.035.038-49

199.574,29C

5.262,44C

46.617,23C

119,01C

1.630,22C

1.551,53C

34.464,92C
13.571,86C

12.433,66C

1.138,20C

20.893,06C
15.509,64C

4.138,02C

1.245,40C

30.305,loc
30.305,10C

30.305,10C

3.771.413,61C
534.333,00C
534.333,00C

534.333,00C

568.696,78C
568.696,78C

568.696,78C

47.325,71C
47.325,71C

30.000,00C

17.325,71C

2.621.058,12C
2.621.058,12C

7.052.026,44C

4.366.209,53D

66.987,81D

2.229,02C
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1.1.1.3 TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS LTDA.
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Docusign Envelope ID: 5DA5AFC1-E837-4493-AEI F-28446733E574
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1.1.1.3.1         CERTIDÃO  NEGATIVA DE  FALÊNCIA

(TERRAFIRMA)

3,J / qíJSRua   Ari`idndcj  cií-`  C)live!Ít`!   (:oLtr`.`,   L,0,   €,cilt-j   t?,`i  {`,   S`:\o   lo`i'`  `]ot,  C``   rur;o`/`ç)>,   r!   lj   :  z'7z:í`   ()().`

TÇ`l    :    1=!    `}0]  `)-£:12  `J,    [      mail:   (   Í)o-`í``r(   )`il(i;;juiír,-`w€'*`y/   \   (!íT`    i')i



zôiosizozi           005101671 i

®

®

Sg"`atl* *: **mg 3rE=
} ãS ÊtH¥*ftaül{4 mR  #t*

PODER  JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTlçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÂO N°: 1451206

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

FOLHA:  1/1

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformações Cíveis do(a) Comarca de São  Paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros  de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA,  CONCORDATAS,  RECUPEFUÇÕES  JUDICIAIS  E  EXTRAJUDICIAIS,   anteriores  a
25/08/2021,  verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: **"****W~***

TERFUFIRMA      CONSULTORIA      EMPRESARIAL      E      DE      PROJETOS      LTDA],       CNPJ:
10.561.078/0001 -39, conforme indicação constante do pedido de certidão.***********"W*****"**

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontad`os   os   féitos   com-  situação   em   tramitação  já
cadastrados no sistema  informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros  Regionais e  Distritais

¢             :: :':aúse fn:i::âroánaap:eni::i:!{:;RdEeL,|°sTÊ,nt#:,SEnpã:, qMUÉ,`jfiMCÊ:°LSTS°AT típ°S empresariais diferentes

Esta ceriidão sÓ tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 26 de agosto de 2021.

a 0051016714
PED,DO NO:    |mmmmmmmmimm
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Docusign Envelope lD: D771 E750-F49F434F-BC394C86D2EF0255

TERF"FIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PF=OJETOS LTDA
CNPJ:  10.561.078/0001 -39

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERFUDO EM 31  DE DEZEMBF=O DE 2020T

ATIVO PASSIVO

RS RS
ATIVO CIRCUIANTE 4 324 099,12 PASSIVO CIRCULANTE 610^98433

DISPONIVEL 2` 828 , 221.64 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 610.984,33
Bancos 86 804`22 Fomecedores 98.199,36
Aplicações Financeiras 2`741417,42 Obrigações Trabalhistas 29.677,00

CRÉDITOS 1.490  541.21 Obrigações Tributárias 1 54 . 654 1 0
Duplicatas a F2eH*ber 1.229 529,43 Contas a Pagar 32, 791,13
lmpostos a Compensar 109`443,62 Outras Obrigações 295L662t74

Créütos com Pessoas Ligadas 9 734,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4122.271.30Outros Créditos 141`833,99

DESPESAS ANTECIPADAS 5+336,27 CAPITAL SOCLAL 515.440.00
Prêmios de Seguros a Apropriar 5.336.27 Capital Socml Subscrito 515.440,00

RESULTADOS ACUMULADOS 3.606.831,30
ATIVO NÂO CIRCUUNTE 409156.51 Lua.os ou Prejuizos Acumulados 3.606.831,30

lNVESTIMENTOS 317.165, 96
Participação em Outras Sociedades 317165.96

lMOBILIZADO g1.990,S5
Imobílizado Operacional 164 912,37

(-) Depreciação Acumulada® (72,921,82)

TOTAL DO ATIVO •.733.2SS,63 TOTAL DO PASSIVO •.733.255,63

rFi:"¥;m-s---,""„
_..  -iE=i==::::::;"|:ESGALmDO             '   '   'L".-
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Docusign Envelope lD: D771 E750-F49F434F-BC394C86D2EF0255
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TERfuFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.561.078/0001€9

DEMONSTRAÇÂO DO RESULTAD0 DO EXERcicIO ENCEF`RADO EM 31  DE DEZEMBRO DE 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
- Venda de Produtos ou Serviços Prestados

DEDUÇÕES DA RECEITA
- lmpostos s/ Vendas
• Devoluções ou Seíviços Cancelados

RECEITA OPERACIONAL LiQUIDA

CUSTOS
- Custo dos Produtos Vendidos ou Serviços Prestados

FtESULTADO BFtuTO OPERACIONAL

DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS
- Despesas Administrativas
- Despesas Comerciais
- Dospesas Tributarias
- Resultado da Equwalência Patrimonial
-Outras (Despesas) / Fteceitas Operacionais

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCElfus

-Receitas/(Despesas) Finsnce!ras

RESULTADO ANTES DO IMPOST0 DE RENDA E PARTICIPAçÕES

- lmposto de Renda
- Conmbuiçáo Scx>ial

LUCRO (PREJUíZO) LiQUIDO DO EXERcicIO

R$

5.854.938,97
5.854.938,97

(474.385,84)
(474.38S.84)

0.00

5.380.553,13

5.380.553,13

(1.892.435,24)
(2,206 010,98)

0,00

(75.911,07)

232 319,23

157 ` 167 , 56

3.488.117,89

35 610`66

3.523.728,55

(405 344.15)

( 154 563.90)

2.963.820,50



Balanço Patrimon_i_Ê±
RRAFIRMA CONSULTORIA EMPFESARIAL E

en'odo :  01/01/2019 a 31/12/2019

DEPROJETOS LTDA CNPJ:  10.561.078/0001-39

ALTIV O                                                                                                                    PAS SIVO

ATTVO CIRCUIANTE

DISPONIVEL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANC0 ITAU

APHCAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA

INVESTIMENTO TRUST DI - ITAÚ

FUND0 DE INVESTIMENTOS

FUND0 XP INVES"ENTOS
CREDITOS E VALORES

ADIANTAMENTOS

ADIANTAMENTO DE FERIAS

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

ADIANTAMENTO A TERCEIROS

OUTROS ADIANTAMENTOS

CONTAS A RECEBER

CONTAS A RECEBER

CLIENTES A RECEBER

APLICAÇÕES FTNANCEIRAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO - PORTO SEGURO

IMPOSTOS A COMPENSAR

IMPOSTOS A COMPENSAR

PIS A COMPENSAR

COFINS A COMPENSAR

CSLL A COMPENSAR

OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR

ISS A COMPENSAR

IR RET. S/ APLIC. FINANCEIRA

HVSS A COMPENSAR

CONTAS CORRENTES

CONTAS CORRENTES

ATIHNA
slNclmo pARTNERs Ass. EMp
SILVEIRA, FERRAZ & RENAN LOPES SOCIEDADE

CH GLOBAL CAPITAL BRASIL IJTDA

LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS EM CONTA CORRENTE

EMPRESTIMOS EM CONTA CORRENTE

EMPRESTIMOS A TERCEROS - EBEI

MUTUO COM TERCEIROS

MUTUO COM TERCEIROS

MUTUO COM TERCEIROS

MÚTUO FRANCO BAPTISTA

MÚTUO LUIZ FRANCISC0 MODENESE VIEIRA

MÚTUO BRUNO C. SOTER

ATTVO PERMANETE

INVES"ENTOS
INVES"ENTOS

ATHENA DSS CONSULT. TECNICA E ESTRAT.

AFAC - ATHENA

IMOBHLIZADO

IMOBHIZAD0

MOVEIS E UTENSILIOS

MAQU"AS E EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

CENTRO PRCX=ES DADOS

(-) DEPRECIAÇÕES

6.534.646,16    PASSIVO

5.658.779,45      PASSIVO CIRCUIANTE

3. 7 89. 265 ,68         FORNECEDORES

12.423,15           FORNECEDORES

12.423,15              IDRNECEDORES

2.568.455,20         SAIARIOS E ORDENADOS A PAGAR

2.568.455,20           SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

1.208.387,33              SALARIOS A PAGAR

1.208.387,33              FERIAS A PAGAR

25.758,69           ENCARGOS SOCIAIS

2.248,63             INSS A RECOLIER

2.248,63              FGTS A RECOLHER

22.137,40              HVSS S/ FERIAS

22.137,40              FGTS S/ FERIAS

1.372,66              FGTS S/ 13. SAIARIO

1.372,66         IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

1.519.938,97           IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

1.519.938,97             IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER

1.519.938,97            coNTRIBulçÃo SoclAL A REcoLrHR

137.997,07              ISS A RECOLHER

137.997,07              IR S/ SALARIO COD. 0561

137.997,07              IR RET. S/ SERV. TOM. COD.1708

72.562,36             PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERV. COD. 5952

72.562,36             INSS S/ SERV. TOMADOS A REC.

9.504,93         CONTAS A PAGAR

44.114,78           CONTAS A PAGAR

6.481,24            GUILrERME GATrAZ

166,96             JOÃO STEFANO

11.589,06             ALTHA PARTICIPAÇÕES LTDA

161, 84         ADIANTAMENTOS

543 ,5 5           ADIANTAMENTOS

113.256,68            ADIANTAMENTO DE CLIErms

113.256,68             ADIANTAMENTO ATmNA

46.692,02      PATRIMONIO IJQUIDO

4.129,51         CAPITAL SOCIAL

45. 250, 30           CAPITAL SOCIAL

17.184,85            ALmNSO PRES GAIIARDo

277.952,54            GulLrERME SALEM GATrAz

277.952.54             MARCELO GUARNIER

277. 95 2,54             ARTHUR LOTTENBERG

277.952.54             BARBARA MAZZINI LOURERO

232.651,10             EVELYNE CARVALHO NEIA

232.651,10             FABIO SZOKE NAHAS

232.651,10             MARINA CICONELIJ DEL GUERRA

12.651,10             CAROIJNA YUKA ISHHATA

110.000,00             MARIANA CARVALHO OIJVEIRA

l lo.000,m             MARTORIE SAMAI+A

365.263,07             DAVID JOSHUA KREPEL GOLDBERG

345.662,15             JOÃO STEFANO LUNA CARDOSO

345.662,15             ANA BEATRIZ DE OLJVEIRA CASTRO

279.996,00             LUIZ FERNANDO S.S DA SILVA

65.666,15             TIAGO MACIEL DE BARROS

19.600,92             MARCOS MENDES DE OLIVERA PINTO

70.750,13             DANIEL SARTORI KON

11.579,50             JOÃO VICTOR GOMES SANT'ANNA

27.854,99             PEDR0 BUDNY MACEDO

31.068,35             QUOTAS TESOURARIA

247 ,29             MARCELO GILDIN

(51.149,21)              JOÃO LUCAS

6.534.646,16

870.367,61

5.986,37

5.986,37

5.986,37

49.352,81

35.598,83

28.682,06

6.916,77

13.753,98

9.992,39

978,78

1.853,70

553,34

375,77

228.752,55

228.752,55

97.737,01

53.659,30

35.966,48

3.408,55

959,70

36.899,01

122,50

241.215,29

241.215,29

74.152,34

74.152,34

92.910,61

345.060,59

345.060,59

212.456,35

132.604,24

5.664.278,55

463.440,00

463.440,00

93.708,00

53.759,m

3.383,00

1.251,00

1.251,00

1.251,00

4.634,00

1.251,00

1.251,00

325,00

927,00

71.509,00

29.521,00

19.853.00

29.521,00

53.759,00

93.708,00

463,00

463,00

325,00

é2,
677,00

325,00

325,00

Fiua Doutor Alfredo de Castro 200 CJ si 1/8i 2 -São  Paulo -SP -01155-060 -Fone:  (11 )3666-1476



Balanço Patrimonial
ERRAFIRMA CONSULTORIA EhffRESARIAL E DEPROJETOS LTDA
en'odo :  01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ:  10.561.078/0001-39

(-) DEPRECIAÇÃO MOVHS E UTENSILIOS

(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(-) DEPRECIAÇÃO EQUIP. DE INFORMÁTICA

(-) CENTRO PROCES DADOS

(7.931,64)         AFAC -ADIANT PARA FUTURO AUMENTO DE CAP

(21.622,40)           AFAC -ADIANT PARA FUTURO AUMENTO DE CAP

(21.347,88)             AFAC -ALFONSO PIRES GAIIARDO

(247,29)             AFAC -DAVID JOSHUA

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS ACUMUIADOS

São Paulo, 31  de dezembro de 2019.

52.000,00

52.000,00

50.000,00

2.Om,00

5.148.838,55

5.148.838,55

5.148.838,55

Fleconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em F}$
6.534.646,16 (seis milhoes, quinhentos e trinta e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis F]eais e dezesseis Centavos)

A,fonsopiresGa,,ardoã:d:Í:o:::7=,d*:a:;P:;::,-P,rg

ADMINISTRADOR
ALLFONSO PIRES GAIIARDO

CPF..  318.624.878-71

ézíçí,,Ér7õÉ=õ-
CONTADOR

RAFAEL RAPOSO ZAH
CT CRC:  1SP261034/O-4

F}ua  Doutor Alfredo de Castro  200  CJ  811,í''812 -São  Paulo  -SP  -01155-060 -Fone:  (11)3666-1476



Demonstra ão do Resultado do Exerci'cio
ERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E
n'odo: 01/01/2019 a 31/12/2019

DEPROJETOS LTDA

Folha:   1

CNPJ:  10.561.078/0001 -39

F\eceltas Brutas
SEFMÇOS PF]ESTADOS

25 .641.656,49 C

25.641.656,49 C

(-)  t"uções
(-) lss

(-)  PIS

(-) COFINS

1.18 l .519,04 D

163.549,08 D

754.841,92 D

2.099.910,04 D

23.541 .746,45 C

23.541 .746,45 C

168.544,41 D

110.677,33 D

15.729,96D

8.065,83 D

12.422,92 D

43.321,23 D

170,98 D

7.728,26 D

4.591,86D

88.048,67 D

3.143,18 D

8.277,00 D

29.457,10D

67.097,80 D

9.012,12 D

40.431,32D

136.686,47 D

l.027.103,06D

135 .693,62 D

7.876,35 D

14.875,01 D

2.228,19D

5.573,66 D

70.554,86 D

862,11 D

= F\eceita Líquida
= Lucro Bruto

(-)  DespeekE\s Admlnlstratlvos
PFto-LABOF}E

SALARIOS E OFIDENADOS

HOF`AS EXTF]AS

13. SALAF]lo

FEF]lAS

BOLSA AUXILIO

SEGUF}O DE VIDA

VALE ALIMENTAÇÃO

VALE TRANSPORTE

ASSISTENCIA MEDICA

DSF] - DESCANSO SEMANAL FtEMUNERADO

AUTONOMO

OUTF]OS GASTOS COM PESSOAL

INSS

FGTS

CONTABILIDADE

ASSESSOF]IA JUF}lDICA

ouTF]os sEFwlços DE TEF]cEmos
PASSAGENS

HOSPEDAGEM

F}EFEIÇÕES

TAXI  E TF}ANSPOF]TE

ESTACIONAMENTO

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

COMBUSTIVEIS E LUBF}lFICANTES

(-)  Despesas Financelras
DESCONTOS CONCEDIDOS

JUROS PASSIVOS

IOF

TAF}lFAS BANCAF`lAS

VAF}IAÇÃO CAMBIAL PASSIVA

2.018.173,30 D

735,15 D

198,89 D

12.052,97 D

5.330,89 D

2.094,69 D

(-)  tkspesas Gorals
ALUGUEIS

CONDOMINIO

ENERGIA ELETFtlcA

TELEFONIA E INTERNET

SERVIÇOS DE T.I

MATEF}IAL DE  ESCF]lTORIO

UTENSILIOS DE COPA E COZINHA

ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS é2,

20.412,59 D

213 .502,50 D

91.645,47 D

17.988,27 D

25.575,76D

63.737,12D

6.134,38 D

lo.966,14D

69.759,25 D

F3ua Doutor Alfredo de Castro 200 CJ sl 1/812 -São  Paulo -SP -01155-060 -Fone:  (11 )3666-1476



-bemonstração do F=esultado do Exerci'cio                                      Foma; 2

E                   A coNsuLTORm EMPRESARIAL E DEPROIETOS LTDA                                                         cNpj: 10.561.07870001 -39
'odo: 01/01/2019 a 31/12/2019

MANUTENÇÃO E LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                                       33.122,29 D

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES                                                                                                                                                                                                                      3.591,95 D

CORFIEIOS                                                                                                                                                                                                                                                                     254,40 D

CARTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                  3.780,60 D

SEF}VIÇOS DE MOTOBOY                                                                                                                                                                                                                                            21.831,64 D

GRAFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                 14.096,28 D

ASSINATUFIAS E SEFMÇOS ONLINE                                                                                                                                                                                                           17.309,03 D

SOFTWAFIES                                                                                                                                                                                                                                                                54.017,57 D

FF}ETES E CARF}ETOS                                                                                                                                                                                                                                                    29,00 D

SEGUFIOS                                                                                                                                                                                                                                                                      3.690,45 D

ASSOCIAÇÕES DE CLASSE                                                                                                                                                                                                                      62.529,10 D

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                             200,00 D

UNIFORME                                                                                                                                                                                                                                                                           805,00 D

DESPESAS COM DOAÇÕES                                                                                                                                                                                                                       186.671,00 D

BENS DE PEQUENO VALOR                                                                                                                                                                                                                                  2.346,12D

FEmAS E EVENTOS                                                                                                                                                                                                                                      59.098,53 D

OUTF]OS GASTOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                 16.435,13 D
r7                                                                                                                                                                                                             Tota[:                                         979.t í 6,98 D

(-)  Despesas Trlbutárlas
lpTU                                                                                                                                                                                                                                                                                       37.058,77 D

OUTF]OS IMPOSTOS E TAXAS                                                                                                                                                                                                                          12.180,68 D

Total:                                              49.239,45 D

(-)  Outras Despesas Operacionais
DEPF]ECIAÇÃO DE MOVEIS E  UTENSILIOS                                                                                                                                                                                                        838,00D

DEmEclAÇÃO DE MÁQulNAS EQulpAMENTos                                                                                                                                                                            1.887,81 D

DEmECIAÇÃO EQUIPAMENTOs DE INFOF"ATicA                                                                                                                                                                   5.920,47 D

PERDAS COM FtECEBIVEIS                                                                                                                                                                                                                                         5.157,30D

Total:                                                13.803,58 D

(+) Reoeitas Flnancelras
FIENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                                                                                                                                                                        42l.226,80 C

JUFIOS ATIVOS                                                                                                                                                                                                                                                               382,45 C

VAF]lAÇÃO CAMBIAL ATIVA                                                                                                                                                                                                                                              3.522,79 C

OUTFIAS FtECEITAS FINANCEmAS                                                                                                                                                                                                                          15.120,OO C

Total:                                           440.252,04 C

Outras Receltas Operaclonais
DESCONTOS OBTIDOS                                                                                                                                                                                                                                        127,55 C

OUTF}AS F!ECEITAS PJ                                                                                                                                                                                                                                                 160.400,18 C

Total:                                             160.527,73 C

.-Lucro operacional                                                                                                                                                                             2`.061 |80,32 C
(-)  Outras lkspesas

MULTAS ATRASOS F}ECOLHIMENTOS                                                                                                                                                                                                                2.116,76 D

Total:                                                      2.116,76 D

= Lucro contábll Líquido antes da contribuição social                                                                                                                             2l `Og9.663,56 C
(-)  Contrlbuição Soclal

coNmiBulçÃo sociAL soBRE LucFlo LIQUIDo                                                                                                                                                         775.987,16 D
Total:                                             775.987,16 D

= Lucro contábil Líquido antes do lmposto de Renda                                                                                                                                ZO.Z83.6d6,40 C
(-)  Imposto de Renda

IMPOSTO DE  FIENDA                                                                                                                                                                                                                                                          2.131.519,89 D

Total:                                             2.131.519,89 D

= ::::: „Mó db p„,,Ódo                                                                                             éz  ::::::::::::: :

L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ;.`.à, z±=+;€`~=::::.¥#=S*¥À ç.gáT4;,:,.t.=::{  `,=*.E:.5 ±.`.x ==`    =;¥    €;<ub tàr~:.S jà\€f; =<=±± 3í,±€>±``.2¥.f==. `á=:..,Í± f,+=:í      ;:++T €j>ç£:z.t.,,,   ;;,X jú,=,í  ;Tíj=,ííí.

F]ua  Doutc)r A!fredo de  Castro 200  CJ  sl 1/812  -São  Paulo  -SP  -01155-060  -Fone:  (11 )3666-1476





Docusign Envelope lD: 5DA5AFC1-E8374493-AEI F-28446733E574
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1.1.2   QUALIFICAÇÃO  DE REGULARIDADE  FISCAL E TRABALHISTA

(lTEM 5.4.1.2.2. DO EDITAL)
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lNFF±AWA`T'À  ENL:tENHAR&A  LTE}A*

ã& ALTERAÇÃQ ÇONTfiATUAL
CNPJ:  2i ¥ÜÁ5.374joftül~$1

pe}a PrÊsente instmmento Pariiffiiar,

THütGü P[HENTEL NYKIEL, bmsilgimt nascido em Ê6/Ô4/1985. ffisads em rggime
de  €Smunhão  parcial  de  benst  sngenheim,   poriadar  do  RG  nü  MG-12353823
S§P/MG]  e  do  ÇPF n® Üõ3.362.19Gd7,  res"ente e domiÊiliado  à  F3ua C®rifeu  de
ÊEBVBdo Marques, n° 3213,  Bi"o  D, Apt#.1ã2,  Bairro Jardim da§  Indústria§t São
José dos CamposJSpt CEP 12241 fl40.

EBLJARBQ   SARAWA   BOFtGES,   brasileim,   naí5Gido   em   23/1C/1g89,   solteiro,
Bngenheiro, p®rtador do RG n° 4gã7978  SPTC/GO, e do  CPF  n¢ 03Ü,§78.481 -17,
resideniÊ Ê domiciliadü à  Rua  Penedt},  n° 300,  Tome  8, Apto*  185,  Bairro  Parque
lndustrial, São José da§ Campos/§P, CEP 12237-07Ü.

«ATHANA  ALCANTARA  LIMAf  brasileira,  nascida  em  i2/Üg/19gü,  casada  em
Fegime   de    comünhãü    parcial    de    ben§,    engemheira,    poriador@    do    RG    n®
Zü06Ü02000547  §SPJ€E,  e  do CPF  n®  048,714.Ü13-32+  rÊsidsn&€  ®  d®mi€iliada  à
Rüa Sandro BÊZÊrra da Silwa, n® 50, Apto+ 21, Bloco A, Baim Pq+ Ftes* Flamboyant,
São José dos Campüstsp, CEP 12ZZ7*778.

ARTUR    PEREmA    Ftl€AF=BO]    brasileiro,    nasçído    em    16/1i/i993,    sülleirc,
engenheim, poriador d® RG n® 200801ü43ffi38 §SP/CE, Ê do CPF na 051,414,563-
31, re§idente e dümiciliadü à Rüa Aboliçãü, n° 87, Blo€a 1. Aptõ. 141, Vila Sanches,
§ão Jost do§ Campostsp, CEP 12245-50ü

"BG®  GÜBBI   DE  CARWALH0  RAMQsf  brasi!eiro,   na§€ido  em   18/06/1991,
§"Sir®*   engenheiro[   poriador   da   RG   na   47442531   S§P/§P,   e   do   CPF   nü
3ã7.026.938-84¢  resjdsnte e domiG§*iada à Rua Aboliçãüt n° 87.  Bbca 1, Apto.141,
ViSa Sanches, São José do§ Campostsp, CEP 12245-50Ü

Ünicos  sócips  da  sQ€iedade  empreãária  limftada  com  denominação  "INFRAWAY
EHGENt'1AFtLA LTDA." t"m sede na Rüa Amandc de Oliveira CSbra, na 5Ü, Saía
Blã,  ParquÊ  Rgsüential  Aquarius`  São  José  do§  Campos/SP,  CEP  IÊ246i}02t
íÊgi§trada na Jünta Camercial do Estado de Sã® Paul® com N}RE 35228584387 em
15/üg/Ê014, inscrita no CNPJ"F sob n. 21.045.374JOOO1-01, de Wre e espontânea
¥ontade,  rBsülvem  alterar o  presÊnte  mntrato  socül,  de  acord®  com  di§posto  a
geguir.

CLÁLJSULA   PRIMEIRA:  Aüera-§e  a  qualifi€ação  do  §ôcio  THIA€O  PIMEr¢TEL
NYK]EL para:  brasileiro,  nascido em 26/Ü#1985t  casadõ em regime de comunhão
parçial de bens, engenheirot poftador do RG nõ MG-12353823 SSP"G, e dõ CPF n®
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lNFRAWAfENi--ENHARIALTDA.
5ü ALTERAÇÃÜ CONTRATUAL

CNPJ: £1.045.374/0001-01

063.362.196Ú7,  residente e domiciliado à  Rua  Leopoldo  Couto de  Magalhães Jr„
n® 1442, Apto, 74, Bairro ltaim Bibi, São Pauwsp, CEP 04542-001.

CLÁUSULA  SEGUNDA:  Altera-se  a  quallficação  do  sócio  EBUAFtDO  SARAIVA
B0RGES para: brasi)eiro, nascido em 23/10/1989, casado em reglme de comunhão
parcial de bens+ engenheiro,  poTtBdoí do RG  n° 4957978  SPTC/GO,  e do CPF n°
030.578.481-17, residente e domüliado á Rua Penedo, n° 300, Tom 8, Apto.185,
Bairro Parque lndustrial, São José dos Campostsp, £EP 12237-070.

CLÁU§ULA TERCEIRA: AJtera-se a qualií"ção da sócia NATHANA ALCANTARA
LIMA  pam:  brasik}ira,  nascida  em  12/09/1990,  cÉsada  em  regime  de  comunhão
pareial de bens, engenheira, portadora do RG n° 200õ002000547 SSP/CE, e do CPF
n° o48.714.013-32.  residente e domiciliada á  Rua Bárbara  Knippelberg  Loureiro, n®
203,  81o® A. Apto.181.  Bairro Vila Ema,  São José dos  Camp®s/SP,  CEP  i2243-
040.

CLÁU§ULA   QUARTA=   Alt®ra-se   a   qualificação   do   §Ócio:   AFtTm   PEFtEIRA
RICARD0 pam: bmsileiro. nascido em 16/11/1993. solteiro, engenhÊim, portador do
RG   n®   20Ü8010438838   SSP/CE+   e   do   CPF   n°   051+414.563-31,   residente   e
domiGiliado   à   Rua  do  Aruanã,   n°   157,  Apto.   1703,   Bairro   Paíque   Re§idencial
Aquarius, São Jo§é dos Gampos/SP, CEP 12246-250.

CLÁUSULJL   QUINTA:   Altera-se   a   qualificação   do   sócio:   DIOGO   GODOI   DE
CAFtvALHO RAMOS para: brasileiro, nascido em 18/06/1991, casado em regime de
comunhão parcia! de bens, engenheiro, ponador do RG n° 4T442531 SSP/SP, e do
CPF  n®  357.026.S38ú4,  residente e domiciliado à  Rua  Penedo,  n®  300,  Blooo A,
Apto. 44, Bairi Parqüs lndustrialt São Jo§é dos Campos/SP, CEP 12237D70.

CLÁUsul.A  SEXTA:  Os  §Ócios  reãohíem,  de  comum  acordo,  aumentar o  capital
social  da  socjedade  em  F=$ 700.0Ô0,00  {setecento§  mil  peais}  com  a emissão  de
700.000   (s€tecentas   mil)   quotas,   mediante   =5   subscrições   e   integaalizaçõe§
discriminadas abaixo:

Parágrab Primeiro: 0 sócio THIAGO PIMEWTEL NYKIEL devidamente qualificado
anteri®mente.  resolve  subsgrever  e  integralizar  ao  capital  social,  um  valor  de
R$ 274.4ÜO,00  {düzentos  e  Setenta  e  quatro  mil  e  quatro€entos  reais)  o  qual
repíesentará   um   aumento   de   274,400   {duzentas   e   setenta   e   quatro   mil   e
quati-Ücentas)  quotas  com  valor  nominal  de  Ft$ 1,00  (um  neal)  cada  uma,  sendo

ralizadas neste ato em moeda corrente nacjonal.
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€NFJ: 31.$4§.374;üSüi¢1

Parigmfo  §SgunüS:   Ü   sócio   EDUARBO   §ARAffA   BBRSE§t   devidamente
qüalfficado antiBriormentc , re5Qlv€ subsÊréver e int¢gralizar ao ffipital Gotiãl , um valar
de R$ 2C5.8m,00 {dmzÊntüs e €inco mil e oitocentc§ neai§} o qual rEpr€sentará um
aümento d$ 205.8QO (duzenbs e cinco mi} e oitc}eenta§} quota§ cx]m va§or nQminal
de F3$ 1,OC {um peal} ffida umã] s£ndo integffilizadas neste ab em mQeda corrente
nationÊl`

Parigmfü   Türeeir¢:   A   §ócia   NATHANA   ALCÂNTARA   LmA]   devidamente
qualificada anLgriQrmfflte, resolve subgcrever e mBgralizar ao capital sQcial, um valor
de F=$ 205,8üO,CO  {düzentQs e cinffi mil e ®#®c£ntos neais} a qual repre5entarã  um
aum®nto de 205.800 {duzcmas e cincm mil e oitocientas} quotÊs cmm valor nomínÊl
de F¥$ 1,®Ü {um rÊal} üda uma, sendo integrarizadas neste ato em moeda corrente
naüonal`

Parãgrafo Qüarto: Q sücio ARTUR PEFtEIRA Rl€AFtDO , d€vidament€ qualificado
antôriomente,  Degülve  sübscr\ever  e  integralizar  ao  capital  s®cial,  um  valBr  de
R$ 7.0ÜÜ,üü  {setÊ  mil  reais}  o  qüal  representará  um  aumento  de  7.00Ü  {§ste  mil}
qLJ®tBs mm wak}r rmmimal d€ R$ 1,Ü0 {um real} cada uma. sendo jntÊgralizãdas nests
atp Êm mQeda ffimEnte nacional.

Parágmfo Qüintü: Q gócb BleGS G@BQI BE CÀRVALH0 EAMas, devidament#
qüafftcade antsriQrmentef resüwe subs€rever e integralizar aa capit3] S®cial , um vabr
de R$ 7.üOÔ,00 {sete mil reak} o qual representará um aumGnto dÊ ?.008 (§ete mil}
qüütÊS t#m valor nôminal de FÊ$ 1,OC {um rea]} cad3 uma, sendo integralizadaã nestÊ
ato em moçda c®rr€ntg nacional.

ÊLÁUSLJLA   SÉTlm:    lngnBssa   na   soeiedadet    mçste   atof   o   Sr.    THALES
€AVAL€AüTE   BE   QUEIROZS    brasileiro,    nascido   em   20/C7/i993,    solteiro,
engenheiro,    parüdür    do    RG    nõ2Ü06009256911     SSPDS/CE,    e    do    CPF
ne Ü15.806.7ü3-f7, residente e dom{€iliado à Flua dos Piquirõeãt n°  160, Apto. 602,
Bairm  Parqug  Residencial Aquarius,  §ã® J®sé dos  Campostspt  CEP  12246-Ü2Ü,
de€laraRdo €Qnhecer a §itüação ecomõmico-financeira  da  socistade, fiffindo sqb-
rogada nss dimitos e Õbrigações referentes à §"iÊdade. mediante compfa de quotas
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5Ê ALTERAÇÂO CONTRATUAL

CN PJ: 21.04§.374/0001 -Ül

dos  atuais  sócio§  administradores,  da  seguinte foma,  nas  condiçõ€s c®merciais
pnEvistas em contrato de cessto de quotas:

{i}         do sóci® THLAGO PIMENTEL NYKIEL, acima qualificado, são adquiridas
e  transteridas  neste  ato  o  total  de  1.000  {mil}  quotas,  equívalentes  a
Ft$ 1.000,00 {mil reai§);

{ii)        do   sócio    EDUARDO   SAF=AIVA   B0RGES,    acima    qualifícado.    são
adquirida§ e tnansteridas neste ato o total de 75Ü (setecentas e cinquenta)
quotas, equlvalentes a F=$ 750,00 (setecentüs e cinquenta reais);

{iii)       da    sÓCÉ    NATHAhlA   ALCAhlTARA    LIMA,    acima    qualificado,    são
adquiridas e transferidas neste ato o total de 750 (setecentas e cinquenta)
quotas, equivalentes a R$ 750[00 (setecentos e cinquenta reais).

CLÁLJSULA OITAVA: Devido ao aumemo de capital social devidamente subscrito e
integmlizado pek}s sóclos, bem como a venda de quotas acima realizí]da, o capital
steial original nEpresentado pelo valor de R$  30Ô,000,00 (trezentos mil reals), passa
a §er de R$ 1 mooo.0Ü0,00 {um milháo de reais}. dividido em  1.Ü00.000 (um milhão)
de quotas,  com vabr rmminal  de  R$ 1,00 (um  real) cada,  tQtalmente  subscritas e
integralizadas em moeda comente nacional, que ficarão distribuida§ entre os sôcio§
da seguintB forma e maneira:

sóclos QUOTAS VALOR %
THIAGO PIMENTEL NYKIEL 391- R$ 391 *000' 39.100 tÁ
EDUARD0 SARAIVA BORGES 293.2 FIS Z93.250, 29,325 o
NÀTHANA ALCANTAFU LI MA 293.2 R$ 2m.250, 29,325 oÁ
ARTUR PEREIRA RICAF3DO 10.0 R$ 10.000,0 1 ,000 %
DIOG0 GODOI DE CARVALHO 10.000 R$ 10.000,0 1 ,000 0
RAMOS
THALES CAVALCANTE DE QUEIROZ 2.50q R$ 2.500,0 O_.250aÁ,

TOTAL 1.000.00q R$ 1.00Ü.000,0 100,000%J

CLÁLJSUIA  NONA: Os sócios,  de comum acordo,  íesolvem alterar a  redaçao da
cláusula décima sétima da consolidação da quaria afteração contmtual da presente
sooiedade para: "A §ociedade poderá abrir filiai§, agências ou 5ucursai§ em qualquer
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lNFRAWAy ENaENHAFilA  LTDA.
5S ALTERÃÇÃO CONTRATUAL

t:NPJ: 21 ®045.374/0001 -81

representem no minimo 80%  (oitenta  por cento) do tapftal sacial. obedecendo ás
disposlções legai§ vigentss" ,

CLÁUSULA BÉCIMA: Os sócbs, de comum acordo, resolvem afterar a Fedação da
cláusuLa  terceina  da   consolidação  da  quarta  afteração  contratual  da  presente
sociedade pam: üA sociedade tem por objeta social:  1° -Elaboração de projgtos da
engenharia  de  infraestrLJtura  aeronáutica,  infraestrutura  rodoviária,  infraest"tura
fÊrrwiárÊa,  infra€strutura  portuária  e  saneament®.  2° -  Elaboração de prõjetos  de
engenharia   civil.   3°   -   Consultorias,   pareceres,   estudos   técnicosF   estudos   de
viabilidade.  projetos  básicms  e  prüj€tos  executivos  nas  áreas  de  infraestmtura
aemnáutica,    infraestrutura    rodoviárú,    infraestrutura    ferrwiária,    infraestrutura
portLiária, sÊneamento e engenharia civil. 4° - Prestação de sewiços de consultoria
em   estudos   ambientais,   sociais   e   sustentabilidade   estratégica   de   negócios.
Panágrsto   Prim®lro:   A  responsabildade  técnica   pela   exe€ução   dos   serviços
prorissianais prestados pela sociedadet de acordo €om os objewos sociais, está a
cargo   dos   Sõcios   Administradores   TliLACO   PIMENTEL   NYKIEL,   qualíficado
anteriormente,  inscrfto  no  CREA/SP sob o  n° 50$3173870,  EDUARD0 SARAIVA
BORGES, qualificado anteriarmente,  inscrito no CFtEA/SP sob o nQ 5068964084 e
NATHAhlA ALCAhlTAFtA LIMA qualfficada anteriorm€ntB, inscrita no CF=EA/SP sob
o n® 5Ü69488156.  Par±graf® S€gundo: A  sociedade  poderá  pariicipar em outras
sociedades  cujos  objetos  sociais  sejam  mrreEacionados  com  o  objeto  social  da
lNFFIAWAY,  mediante  delibemçEÕ  de  sôcios  qüe  representem  na  minimo  s0%
{Õitenta por conb} do capital social."

€LÁUSLJLA DÉCINA PFtlMEIRA: Os sócios, de comum acordo, resohíem alterar a
rBdação do parágrafü tÊrceiro da cláusula nona da consolidação da quana aHeraçáo
contratual  da  presentÊ  socíedade  para:  "OS  sócios  poderão  efetuar  a  retirada
antecipada d® dividendos, acordando a retirada estipulada mediante deliberação de
sócios que  nepresentem  no  minimo  80% (oitenta por cento)  do capital sQc.ffll,  que
poderá  ser fefta  üe  forma  não  proporcional  à  panicipação  dos  sócios  no  capital
so€ial..

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUHDA: Sendô este§ os ajustes que deveriam s€r feitos,
permanecem inalteradas todas a§ demais cüusulas e parágrafos não modificados
por esta alt€ração e, em razão das alterações acima referidas. os sócios resolvem
consolidar o contrato social, conforme as cláLi§ulas e ccndições seguintes:"`  ,:ü`-  c-

c`.'`+¥AS
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"FFmwAy EN€ENHARIA LTBA.
CONSOUBAÇÃO DO Ca«TRATO SOCIAL

CNPJ: 21.045.374/0001 -01

THIA€O PIMENTEL hlYKIEL, brasileiro, nasddo em 26/04/1985F casado em regime
de fflmunhão par£bl de bens, engenheiro, põmdor do RG n° MG-i 2353823 SSP/MG,
e  do  CPF  n°  063.362`196dT.  residente  e  domk:ilbdo  à  FRua  LEopoldo  Couto  de
Magalhaes Jr., n®1442, Apto. 74, Bairro llaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 0454200i .

EDLJARBO  SAFtAIVA  BORCES,  brasileiro,  nascido  em  23/1Ü/1989,  casado  em
rçgime  de  comunhão  pafcial  de  benst  engenheiro,  portador  do  RG  n°  4957978
SPTC/GOS e do CPF n® 030.578.481-17, residente e domiGiliado a Rua Penedo, n°
300, Torre 8, Apto.185,  Bairro Parque lndustrial, São José dos Campos/SP, CEP
12237-070.

NATHANA  ALCA*lTAFtA  LIMA,  bTasileiía,  nascida  em  12ffl9/19go,  casada  em
regime   de   comünhâo    parcial   de   bens.    engenhaira,    portadoTa    do    RG    nB
2006002000547 SSPÍCE,  e do CPF  n® 048.T14.013-32,  residente e domiciliada á
Rua Báfbara Knippelberg Loureiro, n° 2a3. Blo€o Â, Aptoa 161, Bairro Vila Ema, São
Jost dos Campo§/SP, CEP 12243Ú40.

AFtTUR PEREIRA RICARBO, bmsileiro, nascido em 16/11/1993, softeiro, engenheiro,
portador do RG n° 2008010438838 SSP/CE, e do CPF n° 051.414.583-31, re§idente
e domiciliado à F=ua do Aruana. n® 157, Apto.1703, Bairro Parque Residencial Aquarius, §ão
Jost dos CampoÊf§P, CEP 12246-250.

BfoGO €ODOI PE CARVALHO FtAMOS, brasileiro, nascido em 18/OG/1991, tasado
em regime de comunhao parcial de bens, engenheim, portador do RG n® 47442531
SSP/SP, e do CPF na 357.02Õ.938i}4, re3Wenk e domiciliado à Rua Penedo, n® 300,
Torre A, Apto. 44, Baimo Parque lndustial. São José dos Campos/SP, CEP  12237-
070.

THALES CAVALCANTE BE QUEIROZ, brasjleiro, nascido em 20/07/1993, solteiro,
engenheiro,    portador    do    RG    n°2006009256g11     SSPDS/CE,    e    do    CPF
n® 015.806.703-77]  residente e domiciliado à Rua dos Pk]uirões, n° i 60, Apto. 602,
Bairro Parque Resid€ncial Aquarius, Sãõ Joeé dõ§ Campostsp. CEP 12246-020.

ÊLÁUSULA  PF±lMEIF±A: A sociedade gira  sob a denominação   sociãl "INFRAWAY
ENGENHJLRtA L"A.". E=
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58 ALTERAÇÀÜ CONTRATUAL

CNPJ:  21 *04ã.374/0001-01

Parágrafo   Único:   A   so¢jedade   declara   que,   explora   ativmade   econômica
empresarial organizada] sendo, porianto, uma sociedade emppe§ária, nos termos do
ArL 986 caput e parágrab único e Art. 982 do CC.

CLÁUSULA SEGUNDA: A §ociedade tem sede na Rua Amando De Oweira Cobra,
n°  50t  Sala  816í  Parque  Residencial  Aquariust  São  José  dos  Campos/SP,  CEP
12246Ú02.

CLÁUSULA TERCEIRA: A socidade tem por objeto social:

1°   -    Elaboração   de   projetos   de   engenharia   de    infraestrutura   aeronáutica`
inftaestrutura    rodoviâria,    infraestrutura    ferroviária,    infraest"tura    ponuár{a    e
saneamento,

2° -Elabõração de píojetos de engenharia civil.

3°  -  Consuftorias.  pareceres,  estudos  técnicos.  estudos  de  vúbilic)ade,  projetoã
básicos e prQjetos ex"utivos nas áreas de infraestrutLira aerônáutica, infraestrutura
rodoviária.    infraestrutLira    ferroviária.    infraestrutura    portuária.    saneamento    e
engenharÉ civil.

4®  -  Prestação  de  serviços  de  constiltoria   em  estudos  ambientais,   sociais  e
sustBntabilidade estratég ica de negócíos.

Paiágrstd  Prim®ire:  A  nesponsabilidade  técnica  pela   execuçao  dos  serviços
profissionals ppestados pela sociedade, de acordo com os objewos sociai§t está a
cargo   dos   Sócios   Admini§úadores   THIAGO   PIMENTEL   NYKIEL,   qualifiQado
anterbrmentet  inscrito  no  CREA/SP  sob o  n° §063173870.  EBUARDO  §ARAIVA
B0RGES, qualificado ameriormente,  inscmo no CREA/SP §ob o n° 5068964084 e
NATHAl`lA ALCANTARA LIMA qualificada anteriormente, inscrita no CREAJSP sob
o n° 5069468156.

Parágrafo  Sogundo:  A  sociedade  poderá  panicipar em  outras  sociedade§ cujos
objetos sociais sejam "}rrielacionados com o objeto social da lNFRAWAYt mediante
deliberação üe sôcios que representem no minimo 80% (oftenta por cento} do capital
sodàl+

eLÁU§ULA QUARTA:  A §ociedade iniciou sua§ atividade§ em  15/09/2014 e  seu
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CLÁLJSLJLA QUINTA: 0 capital s"=ial é de R$  1.000,000,00 (Um milhão de rffiis)t
dwididos em  1.000.000 (Um milhão) de quotas com  valor nomina] de  F=$  1 +00 {Um
rül) mda uma, ficando assim dÉtribuído:

Sõclo§ QUOTAS VALOR %
THIASO PIMENTEL NYKIEL 391.00 Ft$ 391.000, 39,100 üÁ29.3250Á

EDUARDa SARAWA BORGES 293,25 Ft$ 293.250'
NATHANA ALCANTA" LIMA 293.25 R$ 293.250, 29,325 o
ARTUR PERElfu RICARDO 10.00 R$ 10.000,0 1,000 0Á

DIOGO GODOI DE CARVALHO 10.00 R$ 10.000' 1.000 0Á
RAMOS
THALES CAVALCANTE DE QUEIROZ 2.50 R$ 2.500, 0,250 aÁ
TOTAL 1.000.0Ô R$ 1.0ü0.0Ü0,0 100,000 0Á

P&rágraf®  Primeiro:  0  capital  social  está  totalmenle  integralkado  em  moeda
corrBnte nacional.

Parigmfo S®gundô: A respQnsabilidade de cada sÓ€io é restma ao vak>r de suas
quotas, mas todas nespondem solk]arÊmente pela integralkação do capital social,
no§ ti±mo§ do artiga 1 +052 do Novo Cód©o Civil.

Paúgmb Terceiro: Segundo remissão do anigo 997, de{erminado pelo arügo 1054,
ambos   da   lei   10*48ÇÁ2m2,   fica   expresso   que   os   sõcios   não   Íespondem
subsid iariamenté pelas obrigações socia is.

€LÁUSULA  SEXTA:  As  quotas  da  sociedade  são  indivisivejs  e  não  poderão  ser
cedidas ou transférida§ sem o expres5o consentimento dos sócios que nepreséntem
80aÁ  {oftenta  por  cento)  do  capital  social,  cabendo, em  igualdade  de  cx}ndições,  o
dipefto de pref£rência a® sócio que queira adquiriJas.

CLÃüSULA  SÉTIMA:  A  administração  da  sociedadé  cabe  aos  sócios  THIAGO
PIMENTEL NYKIEL, EDUAFmo SARAIVA BORGES e NATHANA ALCANTARA
LIMA, aüma qualfficados, podsndo cada qual usar isoladamente o nome empresarial
e  reppEsemar  a  §ociedade,  ativa  ou  pa§§ivamente.  em  juizo  ou  fora  dele.  Fica
vedada,  no entanto, a Fepresentação em atividades estranhas ao inter€sse mcial,
bem como a oneração ou alienação de bens imóveis da sociedade, sem autorização
de sócio§ que representem 80% {ojtenta por cento) do capital social.
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!NFRAWA ÍÁ ENf-ENHAR!A LTDA,
5S ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ: 21.045.374/0Ô01ül

CLÁUSULA OITAVA: Os sócjos terão direito à uma retirada mensal a titulo de "pró-
}abore", a ser fixada anuamente[ mediante deliberação de sócios qüe representem
80% {oitenta por cento} do capital social.

CLÁUSULA  NONA:  0  exerc{cio  sücial  será  coincidente  com  o  ano  tElendário.
terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamemo
do balanço p@trimonial e efetuada a apuração do resultado, em conformidade com
a§ disposições legais periinentes.

Paràgrafo Prim®iro:  Os  lucros apurados serão distribuidos proporcionalmente à§
quotas  de  capftal  de  cada  sócio,  ou  de§pToporcionalmente  âs  quotas  conforme
deliberação de sócbs que representem no minima 80% (oitents por cento} do capital
sodal.

Parágrafo Segund®: 0§ prejuizüs apurado§ seráo suportados propQrcionalmente às
quotõs de üpftal de cada sócio.

Paiágrafo Tercelno: st Sócios poderão efetuar a retirada antecipada de dividendos,
acorüando a retirada estipulada mediante deliberaçã® de sócios que representem no
mínimo 30% {oftenta p®r cento) do capital social, que poderá ser fefta de forma nãü
proporcional à partkipação dos sócios no capital social.

Parigrafo   Quarto:   Os   sócios   serão   obrÉados   à   repo§ição   dos   dividendos
anteripados e das quantias retiradas, a qua*qLier título, ainda que autorizados pelo
G}ntrato, quando tajs divflendos antecipados ou quantias retiradas se distribuirem
com pr€juízo do tEpital.

CLÁUSUL.A BÉCIMA: No caso da transferência ou alienação das quota§ do capital
social, por um dos só€ios. obedecerá aos crftérios apresentados nos parágrafos a
seguir,

Parigrafo Prim®lro: Dcverá o sócio interessado na transferôncia ou alienaiçáo das
quotas de que é titular+ manffestar-se aos demais sócios. por escrito, de sua intenção,
mformando as condições da transaçáo pek] terceim interessado.

Parágmb Segundo:  No dirBito de preferência, os demais sócios terão 30 (trinta)
dias pam se man#éstar, por escrito, quanto ao interesse na aquisição da§ quota§ a
serem transfBridas ou alienadas.
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CN PJ : 21.045 .374/0001 -01

Parágmfo Terc®lro: Se os demais sócios manffestsrem interesse na aquisição das
qüatas mencionadas no parágrafo primeino desta cláusuLa, terão 3Ô {trinta} dia§ após
o  prazo  pnevisto  no  parágrafo  segundo  desta  cláusula  para  iniciar  o  respectivo
pagamento, na fbrma acordada para a transação.

Parágmfo  QLiarto:   ExpiTado  o  prazo  do  paràgrafo  segundo  de§ta  clãusuü  e
exisündo quotas não transferidas ou a#enada§ pelo outro sócb, rica este obrigado a
indicar no prazo máximo de 30 n-rinta) dias, o píetendente à aquisição de tais quotas.

Parigrafb  Qüinto:  ApÓs  a  indicação  do  pretendente,  os  demais  sócios  com
paftiGipação  superior  a  20%  (vinte  por  eento)  do  capital  social  terãü  direito  de
oposição  ao  nome do  interessado,  Neste  caso,  o  sócio que  pretendia  alienar ou
transférir §uas quotas  poderá  se  .etirar da  sock!dade,  confome  clãusula  décima
segunda.

ÕLÁUSULA   BÉCIMA   PFtlMEIRA:   Em   caso   de   liquk]ação   ou   dissoluçãQ   da
socàedade, GeÉ indicado um liquidante sÉcio ou terceipo em assembleia de sóciõ§.
Nessa  hbõtesÊ,  o§  havere§  da  sociedade  serão empregados  na  liquidação das
obr©ações   e   o   rema"=scente,   se   houver.   serã   rateado   entre   os   sócios,
proporcionalmente à partiéipação no capül social.

CLÁUsün    BECIMA    SEGUHDA:    A    retirada,    exclusão,    fak±cimento,    ou
incapacidade judicrilmente declarada não diss®fwerâ a §aciedade, que pmsseguirii
com os sócios remanesffintes, a menos que estes resolvam liquidá-Ia, obsewadas
as detBminações do parágrafo abaixo:

Parágr3fB Único:  No caso do SÓ€io retirante, excluido ou falecido a§ quõtas serão
liquidadas e os haveres serão pagos da seguinte foma ao §ócio ou aos suc£ssores,
cK]nfome o cam:

{Í) Será  k=vantado  um  balânço especial na  data  do  correspondente evento,  para
apümçÂo dos haveres do sócb retirantet excluído ou fal®cido.

{ii}Os   vafones   apürados   serão   pagos   em   12   (doze}   prestações   mensais   e
suti}§siva§, v€ncendo-se a primeira  no prazo de 60 (sessenta} djas, c®ntados do
leyantamento do balanço especial.

{iii)  Além das valares apurados no balanço especial, caso o sócio tenha participaçâo
superior a 2Ü% Wint€ por cento) do capftail social no momentQ da retirada, exclusão

falecimento,  terá  diíeito  a  paricipar dos  ]ucros  apurados  nos  2  (dois}  anos
tçriores ao da data base do balanço especial, sendo qué os pagamsntos serão
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realizados a cada 3 (tpês} meses;

{iv} Os  pagamentos  serâo  efétuados  na  conta  bancária  em  que  o  sócio  vinha
reffibendo regularmente seu pró~labore e/ou distribuição de lucros, a meno§ qLie ele
indique expressamente e poí escritô, o desejo de reoeber tais valores em oum conta
bancária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIFtA:  Nos termos da leif a exclLisão de sócios podeú
ser deliberada pelos sócios que representem no minimo 80% (oitenta por cento} do
üpital social,  mediante pagamento dos haveres nos temo§ do  Cláusula  Décima
Segunda.

CLÁUSULA DÉCIMA QUAFtTA: As deliberações da sociedade serão tomadas por
sócios  que  representem  no  mlnimo  80%  (oitenta  por  cento}  do  capftal  social,
mediante delib€ração em reunião de sócios ou mediante celebração de afteração ao
contr3to social

CLÁUSULA   DECIMA   QUINTA:   Fica   estabeLecido   que   a   sociedade   náo   terá
Cons€lho Fisffil*

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: 0(s) Administradories} declara{m}, sob as penas da
k±i, de qLie não está(ão} impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei
espetial]  ou  em vinude de cDndenação  criminal,  ou  por se encontrar(em}  sob  os
efiBitos  dela,  a  pena  que  vede,  ainda   que  temporariamente,  o  ac#sso  a  ffirgos
púbticos:  eu  por crime  falim€ntar,  de  prevaricação,  pefta  ou  subomo,  concussão,
pecuLato, ou cx]ntra a economia popular, cmntRa o Sistema financxBirB nacional, ccmtm
norrna§ de defesa da concorréncia, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.

CLÁU§ULA  DÉcmA  SÉT"A:  A  Sociedade  poderã  abíir  Íiliais,   agências  ou
sucursais   em   qualquer   parte   do   termório   nacional   e   intemacbnal,   mediante
delberação de Êócies que repre§entem no minimo 80% toitenta por cento) do capftal
social, obedecendo às disposições legais v©entes.

CLÁUSLJLA DÉC"lA OITAVA: Fica eleito o foro de São José do§ Campos/SP, para
feãofver os  cx]nfiftos e  dirimir as dúvidas oriundas deste  instrLJmentot  renunciando
qualquer outpo Por mais especial que Seja.

LA DÉCIMA NONA: Os casos omisso§ neste
idade ®m as
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E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente afteração
em 3 {três} vias de üual teor e foma, devidamente rubricada pelos sócios em todas
as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, s€u§ herdeiros e sucess®res legai§ a
cumpri-lo em todos os seus termos.

São Jost dos Campostsp, 21 de Julho de 2020.

THIAGO PIMENTEL NYKIEL
Sócio Administrador

NATHANA ALCANTAFU LIMA
Sócia Administradora

`1*",?p

EDUARD0 SAFiAIVA BORGES
Sócio Administrador

±±L¢_g        t}  :\.}.Csü:±_ ti_ ___  !'.!tíbüí",±j_¥______

ARTUR PERElím RICARDo
Sócio

THALES CAVALCANTE DE
QUEIROZ

Sócio lngressante
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JU€E§P -Junta €Ômôr€ial do E§tadô de Sã® Paut®
mHistêria da lndús#kt Comüticio Erierioí e Seriçoã
Ekparümfltü dç Registno EmfiréÊrist 6e lrí.egrFüo  - DFtE]
S"e*aria de! üegÊ]womme¢iLd F=oÉômico ,

H#€Iaraçãt,

Eu,  THIASO  PIMENTEL  NYKIEL   portador  da  Céduki  de  ldentidade  nü  MG~12353823  S§P"G,   instritg  m
Cada§m de P€s§o=is Fístffis -CPF sob n® 0$3.3$2.196JC7, na qualidade dÊ titular, sü€io ou regpcnsÊve} leg3I da
empne§a ]NFF3AWAY ENGENHAFllA LTDA, BECLAFto estãr ciemÊ qu€ Õ ESTABELE€]MEMTO siluado nü{ã} Rua
Ámndo  d©  Oli#eira  Cc]bm.  50,  Sala  816,  Parqus  Rssid®ncial  Aquarjus,  SP,  Sãü  Jüst  dos  Campü5,  CEP
12246-Ôü2, para exercer sLias atividades regu{amente,  DEVERÁ OBTEF= pareÊ£F municipâl sobre a viabilidadÊ dÊ
instalação e funõrinamemB m lcx3al indíGadQ, conforme diretrizeã estabBle\cidas na legislação de uso e ocupação

®!:¥E:à,::o:#fH¥n:?:p¥i::m:mi:e:s:dTa:¥irif:i;tfE:::mE:a|:Fm)EnEÊri+%o:Nt#mG"#Erivffi#:t#t,goe€£i:

De€bro ainda e§tar ciBnte que qualquer alteraçãa no endereço do estabelecimento€ em sua atjvidads au grupo de
awidades, çu qualqüer outra da§ Çondições dçterminantç§ à expedãçãQ dc Cçftáficado de Liünciamento lntegradot
impliffi na perda d6 §ua validadB, a§sumindõ, desde o mamsnto da alteração, a obrigaçãa de renová-Ío.

Por fimt  dê€Iam €sür €iente qüe a emissão do Certificado de  LicÊnciamento lntegrado poderã  ser solicitada  pür
fepresentante legal devidamente liabiLitado, prçsençéalmen(e € no ato da retirada das t#nidàes relaSívas ao fBgis{rü
empflBsarial na Pr€fé"ffia üu Pe}Ó tftulâr, sÕ¢io,  Ôu cantÃbilista vin"bdo no Cada§tr® Nacjonal da Pessoa Juridica
(CNPJ}  dim*ament€  n®  site  dã  Jücesp,   3travé§  do   mõdulo  de  licenciamentQ.   mediante  us®  da   respeGtiva
ceftifkEçãB d igital é
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1.1.2.1.2        CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA

JURÍDICA -CNPJ

(lNFRAWAY)
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à:A¥+E4:5:z3D7E4,NosocoRiçâ:                   coMPRovANTE DCEÁgÃs5ÊÃLO E DE siTUAÇÃo   pâ7ôgD,E2ô:iRTURA

NOME  EMPRESARIAL

lNFFUWAY ENGENHARIA LTDA.

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME  DE  FANTASIA)                                                                                                                                                                                                                        PORTE

INFRAWAY ENGENHARIA                                                                                                                                                                                              DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO  DA ATIVIDADE  ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 -Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES  ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E  DESCRIÇÃO DA  NATUREZA JURÍDICA

206-2 -Sociedade Empresária Limjtada

LOGRADOURO                                                                                                                                                                NÚMERO                       COMPLEMENTO

R ARMANDO DE OLIVEIRA COBRA                                                              50                           SALA 816

CEP                                                                     BAIRRO/DISTRITO                                                                                   MUNICÍPIO                                                                                                                                   UF

i l2.24m02                    i    i pARQUEREsiDENciALAQUARiusi    i sAOJosEDoscAMPos                                      i    i sp

ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                       TELEFONE

ADM@lNFRAWAY.COM.BR                                                                                   (12) 3019-8123

ENTE  FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****

SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                        DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA                                                                                                                                                                                        15/09/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

s*i¥*A*çÃOEspEciAL                                                                                                                                                                                          i      i  E#T*£*D*êsiTUAÇÃOEspEciAL                       i

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n°  1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/09/2021  às 11 :24:35 (data e hora de Brasília).

®

®

Página:  1/1
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1.1.2.1.3        CADASTRO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAIS

(lNFRAWAY)
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Certidão de lnscrição Municipal

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ  DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E  FINANÇAS

DEPARTAMENTO  DA  RECEITA

CERTIDÃO  DE INSCRIÇÃO  MUNICIPAL

CERTIFICA,  que  INFRAWA¥  ENGENHARIA  LTDA  encontra-se  inscrito(a)  no  Cadastro  Mobiliário

sob  no  323948    estabelecido  à  RUA  ARMANDO  DE  OLivEiRA  COBRA  no  50  SALA  si6  -

PARQUE  RESIDENCIAL AQUARIUS I SÃO JOSÉ  DOS CAMPOS/SP CEP:  12246002, com a(s)

atividade(s)  de  ENGENHARIA  CODIGO  20701007  CNAE  7112000/01,  ACOMPANHAMENTO

E    FISCALIZACAO    DA    EXECUCAO    DE    OBRA   CODIGO    20719001    CNAE    7112000/02,

PROJETO DE ENGENHARIA CODIGO 20703002 CNAE 7112000/03, desde 23/09/2014.

Documento emitido via  internet em  29/07/2021  15:37:37.

Chave  para  validação:  ED729  D85ED  ECA6B.

Válido até 27/09/202i.

A autenticidade desta  certidão deverá  ser confirmada  no site da  Prefeitura,  na  internet,  no

endereço  http://www.sjc.sp.gov.br

A  presente  certidãó foi  emitida  pelo site  http://www.sjc.sp.gov.br,  através do sistema

informatizado da  PMSJC,  nos termos do  Decreto  10.951/03  de  24 de abril  de  2003.

Certidão  Expedida  Gratuitamente

https://servicos.sjc.sp.gov.br/certidoes/ceri_im/certidao.aspx?im=323948#sitetopo "[
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1.1.2.1.4        PROVA DE REGULARIDADE RELATIVAÀSEGURIDADE SOCIAL E

JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS

(lNFRAWAY)
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Consulta Regularidade do Empregador

CAl,---A
CAIXA ECONÔMICA FEDEFiAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:        2i.045.374/oooi-oi
Razão  SocialiNFRAWAy ENGENHARiA LTDA
Endereço:         3AAOR,MOASNED3oDSEcoALJ:àls%po,BEÊ25406-SoLo216 / PARQUE RESIDENCIAL /

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 Servico -  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:28/08/2021 a 26/09/2021

Ceitificação Número:  2021082801485873553363

Informação obtida  em  06/09/202110: 19: 15

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf mr
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1.1.2.1.5        CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA, EMITIDA PELA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL -RFB E PELA PROCURADORIA-GERAL DA

FAZENDA NACIONAL -PGFN

(lNFRAWAY)
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome:  lNFIUWAY ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 21.045.374/0001 -01

Ressalvado    o    direito    de    a    Fazenda    Nacional    cobrar   e    inscrever    quaisquer    di'vidas    de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome,  relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da   Receita   Federal   do   Brasil   (RFB)  e  a   inscrições   em   Dívida  Ativa  da   União   (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os Órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados.  Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da  PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas ali'neas 'a' a 'd' do parágrafo único do art,11  da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação  desta  certidão  está  condicionada  à  verificação  de  sua  autenticidade  na  lnternet,  nos
endereços <http://rfb.gov. br> ou <http://www.pgfn.gov. br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:32:36 do dia 26/04/2021  <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2021.
Código de controle da certidão: 9174.85F7.8628.034D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Docusign Envelope lD: 5DA5AFC1-E8374493-AEI F-28446733E574

NFRAW"#.Y      ® | Enê|EàDEçMARCHETTl
nun :±±+`rTt` L-||L i|l|| | |ii]i| i[ =-_=

ERRAFIRMA

®

®

1.1.2.1.6        PROVA DE REGULARIDADEJUNTO À FAZENDA ESTADUAL E

MUNICIPAL (REFERENTE AO ISSQN) DA SEDE DA PROPONENTE

(lNFRAWAY)
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não lnscritos na DÍvida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / lE: 21.045.374/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima  identificado.

Certidão no

Data e hora da emissão

Validade

210401 34889-87

16/04/202115:56:45

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha  1  de  1
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Certidão de ISSQN/Taxa de Licença

PREFEITUIU DE SÃO JOSÉ  DOS CAMPOS

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E  FINANÇAS

DEPARTAMENTO  DA RECEITA

CERTIDÃO DE ISSQN/TAXA DE  LICENÇA

CERTIFICA,  que  não  consta(m)  até  a  presente  data/hora,  débito(s)  relativo(s)  a  lmposto  Sobre

Serviços   de   Qualquer   Natureza    e   Taxas   de    Licença,    que   onerem   a    lnscrição    Municipal    no

323948 em  nome de INFRAWA¥ ENGENHARIA LTDA   .  Consta(m),  porém,  débito(s)  objeto  de

recurso(s)   ou   parcelamento(s),   conforme  discriminado  abaixo.   Fica,   entretanto,   assegurado  ao

Município,  o  direito  de  cobrança  de  qualquer  débito  que  seja  apurado  posteriormente,  sujeitando-

se ainda  o contribuinte,  se for o caso,  às  penalidades cabíveis e  previstas em  Lei,

Obs:  CERTIDÃO  POSITIVA COM  EFEITO  NEGATIVO, CONFORME ART.  206  DO C.T.N.

DEMONSTRATIVO  DE  DÉBITOS
102152/2019
102152/2019
102152/2019
102152/2019
102152/2019
102152/2019
102152/2019

Em  Andamento
Em  Andamento
Em  Andamento
Em  Andamento
Em  Andamento
Em  Andamento
Em  Andamento

2019  MULTA  DÍVIDA ATIVA  REC 095160/2019  Em  Andamento
2019  MULTA  DÍVIDA ATIVA  REC 095160/2019  Em  Andamento

Documento emitido via  internet em  13/08/202111=28=44.

Chave  para validação:  F246P  B9ESG 98437.

Válido até 09/02/2022.

A autenticidade desta  certidão deverá ser confirmada  no site da  Prefeitura,  na  internet,  no

endereço  http://www.sjc.sp.gov.br

A presente  certidão foi  emitida  pelo site  http://www.sjc.sp.gov.br,  através do  sistema

informatizado da  PMSJC,  nos termos do  Decreto  10.951/03  de  24 de abril  de  2003.

Certidão  Expedida  Gratuitamente

https://servicos.sjc.sp.gov.br/cenidoes/cert  iss  txlic/certidao.aspx?im=323948#sitetopo Ínil
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1.1.2.1.7        CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS-CNDT

(INFRAWAY)

Ruci   ^roit)níl(i   (i{`>   Oli`J``jií{   (  'ibr`\     r,O,   t„}ltj   s|í`,   `,`-`o    ){v,t`   `j`)(    (   {\   T`i9{>/``,}/      (   í    ,/    ^   /Zzi           )()ú`

T('!           1     '      }01`3     ;`1))       {        iT`,`t!       `t){`iíb{Li!{t       ,iír,i`ti`jy         (,ií       ))p

74/405



®

®

®

®

f`ágina     .1     dc-.J    -1_

PODER   TUDICIÁRI()
dusTIÇA   DO   TRABALlio

CERTIDÃO   NEGATIVA   DE   DÉBITOS   TRABALHISTAS

Nome:    INFRAWAY   ENGENHARIA   LTDA.     (MATRIZ   E   FILIAIS)
CNPJ:    21.045.374/0001-01
Certidão  n°:   i283iiio/202i
Expedição:    16/04/202i,    às   16:12:13
Validade:   12/10/2021   -180   (cento  e  oitenta)   dias,   contados  da  data
de  sua  expedição.

Certifica-se     que     INFRAWAY    ENGENHARIA    LTDA.      (MATRIZ    E    FILIAIS),
inscrito(a)    no   CNPJ   sob   o   n°    21.045.374/0001-01,    NÃO   CONSTA   do   Banco
Nacional   de  Devedores   Trabalhistas.
Certidão  emitida  com  base  no  art.   642-A  da  Consolidação  das  Leis  do
Trabalho,   acrescentado  pela  Lei   n°   12.440,   de   7   de   julho  de   2011,   e
na   Resolução  Administrativa   n°   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   verif icação   de   sua
autenticidade   no   portal   do   Tribunal   Superior   do   Trabalho   na
lnternet    (http://www.tst.jus.br).
Certidão  emitida  gratuitamente.

INFORMAÇÃO   IMPORTANTE
Do   Banco   Nacional   de   Devedores   Trabalhistas    constam   os   dados
necessários   à   identif icação   das   pessoas   naturais   e   jurídicas
inadimplentes   perante   a   Justiça   do   Trabalho  quanto   às   obrigações
estabelecidas   em  sentença  condenatória  transitada  em  julgado  ou  em
acordos   judiciais   trabalhistas,    inclusive   no   concernente   aos
recolhimentos    previdenciários,    a    honorários,    a    custas,    a
emolumentos   ou  a  recolhimentos  determinados   em  lei;   ou  decorrentes
de   execução   de   acordos   f irmados   perante   o   Ministério   Público   do
Trabalho   ou   Comissão   de   Conciliação   Prévia.
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1.1.2.2 TOLEDO,  MARCHETTl, OLIVEIRA, VATARI  E MEDINA SOCIEDADE DE

ADVOGADOS
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1.1.2.2.1        CONTRATO SOCIAL

(TOLEDO & MARCHETTI ADVOGADOS)
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1Ê   (PRIMEIRA}  ALTERAÇÃO   E   CONSOLIDAÇÃO

DO CONTRATO SOCIAL DA "TOLEDO E 0LIVEIRA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS"

CNPJ/MF: 30.035.548/0001-38

REGISTRO NA OAB/SP: 25517

Pelo presente instrumento particular,

(A)             TIAGO   FRANCO   TOLEDO   BARBOSA   DA   SILVA,   brasileiro,   solteiro,
advogado,   inscrito   na   OAB/SP   sob   o   n9   253.493   e   no   CPF/MF   sob   o   n9

286.043.648-03,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Heitor Ariente,  40, Jardim  das

Vertentes, CEP 05541-050, na cidade e Estado de São Paulo ("TFT");

(8)              ANA  MARIA  GARCIA  DE  ASSIS  OLIVEIRA,  bra5ileira,  viúva,  inscrita  na

OAB/SP  sob  o  n9  25.592  e  no  CPF/MF  sob  o  n9  202.227.858-53,  residente  e

domiciliada  na  Rua  Dr.  Melo Alves,  560,  apartamento  71,  Cerqueira  César, CEP

01417-010, na cidade e Estado de São Paulo ("AMG");

Únicos sócios da "To!edo e Oliveira Sociedade de Advogados", sociedade de advogados

com  sede  na  cidade  e  Estado  de  São  Paulo,  na  Rua  Sabará,  566,  conjunto  33,  Bairro

Higienópolis,  CEP  01239-010,  com  seu  ato  constitutivo  arquivado  na  OAB/SP,  às  fls.

492/498, do Livro 254 de Registro de Sociedades de Advogados, sob o n9 25517, inscrita

no CNPJ/MF sob o n9 30.035.548/0001-38 ("Sociedade"); e, ainda,

(C)           LEONARDO TOLEDO DA SILVA,  brasileiío, casado,  advogado,  inscrito  na

OAB/SP  sob  o  n9  195.796,  e  no  CPF/MF  sob  n9  272.359.528-57,  residente  e

domiciliado na Avenida Juriti, n9 73, apto. 241, Moema, na cidade e Estado de São

Paulo, CEP 04520-000 ("LTS");

(D)          ROBERTO  GARCIA  DE  ASSIS  OLIVEIRA,   brasi!eiro,   casado,   advogado,

inscrito na OAB/SP sob n9196.359, e inscrito no CPF/MF sob n9 248.595.508-54,

residente e domiciliado na Alameda Casa Branca, n9 788, apto. 91, Jardim Paulista,

na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01408-001 ("RGO");

(E)           MARCELO VICENTINI  MARCHETTl,  brasileiro, casado, advogado,  inscrito

na OAB/SP sob o n9196.312 e no CPF/MF sob o n9 277.308.608-21, residente e

â#sG¥  :TEsp±  RGoú
BpmLA^P_Ei_,40DENOTAPW;AftB®F+R`£Áff%PwE.#oOpT#
Ê#_qpço_APREs€N+-E.éEÀ"=c*\:=ÔT±.
Aü"pi::AE5NÊi!ã,'cFFQ¥w¥#
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AVERBADO EM

04/06/18

OAB SP - DSADV S.P.        3Offo
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domiciliado na Rua Marco Aurélio,145, apar[amento 207, Vila Romana, na cidade

e Estado de São Paulo, CEP 05048-000 ("MVM");

(F)           PEDRO CASTEX ALY DE SANTANA,  brasileiro, casado,  advogado,  inscrito

na  OAB/SP  sob  n9  352.076,  e  no  CPF/MF  sob  n9  384.140.628~90,  residente  e

domiciliado na Rua Nebraska, n9 478, apto. 113, Brooklin, na cidade e Estado de

São Paulo, CEP 04560-011 ("PAS"); e

(G)          RODRIGO ESPOSITO PETRASSO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na

OAB/SP  sob   n9  276.614,  e   no  CPF/MF  sob  n9  333.565.068-97,   residente  e

domiciliado na  Rua  Martiniano de Carvalho, n9  1049, apto. 201 C, Bela Vista, na

cidade e Estado de São Paulo, CEP 01321-001 ("REP").

Decidem,  de  comum  acordo,  celebrar  Q  presente  instrumento,  que  se  regerá  pelas

seguintes cláusulas e condições:

1 - DA CESSÃO DE QUOTAS

1.1.        0   sócio   TFT,   acima   qualificado,   proprietário   de   9.000   (nove   mil)   quotas

patrimoniais,  no  valor  de  R$  1,00  (um  real)  cada,  representativas  do  capital  social  da
Sociedade, neste ato e na melhor forma de direito, cede e transfere:

-4.000 (quatro mil) quotas patrimoniais da Sociedade ao LTS, acima qualificado,

que ora ingressa na Sociedade com a anuência de todos os sócios, que renunciam
os seus respectivos direitos de preferência.

-2.500 (duas mil e quinhentas) quotas patrimoniais da Sociedade ao RGO, acima

qualificado, que ora  ingressa  na Sociedade com a anuência de todos os sócios,

que renunciam os seus respectivos direitos de preferência; e

-2.500 (duas mil e quinhentas quotas) patrimoniais da Sociedade ao MVM, acima

qualificado, que ora ingressa  na Sociedade com  a anuência de todos os sócios,

que renunciam os seus respectivos direitos de preferência.

1.2.        A sócia AMG, acima qualificada, proprietária de l.000 (mil) quotas patrimoniais,

no valor de R$ 1,00 (um real cada), representativas do capital social da Sociedade, neste

ato e na melhor forma de direito, cede e transfere:

LTS:  #REP:=
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-500 (quinhentas) quotas patrimoniais da Sociedade ao PAS, qualificado, que ora

ingressa na Sociedade com a anuência de todos os sócios, que renunciam os seus

respectivos direitos de preferência; e

-500 (quinhentas) quotas patrimoniais da Sociedade ao REP, qualificado, que ora

ingressa na Sociedade com a anuência de todos os sócios, que renunciam os seus

respectivos direitos de preferência,

1.3.         Em  razão da  cessão  de  quotas acima, TFT e  AMG  retiram~se  da  Sociedade.  Os

sócios  retirantes e a Sociedade  outorgam-se a mais ampla, geral, irrevogável quitação,

para nada mais reclamarem um do outro, seja a que título for.

1.4.        Diante do disposto nos itens l.1. e l.2., acima, a cláusula 3Ê do contrato social da

Sociedade passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"aáusula 3a--0 ccipital da Sociedade é de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

dividido em  10.000 {dez mil}  quotas patrímoniais,   no valor  de  R$  1,00

íum)   cada   uma,  e  o  corpo  social  é  composto  de  sócios  patrimoniais
conforme abaixo..

Sócio Número de Quo€as Valor
Leonardo Toledo da Silva 4.000 Rf 4.000,00
Robertci Garcia de Ass.is Oweira 2.500 R$ 2.500,00

arce!o Vicentini Marchett'i 2.500 R$ 2.500,00
Pedro Castex Aly de Santana 500 R$ 500,00
Rodrigo Esposito Petrasso 50o R$ 500,00

TOTAL 10.000 R$ 10.000,00

1.5.         Os sócios ingressantes  LTS,  RGO,  MVM,  PAS e  REP  declaram  que  não exercem

nenhum  cargo  ou  ofício  público  que  resulte  em  impedimento  ou  incompatibilidade

indicado no Estatuto da OAB; que não participam de outra sociedade de advogados no

âmbito desta Seccional; que não se enquadra em nenhuma das situações previstas nos

Artigos   27   a   30  e   Parágrafo   único  da   Lei   n9  8.906   de   04/07/94,   que   define   as

lncompatibilidades  ou  lmpedimentos,  bem  como  não  estão  incurso  em  nenhum  dos

crimes previstos em lei, que os impeçam de participar de Sociedades de Advogados.

2 -DO AUIVIENTO D0 CAPITAL SOCIAL

2.1.        Ossócios, à unanimidade, decidem aumentaro capital social da sociedade de R$

10.000,00  (dez  mil  reais)  para  R$  210.000,00  (duzentos e  dez  mil  reais),  por  meio  de
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emissão de 200.000 (duzentas mil) novas quotas, com valor nominal e unitário de R$ 1,00

(um  real)  cada,  totalmente  subscritas  e  integralizadas  em  moeda  corrente  nacional,
confoi.me abaixo:

-0 sócio LTS integraliza  100.000 (cem mil) quotas,  pelo valor de  R$  100.000,00

(cem mil) reais;

-  0  sócio   RGO  integraliza   50.000  (cinquenta  mil)  quotas,   pelo  valor  de   R$

50.000,00 (cinquenta mil) reais; e

-  0  sócio  MVM  integraliza  50.000  {cinquenta  mil}  quotas,  em  moeda  corrente

nacional, pelo valor de R$ 50.000,00 {cinquenta mil) reais.

2.1.1.    Os sácios pAs e REP, neste ato, declaram expressamente não ter interesse
na  subscrição  das  novas  quotas,  razão  pela  qua]  renunciam  ao  seu  direito  de

preferência.

2.2. Em virtude do aumento do capital social, os sócios decidem alterar a Cláusula 3= do

Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar com a seguinte redação:

"aáusula 39 -0 capitaí da Sociedade é de R$ 210.000,00 {duzentos e dez

míl reais), dividido em 210.000 (duzentos e dez mil} quotas patrimoniais,

no valor de R$ 1,00 {um) cada uma, e o ccirpQ social é composto de sócios

patrimoniais conforme abaixo:

Sócio Número deQuotas Valor

Leonardo To!edo da Silva 104.000 R$ 104_000,00
Roberto Garcici de Assis Oliveira 52.500 R$ 52.500,00
Marcelo Vicentini Marchetti 52.500 R$ 52.500,00
Pedro Castex Aly de Santana 500 R$ 500,00
Rodrigo Esposito Petrasso 500 R$ 500,00

TOTAL 210.000 F?$ 210.000,00

3 -DA ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

3.1.         Em  razão da  saída  de TFT da  Sociedade,  os sócios  nomeiam  LTS,  RGO  e  MVM,

todos qualificados no preâmbulo deste instrumento, como administradores da Sociedade,

com prazo de mandato indeterminado.

LTS:    áíÉftREP:=

AVERBADO EM

04'06'1 8

0AB SP - DSADV



5

®

A

®

®

3.2.        Os administradores ora  nomeados declaram, sob as penas da  lei, que não estão

impedidos,   por   lei   especial,   de   exercerem   a   administração   da   Sociedade   e   r€m

condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente,

o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

concussão,   peculato;   ou  contra   a   economia   popular,   contra   o   Sistema   Financeiro

Nacional, contra as normas de defesa da comorrência, contra as relações de consumo, a

fé pública ou a propriedade.

3.3.        Emvirtudedos itensacima, a cláusula 59 do contrato social da sociedadepassará

a vigorar com a seguinte nova redação:

'`Cláusul.q __5_a~  -A  administração  dos  negócios  socia.is  cabe,  de  forma

isolada,  aos  sócios  Leonardo  Toledo  da  Silva,  Roberto  Ga{cia  de  Assis

Ol.iveira  e  Marcelo  Vicentini  Marchetti,  que  usarão  o  ti'tulo  de  Sócios

Administradores, praticando os atos conforme adiante estabelecido."

Parágrafo 19 - Para os seguintes atos a Socjedade estará representada

pela   assinatura   de   um   dos   Sócios   Administradores   ou,   ainda,   de
Procurador constituído em nome da Sociedade:

a)    Representação  perante  terceiros,  inclusive  repartições  públicas  em

geral e .instituições financeiras, bem como representação em juízo ou

fora dele, ativa e pass.ivamente;

b)    Contratação,   demissão   e   punição   de   empregados,   liberação   e

mov.imentação de FGTS e outros fundos, benefícios, ônus de qualquer

natureza,  quitações e  rescisões trabalhistas,  representação perante

entidades sindicais, previdenciár.ias, M.in.istério do Trabalho e órgãos

da administração pública;

c)    Emissão de faturas, vedado o saque de duplicatas ou qualquer outro

título de crédito de natureza mercanti[; e

d)    Prática dos atos ordinárias de admin.istração dos negócios sociais.

Parágrafo 29 - Para os seguintes atos, a Sociedade estará representada

por um dos Sócios Administradores:

LTS:=
REP:Z
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a)    Const.ituição  de  procurador(es)   "ad  judicia"   e   ``ad  negotia",   este

último com poderes determinados e tempo certo de mandato;

b)    Delegação  de  funções   próprias  da   administração  a   profissionais

contratados para esse fim; e

c)    Alienação, oneração, cessão e transferência de bens móveis, imóveis

e direitos a  eles relativos,  podendo fixar e  aceitar  preços,  prazos e

formas de pagamento, receber e dar quitação, transigir, entre outros.

Parágrafo 39 -É absolutamente vedado, sendo nulo e ineficaz em relação

à  Sociedade,   o  uso  da   razão  socicil   para  quaisquer  fins  e   objetivos

estranhos às atividades e interesses sociais,  notadamente  prestação de

avais, fianças e outros, mesmo que em benefício dos sócios.

Parágrafo 49 -Aos sócios poderá ser atr.ibuido "pro labore" mensal fixada

de  comiJm  acordo,  que  será  levado  à  conta  das  despesas  gerais  da

Sociedade."

4 - DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

4.1.    Os sócios, à unanimidade, decidem alterar a razão social da Sociedade de Toledo e

Oliveira   Sociedade   de   Advogados   para  Toledo,   Marchetti   e   Oliveira   Sociedade   de

Advogados.

4.2.  Em virtude da deliberação do item 4.1., acima, o coput da Cláusula  13 do Contrato

Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"Cláusula  19 - A  razão social  adotada  é  Toledo,  Marchetti  e  Oliveira

Sociedade de Advogcidos e rege-se pelo Estatuto da Advocacia e OAB (Lei

n. 8.906 de 04 de ju!ho de 1994}, seu Regulamento Geral, Código de Ética

e Disciplina, Provimentos e Resoluções expedidos pelo Conselho Federal

da Ordem dos Advogados do Brasil."

ârsG#   :TESP=   RGori
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5 -DA ALTERAÇÃO D0 ENDEREÇO DA SEDE

5.1.        Os sócios, à unanimidade, decidem alteraro endereço da sede da sociedade da

Rua Sabará, 566, conjunto 33, Bairro  Higienópolis, CEP 01239~010, São Paulo-SP, para a

Avenida  Doutor Cardoso  de  Melo,  1460,  129  andar,  Vila  Olímpia,  CEP  04548-005,  São

Paulo-SP.

5.2.        Em razãodadeliberaçãodo item 5.1., acima, o parágrafo 29dacláusula lÊ passará

a vigorar com a seguinte nova redação:

"Cláusula 19 -{...}."

í..J

Parágraf® 29 -A Sociedade tem sede na cidade de São Pau!o, Estado de

São Paulo,  na Avenida Doutor Cardoso de  Melci,  1460,  129 andar, V-ila

Olímpia,       CEP       04548-005,       fone       (11)       3195-5410,       e-mail:

ltoledo@toledomarchetti.com.br."

6 - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

6.1.   Em virtude das deliberações acima, os sócios, à unanimidade, decidem conso[idar o

Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar conforme a seguir:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

TOLEDO, MARCHETTI E OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CAPíTULO I

RAZÃO SOCIAL E SEDE

Cláusula  lÊ  -  A  razão  social  adotada  é  Toledo,  Marchetti  e  Oliveira  Sociedade  de

Advogados e rege-se pelo Estatuto da Advocacia e OAB (Lei n. 8.906 de 04 de julho de

1994),  seu  Regulamento Geral,  Código  de  Ética  e  Disciplina,  Provimentos e  Resoluções

expedidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo 19 -No caso de falecimento de sócio(s) que tenha(am) dado nome à

Sociedade, a razão social poderá ser mantida, conforme decidir(em) o(s) sócio(s)

remanescente(s).

LTS:  -REP:Z
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Pirágrafó29 -   A Sociedade tem  sede  na  cidade  de São  Paulo,  Estado de São
Paulo, na  Avenida  Doutor Cardoso de  Melo,  1460,  129 andar, Vila Olímpia,  CEP

04548-005, fone (11) 3195-5410, e-mail: ]toledo@toledomarchetti.com.br.

Parágrafo 39 - Poderão ser abertas filiais,  respeitadas as normas da ordem dos

Advogados do Brasil.

CAPÍTULO 11

0BJ ET0 SOCIAL

Cláusula 2£ -A Sociedade tem por objeto disciplinar a colaboração recíproca dos sócios

no trabalho profissional, bem como Q expediente e os resultados patrimoniais auferidos

na prestação dos serviços de advocacia.

Parágrafo único ~ Os serviços privativos da advocacia, conforme disciplinado no

Estatuto  da  Advocacia  e  da  OAB,  serão  exercidos  individualmente  pelos  sócios

ainda que os respectivos honorários revertam ao patrimônio da Sociedade.

CAPÍTULO 111

CAPITAL SoctAL

Cláusula  3Ê  - 0  capital  da  Sociedade  é  de  R$  210.000,00  (duzentos  e  dez  mil  reais),

dividido em 210.000 (duzentos e dez mil) quotas patrimoniais,  no valor de  R$  1,00 (um)

cada  uma, e o corpo social é composto de sócios patrimoniais conforme abaixo:

Sócio Número de Quotas Valor
Leonardo Toledo da Silva 104.000 R$ 104.000,00
Roberto Garcia de Assis Oliveira 52.500 R$ 52.500,00
Marcelo Vicentini Marchetti 52.500 R$ 52.500,0o
Pedro Castex Aly de Santana 500 R$ 500,00
Rodrigo Esposito Petrasso 500 Ri 500,00

TOTAL 210.000 R$ 210.000,00

CAPíTULO IV

REspONSABILIDADE DoS sóaos

Cláusula   4Ê  -  Além   da   Sociedade,   o   sócio   ou   associado   responde   subsidiária   e

ilimitadamente pelos danos causados aos clientes,  por ação ou omisso, no exercício da

advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

AMG
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Parágrafo  19  -  Os  responsáveis  por  ato  ou  omissões  que  causem  prejuizos  à

Sociedade e/ou a terceiros, deverão cobrir as perdas sofridas pelos demais sócios

de forma integral.

Parágrafo29 -As obrigações não oriundas de danos causados aos clientes,  por

ação ou omissão, no exercítio da advocacia, devem receber o tratamento previsto
no Código Civil.

Parágrafo39 -Se os bens da Sociedade não lhe cobrirem a6 díridas, respondem

oS  sótios  pelo  saldo,   na  proporção  em  que  fórem  tftulares  de  quotas  da

Sociedade.

CAPíTULO V

REPRESENTACÃO E ADMiNISTRACÃO DA SOCIEDADE

®

®

®

®

Cláusula 5§ -A administração  dos  negócios  sociais cabe,  de  forma  isolada,  aos  sócios

Leonardo Toledo da Silva, Roberto Garcia de Assis Oliveira e Marcelo Vicentini Marchetti,

que  usarão  o  título  de  Sóçios Administradores,  praticando  os  atos  conforme  adiante
estabelecido."

Parágrafo  19  -  Para  os  seguintes  atos  a  Sociedade  estará  representada  pela

assinatura   de   um   dos   Sócios   Administradores   ou,   ainda,   de   Procurador

constituído em nome da Sociedade:

a)    Representação  perante  terceiros,  inclusive  repartições  públicgs  em

geral e instituições financeiras, bem como representação em juízo ou
fora dele, ativa e passivamente;

b}    Contratação,   demissão   e   punição   de   empregados,   liberação   e

movimentação de FGTS e outros fundos, beneficios, ônus de qualquer

natureza, quitações e rescisões trabalhistas,  representação  perante

entidades sindicais, previdenciárias, Ministério do Trabalho e órgãos

da administração pública;

c}    Emissão de faturas, vedado o saque de duplicatas ou qualquer outro

título de crédito de natureza mercantil; e
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d)    Prática dos atos ordinárias de administração dos negócios sociais.

Parágrafo 29 - Para os seguintes atos, a Sociedade estará representada por um

dos Sócios Administradores:

d)    Constituição  de  procurador(es)  "ad  judicia"  e  "ad  negotia",  este

último com poderes determinados e tempo certo de mandato;

e)_   Delegação   de  funções   próprias  da   administração   a   profissionais

contratados para esse fím; e

f)     Alienação, oneração, cessão e transferência de bens móveis, jmóveis

e direitos a eles  relativos,  podendo fixar e aceitar preços,  prazos e

formas de pagamento, receber e dar quitação, transigir, entre outros.

Parágrafo  39  -  É  absol    amente  vedado,  sendo  nuto  e  ineficaz  em  relação  à

Sociedade,  o  uso  da  razão  social  para  quaisquer fins e  objetivos estranhos  às

atividades e interesses sociais, notadamente prestação de avaís, fianças e outros,

mesmo que em benefício dos sócios.

Parágrafo 49  - Aos sócios  poderá  ser atribuído  "pro  labore"  mensal  fixada  de

comum acordo, que será levado à conta das despesas gera.rs da Sociedade.

CAPÍTULO Vl

.E2çERCÍC]P SOC[AL, BALANCO E RESLJITAPPS SOCIAl.S

Cláusuh  6a  -  0  exercíciQ  social  coincide  com  o  ano  civil.  Ao  final  de  cada  exercício

levantar-se-á o balanço geral da Sociedade para apuração dos resultados e dos prejuízos,

os quais serão atribuídos aos Sócios, na proporção das suas quotas ou  pela forma que

estabelecerem,  após a  dedução  dos  encargos eventualmente  incidentes,  na  forma  da

lesislação fiscal.

Parágrafo Único -A Sociedade poderá apr.esentar balanços mensa.is e distribuir

os resultaclos a cada mês, Qu nos períodos que os sócios deliberarem.

LTS: É±
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CAPITULO Vll

DURACÃO DA SOCIEDADE, MORTE, RETIRADA DE SóCIO, DfssoLUCÃO, LIQUIDACÃO E

EXT]NÇÃO

Cláusula 7Ê -0 prazo de duração da sociedade é pc>r tempo jndeterminado`

Cláusula 8! -A morte,  incapacidade,  insolvência, exclusão,  carmelamento da  inscrição

profissional, diss[dência ou retjrada implica obrigatoriamente na resolução da Sociedade
em relação àquele sócio em que recair o acontecimento.

Parágrafó+9 - Desfeita a sociedade em  relação a  um sócio  pela ocorrência de

qualquer fato previsto nesta cláusula, o valor das quotas a ele pertencentes será
recomposto  com  o  respectivo  remanejamento entre os demais ou  reduzido o
capital  na  proporção  da  Participação do  mesmo  no  contrato  social,  conforme

deliberação do(s) sócio{s).

Parágrafa\ 29  -  Nos  casos  em  que  houver  redução  do  número  de  sócios  à
unipessoalidade,  a  pluralidade  deverá  ser  reconstituída  por  iniciativa  do  sócio

remanescente, no prazo de até 180 (cento e oitemta) dias da data do registro do

fato na OAB, para a Sociedade não ser dissohíida.

Parágrafoi9 - Não sendo o caso de  reconstituição da  pluralidade de sócios, o
remanescente    providenciará    imediatamente    a    liquidação    da    Sociedade,

extinguindo-a, sob  pena  de cometer infração  disciplinar  por manter sociedade

profissional fora das normas e preceitos da OAB.

Parágrafio  49  -  Se  o  desfazimento  cla  Sociedade  for  deaidido  pelo  consenso

unânime  dQs  sócios,  processar-se-ão  os  trâmites  da  dissolução  socjaL,  sendo

l[quidante o sócio ou terceiro que for indicado de comum acoTdo ou pelo detentor

da maioria do capital social`

CAPíTULO VllI

EXCLUSÃO DE SÓCIO

Cláusula  9Ê  - A exclusão  de  sócio  pode  ser  deliberada  pela  maioria  do  capital  social,

mediante alteração contratual.

LTS:JÉÍ±
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Parágrafo  19  -  Excluído  o  sócio  por  qualquer  motivo  previsto  em  lei  ou  por

deliberação  da  maioria  do  capital  social,  proceder-se-á  conforme  disposto  na

Cláusula  ioÊ.

•

Parágrafo  29  -  0  pedido  de  registro  e  arquiíamento  da  respectiva  alteração

deverá  estar  instruído  com  a  prova  de  quei  o  sócio  excluído  foi  pessoal  e

previamente  comunicado  ou,  se  não for possÍMel,  por notificação  de  Oficial  de
Registro de Títulos e Documentos, ou carta c

CAPÍTULO IX

REEMBOLSO DO VALOR DAS duoTAS

sócio retirante ou aos sucessores do sócio falecido, de ácordo com o referido babnço.

Parágrafo+único. 0 Sócio retirante e/ou os sucessores, participarão também nos
honorários ainda não recebidos, bem como no! honorários de ações pendentes,

correspondentes a sua participação no capital |social. Os referidos valores serão

pagos até 60 dias do efetivo recebimento.

CAPíTUIO X

t)A CESSÃO E TRANSFERÊl\lcIA ÉE QUOTAS

I

Cláusula 11Ê -Ao sóc.io é reservado o direito de preferência  na aquisição de quotas do

capital social.

Parágrafo  19  -  0  sócio  que  desejar  ceder  ou  transferir  suas  quotas,  total  ou

parcialmente,  notificará  o(s)  outro(os)  por escrito,  especificando  a  quantidade,
valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventual interessado seguido

do respectivo número de inscrição na oAB.        !

ParágrafQ 29 - No prazo de até 30 (trinta) dias da efetivação da notificação, o(s)

sócio(s)   remanescente(s)  deverá(ão)  manifes[ar  expressamente  o  desejo  de

exercer o direito de preferência ou se tem(têm} restrição ao ingresso do eventual
i

interessado.

LTS:  cÍÊÊREP:=
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Parágrafo 39 - Exercido o direito de preferência, far-se-á a cessão das quotas por

intermédio  da  alteração  do  contrato  social,  aprovada  pela  maioria  do  capital

social.

Parágrafo 49 -Não exercida a preferência e não havendo oposição ao ingresso do

indicado, o ofertante poderá alienar as quotas nas mesmas condições oferecidas.

Parágrafo 59 - Havendo oposição ao nome  do  interessado o ofertante  poderá
optar pela retirada, observando-se a Cláusula 83 e a Cláusula 10Ê.

ÇAPÍ_TU_L_Q__XJ

FORO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIAS E DISPUTAS ENTRE SÓCIOS

Cláusula 12e -Caso qualquer das partes não tenha interesse em iniciar a mediação, ou

esta seja infrutffera, toda e quatquer controvérsia decorrente ou relacionada ao píesente

contrato   será   resolvida   por   arbitragem,   administrada   pela   Câmara   de   Mediação,

Conciliação  e  Arbitragem  da  Comissão  das  Sociedades  de  Advogados  da  OAB-SP,  de

acordo com seu Regulamento, em vigor na data de início do respectivo procedimento. 0

curso  do  procedimento  arbitral  não  impede  ciue  as  partes deem  início,  continuem  ou

retomem  procedimento  de  mediação.  Todas  e  quaisquer  controvérsias  oriundas  ou

relacionadas a este Contrato serão resoh/idas por arbitragem, administrada pela Câmara

de  Mediação, Conciliação e  Arbftragem  da  Comissão das Sociedades de  Advogados da

OAB-SP, de acordo com seu  Regulamento.  Fica eleíto o  Foro da Comarca  de São  Paulo

para qualquer medida cautelar ou de urgência que se fizer necessáriia enquanto não for
instaurado o Tribimal Arbitral.

CAPítuL0 Xll

DISPOSICÕES GERAIS

CLáusula  13Ê ~ As  deliberações  sociais  serão  sempre  adotadas  por  maioria  do  capital

social, valendo cada quota um voto, inclusive para akerações do contrato social.

Parágrafo   único.   Para   a   eficácia   das   alterações   contratuai5   bastarão  tantas

assinaturas  quantas  forem  necessárias  para  consubstanciar  a  maioria  exigida,

desde que acompanhada da prova de que os demais sócios foram comunicados.

Cláusula 14Ê - Todos os honorários recebidos pelos sócios reverterão em  benefício da

Sociedade compondo os resultados sociais.

:-==    =-----
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Parágrafo único. Os sócios decidirão de comum acordo, os casos em que poderão

advogar particularmente sem que os honorários recebidos revertam a favor da

Sociedade.

Cláusula 15§ -Os sócios declaram que não exercem nenhum cargo ou ofício público que

resulte  em  impedimento  ou  incompatibilidade  indicado  no  Estatuto  da  OAB;  que  não

participam  de  outra  sociedade  de  advogados  no  âmbito  desta  Seccional;  que  não  se
enquadram em nenhuma das situações previstas nos Artigos 27 a 30 e Parágrafo único da

Lei n9 8.906 de 04/07/94, que define as lncompatibilidades ou lmpedimentos, bem como

não estão incurso em  nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeça de participar

de Sociedades de Advogados.

Assim  ajustadas,  as  partes  assinam  o  presente  instrumento,  em  04  (quatro)  vias,  na

presença de 2 (duas) testemunhas.

São Paulo, 04 de maio de 2018.

[restante da página intencionalmente deixada em branco]
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[Págjna  de  assinaturas  da  19  Alteração  e  Consolidação  do  Contrato  Social  da Toledo,
Marchetli e Oliveira Sociedade de Advogados]

Sócios Retirantes:

Sócios Administradores:
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c_ _* r±
LEONARDO TOLEDO DA SILVA

*

Demais Sócios:

RG: tf+ . oq 3  26* --`
cPF|MF..LiQü.3*3.SÊ~~aç>
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Nome:  ¢4níL
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9Ê  (NONA}  ALTERAÇÃO  E  CONSOLIDAÇÃO   DO

CONTRATO  SOCIAL  DA  `TOLEDO,  MARCHETTl,

OLIVEIRA,   VATARI   E   MEDINA   SOCIEDADE   DE

ADVOGADOS"

CNPJ/ME: 30.035.548/0001-38

REGISTRO NA OAB/SP: 25517

Pelo presente instrumento particular,

(A)          LEONARDO Tol.EDO DA SILVA,  brasileiro, casado, advogado, inscrito na

OAB/SP  sob  o  n9  195.796,  e  no  CPF/ME  sob  o  n9  272.359.528~57,  residente  e

domiciliado na Avenida Juriti, ng 73, aptQ, 241, Moema, na cidade e Estado de São

Paulo, CEP 04520-000 ("LTS");

(8)           MARCELO VICENTINl  lvIARCHETTl,  brasileiro,  casado, advogado,  inscrito

na OAB/SP sob o n9  196,312 e no CPF/ME sob Q n9 277.308.608-21, residente e

dc)miciliado  na  Rua  Marco  Aurélio,  145,  apto.  207,  Vila  Romana,  na  cidade  e

Estado de São Paulo, CEP 05048-000 ("MVM");

(C)           ROBERTO  GARCIA   DE  ASSIS   OLIVEIRA,   brasileiro,   casado,   advogado,

inscrito na OAB/SP sob n9196.359 e no CPF/ME sob n9 248.595.508-54, residente

e domiciliado na Alameda Casa Branca, n9 788, apto. 91, Jardim Paulista, na cidade

e Estado de São Paulo, CEP 01408-001 ("RGO");

(D)          RODRIGO ESPOSITO PETRASSO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na

OAB/SP  sob   n9  276.614,   e   no   CPF/ME  sob   n9   333.565.068-97,   residente   e

domiciliado na Rua Martiniano de Carvalho, n91049, apto. 201 C,  Bela Vista,  na

cidade e Estado de São Paulo, CEP 01321-001 ("REP");

(E)           LUIS  CLAUDIO YUKIO VATARl,  brasileiro,  solteiro,  advogado,  inscrito  na

OAB/SP  sob  o  n9  195.381,  e  no  CPF/ME  sob  o  n9  117.361.988-74,  residente  e

domiciliado na Alameda Canuri, n9161, Moema, na cídade e Estado de São Paulo,

CEP 04061-030 (``LCV");

(F)           RICARDO   MEDINA   SALLA,   brasileiro,   casado,   advogado,   inscrito   na

OAB/SP  sob  o  n9  271.990,  e  no  CPF/ME  sob  o  n9  223.781.818-50,  residente  e
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(G)          TAISA IDE HASIMOTO,  brasileira, solteira, advogada,  inscrita  na  oAB/SP

sob o n9 381.343, e no CPF/ME sob o n9 368.635.538-80, residente e domiciliada

na Rua Joaquim Antunes, n9 865, apto. 64, Pinheiros,  na cidade e Estado de São

Paulo, CEP 05415-012 ('TIH");

(H)          ADRIANA REGINA SARRA DE DEUS, brasileira, solteira, advogada, inscrita

na  OAB/SP sob  o  n9  356.880,  e  no CPF/ME sob  n9 377.518.268-35,  residente  e

domiciliada na Alameda Jaú, n9 204, apto. 61, Jardim Paulista, na cidade e Estado

de São Paulo, CEP 01420-000 ("ARS");

(1)            JOÃO PAULO PESSÔA, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na oAB/SP
sob o n9 273.340 e no CPF/ME sob o n9 306.491.828-12, residente e domiciliado

na  Rua Martiniano de Cawalho,  n91049, apto. 24M, Paraíso, na cidade e Estado

de São Paulo, CEP 01321-001 ("JPP");

(J)            LUCAS  RUSSI  FARAH,  brasileiro,  solteiro,  advogado,  inscrito  na  oAB/SP

sob o n9 430.726 e no CPF/ME sob o n9 082.201.169-78, residente e domiciliado

na Avenida Dr. Cardoso de Melo, n9122, apartamento 92, Vila Olímpia, na cidade

e Estado de São Paulo, CEP 04548-000 ("LRF");

(K)          JOÃO   MARCOS   NETO   DE   CARVALHO,   brasileiro,   casado,   advogado,

inscrito  na  OAB/SP  sob  o  n9  289.543,  e  no  CPF/ME  sob  o  n9  339.317.358-85,

residente e domiciliado  na  Rua  Afonso  de  Freitas,  n9 392, apto.  11,  Paraíso,  na

cidade e Estado de São Paulo, CEP 04006-051, ("JMN");

(L)             KALED NASSIR HALAT,  brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na oAB/SP

sob o n9 368.641 e no CPF/ME sob o n9 4Q3.533,928-80, residente e domiciliado

na  rua Virgílio Várzea,  n9  118,  apto.  143,  ltaim  Bibi,  na  cidade e  Estado  de  São

Paulo, CEP 04534-050 ("KNH");

(M)         BRUNO  MENONCELLO  CEDANO,  brasileiro,  solteiro,  advogado,  inscrito

na  OAB/SP  sob  o  n9  406.718  e  CPF/ME  sob  o  ng  441.804.428-09,  residente  e

domiciliado na Rua Heitor Penteado n9 236, Apartamento 142, Sumarez'mho, na

cidade e Estado de São Paulo, CEP 85438-000 ("BMC");

(N)          LARA   FERNANDA  YOKOTA,   brasileira,   solteira,   advogada,   inscrita   na

OAB/SP  sob  o  n9 439.867  e  no  CPF/ME  sob  o  n9  379.117.368-55,  residente  e

domiciliada  na  Rua Coronel  Lisboa, n9  395, Vila  Mariana,  na cidade e Estado de

São Paulo, CEP 04020-040 ("lFY");
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(0)          NATÁLIA   BASTOS   DE   SÁ   RODRIGUES,   brasileira,   solteira,   advogada,

inscrita  na  OAB/SP  sob  o  n9  447.073  e  no  CPF/ME  sob  o  n9  125.572.057-37,

residente e domiciliada na Rua Dona Bri'gida. n9197, apto.101, Vila  Mariana, na

cidade e Estado de São PaulQ, CEP 04111-080. ("NBS");

(P)           ANA FLÁVIA MANDELLI VALEJO, brasileira, solteira, advogada, inscrita na

OAB/SP  sob  o  n9  445.412  e  no  CPF/ME  sob  o  n9  055.520.571-12,  residente  e

domiciliada  na  Rua  Casa  do  Ator,  n9  829,  apto.  406,  Vila  Olímpia,  na  cidade  e

Estado de São Paulo, CEP 04546-003 ("AFM"};

(Q)          MARCELO    ARTHUR    DE    ANDRADE    SANT'ANA,    brasileiro,    so!teiro,

advogado,   inscrito   na   OAB/SP   sob   o   n9   441.621   e   no   CPF/ME   sob   o   n9

433.132,688-89,  residente  e  residente  e  domiciliado  na  Rua  Nilo  170,  Ap.  61,

Aclimação, cidade e Estado de São Paulo, CEP 01533-010;

(R)           RAFAELLA  ROSOIEM  SUPPIA,  brasileira,  solteira,  advogada,  inscrita  na
OAB/SP  sob  o  n9  371.409  e  no  CPF/ME  sob  n9  391.133.518-00,  residente  e

residente   e   domiciliado   na   Avenida   Ômega,   171,   Apto,   193,   18   do   Forte

Empresarial -Alphaville, cidade de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06472-005

("RRS„); e

(S)           ANA CLAUDIA LA PLATA DE MELLO FRANCO, brasi!eira, casada, advogada

inscrita   na  OAB/SP  sob  o  n9  252.321  e   no  CPF/ME  sob  ng  272.863.798-95,

residente e domiciliada na Rua João Odúlio Teixeira, n9 8, lndianópolis, na cidade

e Estado de São Paulo, CEP 04546-003 ("ACP").

Únicos sócios da Toledo, Marchetti, Oliveira, Vatari e Medina Sociedade de Advogados",

sociedade de advogados com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua

Fidêncio Ramos,  n9  195, 89 andar,  conjunto 82, Vila Olímpia, São  Paulo/SP,  CEP 04551-

010,  com  seu  ato  const'itutivo  arquivado  na  OAB/SP,  às  fls.  492/498,  do  Livro  254  de

Registro  de  Sociedades  de Advogados,  sob  o  n9  25517,  inscrita  no  CNPJ/ME  sob  o  n9

30.035.548/0001-38 ("Sociedade"); e, ainda,

(T)           LUIZA GODINHO  LEAL,  brasileira,  solteira,  advcigada,  inscrita  na oAB/SP

sob o ng 406.387, e no CPF/ME sob o n9 442.007.978-95, residente e domiciliada na Rua

Constantino de Souza, n9 1057, Apto, 34, Campo Belo, na cidade e Estado de São Paulo,

CEP 04605-003 {"LGL")

RESOLVEM,  de  comum  acordo,  celebrar  o  presente  instrumento,  que  se  regerá  pelas

seguintes cláusulas e condições:
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1 - DA CESSÃO DE QUOTAS

1,1. 0 sócio KHN, já devidamente qualificado, titular de 10 (dez) quotas patrimoniais, no

valor de R$ 1,00 (um real) cada, representativas do capital social da Sociedade, com

valor nominal de R$ 10,00 (dez reais), neste ato e na melhor forma de direito, cede e

transfere a totalidade das suas  quotas  patrimoniais da  Sociedade  à  nova  sócia  LGL,

acima  qualificada,  retirando-se  da  Sociedade.  KHN  e  a  Sociedade  outorgam-se,  de

forma  recíproca, a  mais  plena  e  irrevogável  quitação,  nada  mais podendo  reclamar

um do outro, seja a que título for,

1.2.A sócia TIH, já  devidamente  qualificada, titular de  10  (dez)  quotas  patrimoniais,  no

valor de R$ 1,00 (um real) cada, representativas do capital social da Sociedade, com

valor nominal de R$ 10,00 (dez reais), neste ato e na melhor forma de direito, cede e

transfere a totalidade das suas quotas patrimoniais da Sociedade ao sócio REP, acima

qualificada,  retirando-se  da  Sociedade.  TIH  e  a  Sociedade  outorgam-se,  de  forma
reci.proca, a mais plena e irrevogável quitação, nada mais podendo reclamar uma da

outra, seja a que título for.

1.3.Considerando a de]iberação disposta  no item  1.1. acjma, a sócia  LGL ora ingressa  na

Sociedade, com a anuência de todos os demais sócios.

1.4.Diante do  disposto  nos  itens  1.1.  a  1.3.  acima,  a  Cláusula  33  do  Contrato Social  da

Sociedade passará a vigorar com a seguinte nova redação:

"Cláusula   39   -   0   capital   da   Socledade,   totalmente   subscrito   e

integralizado   em    moeda    corrente    nacional,    é   de    R$    534.333,00

Íquinhentos e trinta e quatro mil e trezentos e trinta e três reais/, d/.v/`d/.do
em 534.333 Íquinhentas e trinta e quatro mil e trezentas e trinta e três/

quotas patr.imoniais, distribuído da seguinte forma:

Sócio Número Valor Valor
deQuotas Subscrito integralizado

Lecinardo    Toledo    daSilva 192.000 R$ 192.000,00 R$ 192.000,00

Marcelo           VicentiniMarchetti 96.000 R$ 96.000,00 R$ 96.000,00

Roberto      Garcia      deAssisOliveira 96.000 R$ 96.000,00 Rf 96.000,00
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Luis      Claudio      YukioVatari 80.000 R$ 80.000,00 R$ 80.000'00

Ricardo Medina Sa!la 69.333 R$ 69`333,00 R$ 69.333,00
Rodrigo             EspositoPetrasso 460 R$ 460,00 R$ 460,00

João Paulo Pessôa 430 R$ 430,00 R$ 430,00
Adr.iana  Regina  SarradeDeus ÍO R$ 10,00 R$ 10,00

Lucas Russi Farah ÍO R$ 10,00 R$ 10,00
João  Marcos  Neto  DeCarvalho ÍO R$ 10,00 R$10,00

Bruno         MenoncelloCedano JO R$ 10,00 R$10,00

Lara Fernanda Yokota £0 R$ 10,00 Rfl0,00
Natália Bastos de SáRodrigues ÍO R$ 10,00 R$ 10,00

Ana Flávia MandelliVaíejo ÍO R$ 10,00 R$ 10,00

Marcelo Arthur DeAndradeSant'ana 10 R$ 10'00 R$ 10,00

Rafaella RosoíemSuppia 10 R$ 10,00 R$ 10,00

Ana Claudia La PlataDeMelíoFranco 10 R$ 10,00 R$ 10,00

Luiza Godinho Leal Í0 R$ 10,00 R$ 10,00
TOTAL 534.333 R$ 534.333,00 R$ 534.333,00

2      -AUMENTO DOCAPITALSOCIAL

2.1   0s Sócios, por unanimidade, aprovam o aumento do capital social da Sociedade em

R$ 568.697,00 (quinhentos e sessenta e oito mil e seiscentos e noventa e sete reais),

com emissão de 568.697 (quinhentas e sessenta e oito mil e seiscentas e noventa e

sete)  novas  quotas,  com  valor  nominal  unitário de  R$  1,00  (um  real), subscritas e

integralizadas neste ato pelos Sócios LTS, MVM, RGO, LCV e RMS, da seguinte forma:

2.1.1.     0 Sócio LTS, neste ato, subscreve e integraliza  R$ 204.951,00 (duzentos e quatro

mil, novecentos e cinquenta e um reais), com a emissão de 204.951 (duzentas e

quatro mil, novecentas e cinquenta e uma) quotas, mediante a capitalização de

créditos detidos contra a Sociedade, escriturados na conta de Adiantamento para

Futuro Aumento de Capital ("AEAç") em nome do subscritor.

2.1.2.     0 Sócio MVM, neste ato, subscreve e integraliza  R$ 102,029,00 (cento e dois mil

El ¢SÉ {jr`   4é 5 :.3i,  .;1{.;   {,  ?` :}{.>,  ~`; '; £} Í`   {,` ? i..í`í`.  .; S,áç{` i. ;...;.` `3,:. ` ?   .   Ít`:  {'-.±   i.
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e vinte e nove reais), como a emissão de 102.029 (cento e dois mil e vinte e nove)

quotas,   mediante   a   capitalização   de   créditos   detidos   contra   a   Sociedade,

escriturados na conta de AFAC em nome do subscritor.

2.1.3.     0 Sócio RGO, neste ato, subscreve e integraliza R$ 102.029,00 (cento e dois mil e

vinte e nove reais), como a emissão de 102.029 (cento e dois mil e vinte e nove)

quQtas,   mediante   a   capitalização   de   créditos   detidos   contra   a   Sociedade,

escriturados na conta de AFAC em nome do subscritor.

2.1.4.     0 Sócio LCV, neste ato, subscreve e integraliza R$ 85.802,00 (oitenta e cinco mil

e  oitocentos  e  dois  reais),  como  a  emissão  de  85.802  (oitenta  e  cinco  mil  e

oitocentos e duas) quotas, mediante a capitalização de créditos detidos contra a

Sociedade, escriturados na conta de AFAC em nome do subscritor.

2.1.5.     0 Sócio RMS, neste ato, subscreve e integraliza R$ 73.886,00 (setenta e três mil e

oitocentos e oitenta e seis reais), com a emissão de 73.886 (setenta e três mil e

oitocentas e oitenta e seis) quotas, mediante a capitalização de créditos detidos

contra a Sociedade, escriturados na conta de Adiantamento para Futuro Aumento

de Capital ("4E4£") em nome do subscritor.

2.Z.   Com  isso, o capital social da Sociedade é alterado de R$ 534.333,00 (quinhentos e

trinta e quatro mil e trezentos e trinta e três reais), dividido em 534.333 (quinhentas

e trinta e quatro mil e trezentas e trinta e três) quotas para R$ 1.103.030 (um milhão,

cento e três mil e trinta reais), dividido em 1.103.030 (um milhão, cento e três mil e

trinta) quotas.

2.3.    Diante do disposto nos itens 2.1. a 2.2.  acima,  a Cláusula 3Ê do Contrato Social  da

Sociedade passará a vigorar com a seguinte nova redaçãQ:

"Ctáusula   39   -   0   capital   da   Sociedade,   totalmente   subscrito   e

integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 1.103.030 {um m.ilh~ao,

cento e três mil e trlnta reais), d/.vjd/.do em 1,103.030 íum milhão, cento e

três m.il e tr.ir\ta) quotas patrimoniais, distribuídas da seguinte forma:

Sócio Número de Valor Valor
Quotas Subscrito integralizado

Leonardo    ToledodaSiíva 396.951 R$ 396.951,00 R$ 396.95J,00  |'

Marcelo  Vicentini 198.029 R$ 198.029,00 R$ 198.029,00

Marchetti .`'

J.-.    ,..='.        '..`.
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Roberto Garcia deAss.isOliveira 198.029 R$ 198.029,00 R$ 198.029,00

Luis  Claudio YukioVatari 165.802 R$ 165.802,00 R$ 165.802,00

R.icardo      MedinaSalla 143.219 R$143.219,00 R$143.219,00

Rodrjgo    EspositoPetrasso 460 R$ 460,00 R$ 460,00

João Paulo Pessôa 430 R$ 430,00 R$ 430'00
Adriana       ReginaSarradeDeus JO R$ 10,00 R$ 10,00

Lucas Russi Farah 10 R$ 10,00 R$ 10,00
João Marcos NetoDeCarvalho ÍO R$ 10,00 R$10,00          1

Bruno MenoncelíoCedano ÍO R$ 10,00 R$10,00

Lara FernandaYokota 10 R$ 10,00 R$10,00

Natál.ta Bastos deSáRodrigues JO R$ 10,00 R$ 10,00

Ana FláviaMandellíValejo ÍO R$ 10,00 R$ 10,00

Marcelo ArthurDeAndradeSant'ana ÍO R$ 10,00 R$ 10,00

Rafaella RosolemSuppia ÍO R$ 10,00 R$ 10,00

Ana Claudia LaPlataDeMelloFrarico JO R$ 10,00 R$ 10,00

Luiza GodinhoLeal ÍO R$ 10,00 R$ 10,00

TOTAL 1.103.030 R$1.103.030,0 R$1.103.030,0
0 0

3     -DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

3.1.       Em virtude das deliberações acima, os sócios, à unanimidade, decidem conso]idar

o Contrato Social da Sociedade, que passará a vigorar conforme a seguir:
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"CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA

TOLEDO, MARCHETTI, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CAPÍTULO I

RAZÃO SOCIAL E SEDE

Cláusula  1!  -  A  razão  social  adotada  é  Toledo,  Marchetti,  Oliveira,  Vatari  e  Medina

Sociedade de Advogados e rege-se pelo Estatuto da Advocacia e OAB (Lei n. 8.906 de 04

de julho de  1994),  seu  Regulamento  Geral,  Código  de  Ética  e  Disciplina,  Provimentos e

Resoluções expedidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo 19 -No caso de falecimento de sócio(s) que tenha(am) dado nome à

Sociedade, a razão social poderá ser mantida, conforme decidir(em) o(s) sócio(s)

remanescente(s).

Parágrafo 29 -A Sociedade tem sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,

na Rua Fidêncjo Ramos, n9195, 89 andar, conjunto 82, Vila Olímpia, São Paulo/SP,

CEP 04551-010, fone (11) 3195-5410, e-mail: ltoledo@toledomarchetti.com,br.

Parágrafo 39 - Poderão ser abertas filiais,  respeitadas as normas da Ordem  dos

Advogados do Brasil.

CAPíTUL011

0BJ ETO SOCIAL

Cláusula 2a -A ScKiedade tem por objeto disciplinar a colaboração recíproca dos sócios

no trabalho profissional, bem como o expediente e os resultados patrimoniais auferidos

na prestação dos serviços de advocacia.

Parágrafo único -Os serviços privativos da advocacia, conforme disciplinado no

Estatuto  da  Advocacia  e  da  OAB,  serão  exercidos  individualmente  pelos  sócios

ainda que os respectivos honorários revertam ao patrimônio da Sociedade.

CAPÍTULO  111

CAPITAL SOCIAL

Cláusula  3Ê -0  capital  da  Sociedade,  totalmente  subscrito  e  integralizado  em  moeda

corrente nacional, é de R$ 1,103.030 (um milhão, cento e três mil e trinta reais), dividido

em  1.103.030 (um milhão, cento e três mil e trinta) quotas patrimoniais, distribuídas da

seguinte forma:

£'!)*{}i:,?ft,4<::!``:?;`.,',.ç!.{`.,:.}f.:çi.t?1{.}`.`..í±.?``|Í,}`|€.;-c.2í;(.`,tá.`,:.}t-,{`.?í-`'`,:'.``i{í}'
`s.?cr.i}3y;*r,tt3.ÍS`s€t`fú{,`j£já`;§et!`or`kú?§r;#.:`.te,£i..,rS:oy8``*`*JçP2

AVERBADO EM

16/08/2021
í;'f{:ffi€.*^;,:;óíi!à;p¥.-..:`.`'



®

®

®

®

Sócio NúmerodeQLiotas Valor Subscrito Valor integralizado

Leonardo Toledo da Silva 396.951 R$ 396.951,00 R R$ 396.951,00
Marcelo VicentiniMarchetti 198.029 R$ 198.029,00 R$ 198.029,00

Roberto Garcia de AssisOliveira 198.029 R$ 198.029,00 R$ 198.029,00

Luis Claudio Yukio Vatari 165.802 R$ 165.802,00 R$ 165.802,00
Ricardo Medina Salla 143.219 R$143.219,00 R$143.219,00
Rodrigo Esposito Petrasso 460 Ri 460'00 R$ 460,00
João Paulo Pessôa 430 R$ 430,00 R$ 430,00
Adriana Regina Sarra deDeus 10 R$ 10'00 R$ 10,00

Lucas Russi Farah 1o R$ 10,00 R$ 10,00
João Marcos Neto DeCarvalho 10 R$ 10,00 R$10,00

Bruno MenoncelloCedano 10 R$ 10,00 R$10,00

lara Fernanda Yokota 10 Ri 10,00 Ril0,00
Natália Bastos de SáRodrigues 10 Ri 10,00 Ri 10,00

Ana Flávia MandelliValejo 10 R$ 10,00 R$ 10,00

Marcelo Arthur DeAndradeSant'ana 10 Ri 10,00 Ri 10,00

Rafaella Rosolem Suppia 10 Ri 10,00 R$ 10,00
Ana Claudia la Plata DeMelloFranco 10 R$ 10,00 R$ 10,00

luiza Godinho Leal 10 R$ 10,0o R$ 10,00
TOTAL 1.1o3.o30 R$1.103.030,00 R$1.103.030,00

CApiTULO IV

RESPONSABlllDADE DOS SÓCIOS

Cláusula   4e   -   A!ém   da   Sociedade,   o   sócio   ou   associado   responde   subsidiária   e

ilimitadamente pelos danos causados aos clientes,  por ação ou omisso,  no exercício da

advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

Parágrafo  19  -  Os  responsáveis  por  ato  ou  omissões  que  causem  prejuízos  à

Sociedade e/ou a terceiros, deverão cobrir as perdas sofridas pelos demais sócios

de forma integral.
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Parágrafo 29 ~ As obrigações  não  oriundas de danos causados aos clientes,  por

ação ou omissão, no exercício da advocacia, devem receber o tratamento previsto

no Códúo Civil.

Parágrafo 39 -Se os bens da Sociedade não lhe cobrirem as dívidas, respondem

os  Sócios  pelo  saldo,   na   proporção  em  que  forem  titulares   de  quotas   da

Sociedade.

_ÇAPíTULO V

REPRESENTACÃO E ADMINISTRACÃO DA SOCIEDADE

Cláusula 5Ê -A administração  dos  negócios  soçiais cabe, de forma  isolada,  aos  sócios

Leonardo Toledo da Swa, Roberto Garcia de Assis Oliveira, Marcelo Vicentini Marchettí,

Luis   Claudio   Yukio   Vatari   e   Ricardo   Medina   Salla,   que   usarão   o   título   de   Sócios

Administradores, praticando os atos conforme adiante estabelecido.

Parágrafo  19  -  Para  os  seguintes  atos  a  Sociedade  estará  representada  pela

assinatura   de   um   clos   Sócíos   Administradores   ou,   ainda,   de   Procurador

constkui'do em nome da Sociedade:

a)    Representação  perante  terceiros,  inclusive  repartições  públicas  em

geral e instituições financeiras, bem como r€presentação em juízo ou
fora dele, ativa e passivamente;

b)    Contratação,   demissão   e   punição   de   empregados,   Íiberação   e

movimentação de FGTS e outros fundos, benefícios, ônus de qualquer

natureza,  quitações e  rescisões trabalhistas,  representação  perante

entidades sindicaís, previdenciárias, Ministério do Trabalho e órgãos

da administração púbtjca;

c)    Emissão de faturas, vedado o saque de duplicatas ou qualquer outro

título de crédíto de natureza mercantil; e

d)    Prática dos atos ordinárias de administração dos negócios sociais.

Parágrafo 29 -Para os seguintes atos, a Sociedade estará representada por um dos

Sócios Administradores:
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a)    Constituição  de   procurador(es)   "ad  judicia"   e   "ad  negotia",  este

último com poderes determinados e tempo certo cle mandato;

b)    Delegação   de   funções   próprías   da   administração   a   profissionais

contratados para esse fim; e

c)    Alienação, oneração, Çessão e transferência de bens móveis, imóveis

e  direitos  a  eles  relativos,  podendo  fixar e  aceitar  preços,  prazos e

formas de pagamer`to, receber e dar quitação, transigir, entre outros.

Parágrafo  39  -  É  absolutamente  vedado,  sendo  nulo  e  ineficaz  em  relação  à

Sociedade,  o  uso  da  razão  social  para  quaisquer  fjns  e  objetivos  estranhos  às

atividades e interesses sociais,  notadamente prestação de avais, fianças e outros,

mesmo que em benefício dos sócios.

Parágrafo  49  -  Aos  sócios  poderá  ser  atribuído  "pro  labore"  mensal  fixada  de

comum acordo, que será levado à conta das despesas gerais da Sociedade.

CAPÍTULO VI

EXERcíao soclAL, BALANCo E REsuLTADos soclAIS

Cláusula  6Ê  -  0  exercício  socjal  coincide  com  o  ano  civil.  Ao  final  de  cada  exercício

levantar-se-á o balanço geral da Sociedade para apuração dos resultados e dos prejuízos,

os quais serão atribuídos aos Sócios,  na  proporção das suas quotas ou  pe!a forma  que

estabelecerem,  após  a  dedução  dos  encargos  eventualmente  incidentes,  na  forma  da
legislação fiscal.

Parágrafio único -A Sociedade  poderá  apresentar balanços mensais e distribuir

os resukados a cada mês, ou nos períodcH que os sócios deliberarem.

_ÇA_PíTuio vii

PU_RACÃO DA SOCIEDADE, MORTE, RETIRADA DE SÓCIO, DISSOIUCÃO, LIQUIDACÃO E_

EX"NCÃo

Cláusula 7e -0 prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Cláusula  8§ - A morte,  incapacidade,  insolvência,  exclusão,  cancelamento  da jnscrição

profissional, dissidência ou retirada implica obrigatoriamente na resolução da Sociedade
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Parágrafo 19 -  Desfeita  a  sociedade  em  relação  a  um  sócio  pela  ocorrência  de

qualquer fato previsto nesta cláusula, o valor das quotas a ele pertencentes será
recomposto  com o  respectivo  remanejamento  entre  os  demais ou  reduzido  o

capital  na  proporção  da  participação  do  mesmo  no  contrato  social,  conforme

deliberação do(s) sócio(s).

Parágrafo  2e  -  Nos  casos  em  que  houver  redução  do  número  de  sócios  à

unipessoalidade,  a  pluralidade  deverá  ser  reconstitui'da  por  iniciativa  do  sócio

remanescente, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias da data do registro do

fato na OAB, para a Sociedade não ser dissolvida.

Parágrafo 39 -  Não sendo  o  caso  de  reconstituição  da  pluralidade  de  sócios,  o

remanescente    providenciará    imediatamente    a    liquidação    da    Sociedade,

extinguindo-a,  sob  pena  de  cometer  infração  disciplinar  por  manter sociedade

profissional fora das normas e preceitos da OAB.

Parágrafo  49  -  Se  o  desfazimento  da  Sociedade  for  decidido  pelo  consenso

unânime  dos  sócios,  processar-se-ão  os  trâmites  da  dissolução  social,  sendo

liquidante o sócio ou terceiro que for indicado de comum acordo ou pelo detentor

da maioria do capital socia].

CAPÍTUL0 VIll

ExcLusÃo DE sóao

Cláusula  ga -A  exclusão de  sócio  pode  ser deliberada  pela  maioria  do  capital  social,

medíante afteração contratual.

Parágrsto  19  -  Excluído  o  sócio  por  qualqueí  motívo  previsto  em  lei  ou  por

deliberação  da  maioria  do  capital  sQcial,  proceder-se-á  conforme disposto  na

Cláusula ioÊ.

Parágirafo  29  -  0  pedido  de  registro  e  arquívamento  da  respectiva  afteração

deverá  estar  instruído  com   a   prova   de  que  o  sócio  excluído  foi   pessoa!   e

previamente  comunicado  ou,  se  não for  possível,  por  notificação  de  Oficial  de
Registro de Títulos e Documentos, ou carta com AR.
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CAPíTULO IX

REEMBOISO DO VALOR DAS QUOTAS

Cláusula  loÊ -  Em  qualquer  das  hipóteses  da  Cláusula  sÊ  será  levantado  um  balanço

especial na data da ocorrência  do evento,  para apuração e  pagamento dos haveres ao

sócio retirante ou aos sucessores do sócio falecido, de acordo com o referido balanço.

Parágrafo único. 0 Sócio retirante e/ou os sucessores, participarão também nos

honorários ainda não recebidos, bem como nos honorários de ações pendentes,

correspondentes a sua participação no capital social. Os referidos valores serão

pagos até 60 dias do efetivo recebimento.

CAPíTUIP X

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

Cláusula 11Ê -Ao sócio é reservado o direito de preferência na aquisição de quotas do

capital social.

Parágrafo  19  -  0  sócio  que  desejar  ceder  ou  transferir  suas  quotas,  tQtal  ou

parciaímente,  notificará  o(s)  outro{os)  por  escrito,  especificando  a  quantidade,
valor e forma de pagamento, bem como o nome do eventua! interessado seguido

do respectívo número de inscrição na OAB.

Parágrafo 29 - No prazo de até 30 (trinta) dias da efetivação da notificação, o(s)

sócio(s)   remanescente(s)  deverá(ão)   manifestar  expressamente  o  desejo  de

exercer o direito de preferência ou se tem(têm) restrição ao ingresso do eventual

interessado,

Parágrafo 39 -Exercido o direito de preferência, far-se-á a cessão das quotas por

intermédío  da  alteração  do  Çontrato  sociaí,  aprovada  pela  maioria  do  capital

social.

Parágrafo 49 -Não exerçida a preferência e não havendo oposição ao ingresso do

indicado, o ofertante poderá alienar as quotas nas mesmas condições oferecidas.

Parágrafo 59 -  Havendo  oposição  ao nome  do interessado o  ofertante  poderá

optar pela retirada, observando-se a Cláusula 83 e a Cláusula 10a.
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CAP_íTULO XI

FORO CONTRATUAL. DIVERGÊNCIAS E DISPUTAS ENTRE SÓCIOS

Cláusula 12Ê -Caso qualquer das partes não tenha interesse em iniciar a  mediação, ou

esta seja infrutífera, toda e qualquer controvérsia decorrente ou relacionada ao presente

contrato   será   resolvida   por   arbitragem,   administrada   pela   Câmara   de   Mediação,

Conciliação  e  Arbitragem  da  Comissão  das  Sociedades  de  Advogados  da  OAB-SP,  de

acordo com seu Regulamento, em vigor na data de início do respectivo procedimento. 0

curso  do  procedimento  arbitral  não  impede  que  as  partes  deem  início,  continuem  ou

retomem  procedimento  de  mediação.  Todas  e  quaisquer  controvérsias  oriundas  Qu

relacionadas a este Contrato serão resolvidas por arbitragem, administrada pela Câmara

de  Mediação,  Conciliação  e Arbitragem  da  Comissão  das Sociedades  de Advogados da

OAB-SP,  de acordo com  seu  Regulamento.  Fica eleito o  Foro  da Comarca de São  Paulo

para qualquer medida cautelar ou de urgência que se fizer necessária enquanto não for
instaurado o Tribunal Arbitral.

CAPíTULO Xll

DISPOSICÕES GERAIS

Cláusula  13! -As  deliberações  sociais  serão  sempre  adotadas  por  maioria  do  capital

social, valendo cada quota um voto, inclusive para alterações do contrato social.

Parágrafo   único.   Para   a   eficácia   das   afterações   contratuais   bastarão   tantas

assinaturas  quantas  forem   necessárias  para  consubstanciar  a   maioria  exigida,

desde que acompanhada da prova de que os demais sócios foram comunicados.

Cláusula  14£ -Todos os honorários recebidos pelos sócios reverterão em  benefício da

Soçiedade compondo os resukados sociais.

Parágrafo único. Os sócios decidirão de comum acordo, os casos em que poderão

advogar particularmente sem  que os honorários  recebidos revertam  a favor da

Sociedade.

Cláusula 15â -Os sócios declaram que não exercem nenhum cargo ou ofício público que

resulte  em  impedimento  ou  incompatibilidade  indicado  no  Estatuto  da  OAB;  que  não

participam  de  outra  sociedade  de  advogadcis  no  âmbito  desta  Seccional;  que  não  se
enquadram em nenhuma das situações previstas nos Artigos 27 a 30 e Parágrafo único da

Lei n9 8.906 de 04/07/94, que define as lncompatibilidades ou lm

;;',4S:!jrtÁ,.`6í,`.::'{'.,(,;-(',.:'`:::``:},,í;,-i`:^r.1{.;'`?.:jí}.`.S{.2{}€;.i`;';{,?::;`:`j'':.'7'`~`ií};
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não estão incurso em  nenhum dos crimes previstos em  lei, que os impeça  de participar

de Sociedades de Advogados.

Assim ajustadas, as partes assinam o presente instrumento digitalmente, em 04 (quatro)

vias, na presença de 2 (duas) testemunhas.

São PaulQ, 09 de junho de 2021

[As assinaturas da 99 Alteração e Cor}solidação do Contrato Socia! da Toíedo, Marchetti, Oliveira,

Vatari e Medina Sociedade de Advogados se iniciam na próxima páginaJ
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[Página de assinaturas da 99 Alteração e Corisolidação do Coritrato Social da Toledo, Marchetti,
Olive`ira, Vatari e Medína Sociedade de Advogados]

Sócios

LEONARDO TOLEDO DA SILVA                          MARCELO VICENTINI MARCHEITl

ROBERTO GARCIA DE ASSIS OLIVEIRA                       LUIS CLAUDIO YUKIO VATARl

RICARDO MEDINA SALLA

JOÃO PAUL0 PESSÔA

ADRIANA REGINA SARRA DE DEUS

ANA CLAUDIA LA PLATA DE MEILO
FRANCO

LARA FERNANDA YOKOTA

ANA FLÁVIA MANDELLI VALEJO

MARCELO ARTl+UR DE ANDRADE
SANT'ANA

:`¢çtvjr`   *`.*i.`      `rjsi   '   :   `.;   i-^{!..   `,      .h   .À`j.,+`+¥-t`,:Áy;:3   .'       '3``}~`   `ií
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RODRIGO ESPOSITO PETRASSO

RAFAELLA ROSOLEM SUPPIA

LUCAS RUSSI FARAH

JOÃO MARCOS NETO DE CARVALHO

BRUNO MENONCELLO CEDANO

NATÁLIA BASTOS DE SÁ RODRIGUES
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Sócia lnmssante

LUIZA GODINH0 LEAL

Sócios Retirantes

TAISA IDE HASIMOTO

Testemunhas:

1.

Nome: Jessica Carvalho Sousa
RG: 49.622.012-3 SSP/SP
CPF/ME: 404.297.728-66

KALED NASSIR HALAT

Nome: Henrique Luis Sabadinho Pereira
RG: 44.093.762 SSP/SP
CPF/ME: 404.347.568~30

Endereço: Rua viviane Ferraz, n.120, CEP      Endereço: Rua Tosca, n. 332, CEP 02210-
04814-105, São Paulo/SP

g}  :s,+,,`   {t*.r`,    :{  ~-{!   {,„:]`.!   .t;^~{`^.   '.-,`.»   .^S,*!}€`t,3£?  ;,:,í/.       r`^     !   í{>
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TM  9a ACS pdf
Código do dociimento 445c3c59-6309-419e~97db-18a961b990f7

Assinaturas
Leonardo Toledo da Silva

`   ltoledo@toledomarchetti.com.br

Assinou

MARCELO V!CENTiNI  MARCHEn]
mmarchetti@toíedomarchetti,com.br
Assinou

ROBERTO  GARÜA  DE ASSIS OLIVEIRA
rQliveira@toíedomarchettí.com.br
Assinou

Luis Claudio Yukio Vatari
lcyvatari@toledomarchetti,com.b
Assinou

RICARDO  MEDINA  SALLA
rmedina@toledomarchetti.com.b
ASsinou

RODRIGO  ESPOSITO PETRASS
rp€trasso@to}edomarchetti.com.
Assinou

joão Paulo Pessoa

Assinou

Rafaella Suppia
rsuppia@toledomarchetti`com,br
Assinou

Adriana Regina Sarra de Deus
asõrra@toledomarchetti.com.bí
Assinou

LUCAS  RUSS}  FARAH
lfarah@toledomarchetti,com.br
Assinou

Ana  Claudia La Plata de Mello Franco
afranco@toledom@rchetti.com`br
Assinou

João Marcos Neto de Carvalho
jcarvalho@toledomarchetti.com.br
Assinou
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Marcelo Arthur de Andrade Sant'Ana
msantana@toledomarchetti.com.br
Assinou

Bruno Menoncello Cedano
bcedano@toledomarchetti.com.br
Assinou

Lara Femanda Yokota
lyokota@toledomarchetti.com,br
Assinou

Natália Bastos de Sá Rodrígue5
nbastos@toledomarchetti.com.br
Assinou

Ana  Flávia  Mar`delli Valejo
Ôvalejo@toledomarchetti,com.br
Assinou

LU!ZA  GODINHO  LEAL
lgleal@toledomarchetti.com.br
Assinou

TAISA IDE  HASIMOT0
taisaide@gmail.com
Assinou

Ka!ed  Nassir Halat
kaled.halat@gmail.com
Assjnou

Henrique Pereira
hpereira@toledomarchetti.com.br
Assinou como testemunha

jessica Carvalho Sousa
jsousa@toledomarchetti.com.br
Assinou como testemunha

Eventos do documento

08 ]un 2021, 20:45:01

:.._;:::

mJ,AS§Sw-
L#dL fc.WdL  l/okot4
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l.U?91   4ÓDWHÓ  LÕ54L

Documento número 445c3c59-6309-419e.97db-18a961b990f7 criado por HENRIQUE  LUIS SABADINHO PEREIRA

(Conta  12982047~ba03-4de7-937c-e84c55e902ao).  Email  :contato@toledomarchetti.com.br, -DATE  ATOM:
2021-06-08T20:45:01-03:00

09 ]un 2021,  15:07:35
Lista de assinatura  iniciada  por HENRIQUE  LUIS SABADINHO  PEREIRA {Conta  12982047-ba03-4de7-937c-

e84c55e902ao).  Email:  contato@toledomarchetti.com.br. -DATE  ATOM: 2021-06-09T15:07:35-03:00

09 |un 2021, 15:10:35
ANA FLÁVIA MANDELLI VALEjo Assinou (Conta df2128eo-9490-4efb-b23f-6ccal672af41) -Email:

avalejo@toledomarchetti.com.br -lp:  179.180.51.230 (179.180.51.230.dynamic.aclsl,gvt.net.br porta: 25874) -

AVERBADO EM
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22 páginas -Datas e horários baseados em Brasília,  Brasil

Sincrof`izado €om o NTP.br e Obsewatório Nacionat (ON}
Certificado de assinaturas gerado em 15 de junho de 2021, 09:22:30

-_::__,_

DQcumento de identificação informado:  055.520.571-12 -DATE  ATOM:  2021-06-09T15:10:35-03:00

09 jun 2021,15:13:10
LUIZA GODINHO LEAL Assinoü -Emai!:  lgleal@toledomarchetti.com.br -lp:  179.191.81.210

(mvx-179-19l-8l-210.mundivox.com porta: 48588) -`GSo{S¢aii2ação:  -23.5953$9 ~€18,684?41 -Documento de
identificação informado: 442.007.978-95 -DATE~ATOM: 2021-06-09T15:13:10-03:00

09 ]un 2021,15:13:56
ANA CLAUDIA LA PLATA DE MELL0 FRANCO Assinou -Email:  afranco@toledomarchetti.com.br -!P:  187,74,10.173

(187-74-10-173.dsl.telesp.net.br pofta:  60766) -Documento de identificação informado:  272.863.798~95 -
DATE  ATOM: 2021-06-09T15:13:56-03:00

09 jun 2021,15:19:39
HENRIQUE PEREIRA Assinou como testemünha -Email:  hpereira@toledomarchetti.com.br -lp: 179.209,57.69

(b3dl3945.virtua.com.br porta: 36448) -Geo!aca!iz.zàçâo: ~23.483002199999S$8 -4S.5837065 -Documento de
identificação informado: 404,347.568-30 -DATE_ATOW 2021-06-09T15:19:39-03:00

09 jün 2021, 15:28:31
ADRIANA  REGINA SARRA DE  DEUS A§s

(1""97-31"er.vivozap.com.br#
ou -Email: asarra@toledomarch
rta: 36516) -Documento de ider

DATE_ATOM: 2021-06-09T15:28:31-03:®
•i

O9 Jun 2021,15;59;16                             :'';

JESSICACARVALHOSOUSAAssinouco`+otestemunha(Contalbd33bl
jsousa@toledomarchetti.com.br -lp: 45;&90.209.196 (45.190.209.196 po
informado:  404.297.728-66 -DATE_ATq,M: 2021-06-09T15:59:16-03:00

y,é

09 jun z021,16;00:10                           ',!
LUCAS  RUSSI  FARAH Assinou -Email:  l€Srah@toledomarchetti.com.br -1P

(201-43-207-137.ds!.telesp.net.br port¥'!10608) -Documento de identific

ü
!

DATE  ATOM:  2021-06-09T16:00:10-03

09 jun Zozl, 16:05:26
LEONARDOTOLEDODASUVAAssin®u:i;*,~~B"stwfi±ü;

i.com.br -lp:  179.113.197.31

cação informado: 377.518.268-35

iaa-4clc-9129-c40b48d7cfae) -Email:

59456) - Documento de identificação

í;201.43.207.137

ão informado:  082.201.169-78 -

m.br -lp:  201.27.190.91

(201-27-190-91.dsl.telesp`net.br porta: 63806) -Documento de identificação informado: 272.359.528-57 -
DATE  ATOM: 2021-06-09T16:05:26-03:00

09 jun 2021,16:09:13
RODRIGO ESPOS{TO PETRASSO Assinou -Email:  rpetrasso@toledomarchetti.com.br -lp:  179.100.88.34

(179-100-88-34.user.vivozap.com.br porta: 45934) -i-]eo!oc.{iiizaç-áo:  -?3`6106943 -fi6.68].23.$89g99999õ -
Documento de identificação informado:  333.565.068-97 -DATE_ATOM:  2021-06-09Ti6:09:13-03:00

09 ]un 2021,17:14:49
LARA FERNANDA YOKOTA Assinou -Email:  lyokota@toledomarchetti.com.br -lp:  179.209,89.243

(b3dl59f3.v}rtua`com.br porta:  55662) -Docurnento de identificação informado:  379,117.368-55 -DATE_ATOM:
2021-06-09T17:14:49-03:00
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09 jun 2021, 17:58:46
JOÃO  PAULO PESSOA Assinou -Emall: jppessoa@toledomarchetti.com`br -lp:  200.207.99.78
(200-207-99-78.dsl.telesp.net.br porta:  13578) -Documento de identificação informado:  306.491.828-12 -
DATE  ATOM:  2021-06-09T17:58:46-03:00

09 jun 2021, 20:18:43
MARCELO ARTHUR DE ANDRADE SANT'ANA Assinou -Email:  msantana@toledomarchetti.com.br -lp:

177.144.140.236 (177-144-140-236.user.vivozap.com.br porta:  57654) -Documento de identificaçâo informado:

433.132.688-89 -DATE  ATOM:  2021-06-09T20:18:43-03:00

10jun 2021,13:36:22
NATÁUA BASTOS DE SÁ RODRIGUES A§sinou -Email:  nbastos©toledomarchetti.com.br -lp:  18õ.204.193.13

(bacccl0d.virtua.com.br pQrta:  11350) -Geo!oca!ização:  -2'3.5Ô559883$766903 -46.628T8606453327 -Documento
de identificação informado:  125.572.057-37 -DATE_ATOM:  2021-06-10T13:36:22-03:00

10 jun 2021,  13:57:27
BRUNO  MENONCELLO CEDANO Asslnou -Email:  bcedano@toledomarchetti.com.br -lp:  189.62.47.119

í:fdo3r:2af::.vá::.:ã::2bsr-::TajAIT7E8-7A4T)á#i§áç#i:à%:ã#ú,i-áid;ú;fg;-LÃá=3`:íâ^ío§w?wf:it;-Documentodeidentificação

lo]un 2021,13:59:26                            ::                                                                 !`

#::3,TADSoSc,:mHeAnTOTd::::nn:i:c-aEÇToai,,#,::.dhoa`,a4to::5:::,á;o8Tsà,-PbàtE'-1Á;r6ólM2,.:âí:-bo66a-%2T2|;,,;9u,a2.:-oo:;:;Pofta.
'£

`(1

10 Jun  2021,14:|3:i5                              À:`í
ROBERTo GARciA DE ASsis oLivEiRA Ààsinou (Conta 627248a7-dd4e-4

i*:-:
8a3b-7584e4640db3)  -Email:

.mundivox.com  porta:  25800) -

mado:  248.595.508-54 -DATE  ATOM:ào:,ov,:icr:!:ztaoçl::.:_T::::::t;.;:TÍ::S-8l:;#t:._13:.csul;2elnot:::iàle7n:;à:al;::
2021-06~10T14:13:15-03:OO

10 jun 2021, 14:25:48

JOÃOMARCoSNETODECARVALHOAsàinou-Ema":jca

í:faocrcma::::.v::9u.a3.f;:;bsr_::Ta.:A2TSEsii)o;Ír:Êoó3:iai:ã::,fáà;2à;|:à;5i:áá

hetti.com.br -lp:  186.204.173.129
- Documento de identificação

10 jun 2021,14:42:17
RAFAELLA SUPPIA Assinou -Email:  rsuppia@toledomarchetti.com.br -lp:  191.183.200.55  (bfb7c837,virtua.com.br

porta:  38422) -Documento de identificação informado:  391.133.518-00 -DATE~ATOM: 2021-06-10T14:42:17-03:00

10 jun 2021, 17:45:00
RICARDO MEDINA SALLA Assinou -Email:  rmedina@toledomarchetti.com.br -lp:  177.188.19.81

(177-188-19-81.dsl.telesp.net.br porta:  24534) -Geoioca!izaçãc:  ~23.6tl709675 -4€i.71£.+73325 -Documento de
identificação informado: 223,781.818-50 -DATE_ATOM:  2021-06-10T17:45:OO-03:00

11 jun 2021, 13:48:05
MARCELO V!CENTINI  MARCHEITI Assinou (Conta  e74ffl56-4ec4-490e-ae43-570f56f98839) -Email:
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mmarchetti@toledomarchetti.com,br -lp:  189.62.44.18 (bd3e2cl2.virtua.com,br porta:  27114) -f3eci!tJc€`,!iz?É-:Ç-ã£j
~23<49465õ -4S.59£8i92 -Documento de identificação ínformado:  277.308.608-21 -DATE_ATOM:

2021-06-1lT13:48:05-03:00

11 jun 2021,18:16:08
TAISA IDE HASIMOTO Âssinou -Email:  taisaide@gmail.com -!P:  189.15.67.183  (189-015-067-183.xd-

dynamic.algarnetsuper.com.br porta:  13638) -Documento de identificação informado: 368.635.538~80 -
DATE  ATOM:  2021-06-11T18:16:08-03:OO

14]un 2®21,18:56:08
LUIS CLAUDIO YUKIO VATAR! Assinou -Email:  lcyvatari@toledomarchetti.com.br -lp:  179.191.81.210

(mvx-179-19l-81-210.mundivox.com porta: 26876} ~ Ge()iocaiizaçãcj:  -?3.5$2959SS$999998 -46`6S] 2928 -
Documento de identificação informado:  117.3õl.988-74 -DATE_ATOM:  2021-06-14T18:56:08-03:00

Hash do documento original
(SHA256};eaagcascead39bsegfacf64b845esblí27e48f2738bgccoel92eef59dga62c03
tsHA512):43603e3869bf8159db2cb72ca9169ab43c06421c4958ôecc56fe0707e7gcefâd27652d4de4e89092lbsí317cl86aôod900dse5bss24lfee445ô5545agfD806do

Esse log pertence única e exclus!va

Esse documento está assinado e

nte aos documentos de HASH a€

tificad® pela D4Sign
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0  presente   instrumento  de  4£rERÁCÁ~O CONrRÁTt/Á4
foi    ÁWERBÁPO,    nesta    data,    às    fls.    427/448    do
Livro  n° 976-A de  Registro de  Sociedades de  Advogados.
ORDBM      DOS           ADVOGADOS             DO           BRASIL
SEÇÃo DE  SÃO  PAULo -CNPJ  43.419.613/0001-70.
SÃO   PAULO     EM    16    DE    AGOSTO     DE     2021.
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NOME  EMPRESARIAL

TOLEDO, MARCHETTl, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME  DE  FANTASIA)                                                                                                                                                                                                                      PORTE
********                                                                                                                                                                                                                                                                          D EMAIS

CÓDIGO  E  DESCRIÇAO  DA ATIVIDADE  ECONÔMICA  PRINCIPAL

69.11-7-01  -Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO  DAS ATIVIDADES  ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E  DESCRIÇÃO  DA NATUREZA JURÍDICA

223-2 -Socjedade Sjmples Pura

LOGRADOURO                                                                                                                                                               NÚMERO                       COMPLEMENTO

R FIDENCIO RAMOS                                                                                                195                        ANDAR S CONJ 82

CEP                                                                  BAIRRO/DISTRITO                                                                                MUNIcipIO                                                                                                                               UF

|04.551iolo                       |     [VILAOLIMPIA                                                 |    |SAOPAULO                                                                           |    |SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                                       TELEFONE

PSANTANA@TOLEDOMARCHEITI.COM.BR                                           (11 ) 9191 -8855

ENTE  FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)*****

SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                       DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA                                                                                                                                                                                      02/03/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

:*I¥*A*?foESPECIAL                                                                                                                                                                                                |      |  P*A*T*£*D*¢SITUAÇÃOESPECIAL                        |

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dja 06/09/2021  às 11 :32:22 (data e hora de Brasília).
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1.1.2.2.3        CADASTRO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAIS

(TOLEDO & MARCHETTI ADVOGADOS)

Rua   Armi3níJo  (ic`   C)livt?iíci   Ct`t}.)r`.`,   [,(),   t„.!!{.3   81í>,   `->í`\o    )ot>`'`   t-lc){`  Cí}!T`ijos/:`j!J,   (;{   1'   ^:  J_2,'it;   `'}();t

Tel   :   ]  :'   301`,`~8'í23,1:  -ÍTiai!:   t:()n-ii3r{.!t:)Í(i7)inír,:3way`{  oííi.bi-
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01/09/2021 https://ccm.prefeitura.sp.gov.br/public/fichaDadocadastral/ConsultaFichaDadocadastral

ffi                 preDfeep[:S:e:c;e:d:;:a:Me:A::;:P;=:d:;:Fo:neasnc:oa:sr:naç:,o
FDC -Ficha de dados cadastrais
Cadastro de Contribuintes  Mobiliários-CCM

CNPJ:  30.035.548/0001-38

C.C.M.  5.930.918-0Contribuinte:TOLEDO,MARCHEnl,OLIVEIRA, VATARI  E  MEDINA SOCIEDADE  DE ADVOGADOS

Pessoa Jurídica                                        :  SUP

Tipo de unidade                                         :  Produtiva

Endereço                                                      :  Rua  FIDENCIO RAMOS 00195 CJ 82

Bairro                                                                   :  Vila  olímpia

CEP                                                                     :  04551-010

Telefone                                                             :  (11) 3195-5414

lnício de Funcionamento                       :  02/03/2018

Data de lnscrição                                      :  26/03/2018

CCM  Ce ntralizador                                  :  Não consta

Tipo de Endereço                                     :  Comercial

Nro.  do Contribuinte de  lpTU              :  299.050.07634

Última Atualização cadastral              :  20/07/2021

CNAE

CódigÉ:::=|                                          Descrição                                               i            Tipo            |            Datainício
6911-7/01             §effiçosadvocatícios                                                                                           Í          Principal          |              23/05/2018

•.i.                      ...,.=':.                          .     .     ....       .-`....-...`      ..    .                                    ..J            .

32301          i                   02/03/2018                   1          TFE           Í

Expedida em 01/09/2021  via lnternet com base na Portaria SF n° 018/2004, de 25 de março de 2004.

®

®

lmprimir  FDC

https://ccm.prefeitura.sp.gov.br/public/fichaDadocadastral/ConsultaFichaDadocadastral

__--ü'____'_`u-_-__-u_'-___'___'-_-__w_"^w___„_____-_---_l

Versão:  202108261047.19415
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1.1.2.2.4        PROVA DE REGULARIDADE RELATIVAÀ SEGURIDADE SOCIAL E

JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS

(TOLEDO & MARCHETTI ADVOGADOS)

Rua  Aírudnt_io  ii€.`  Olivc`iíd  C(`i))ra,   50,  sd!í3  8`1 €>,  ;->`.`m   kL`é  i]o€`  Cí}i}ií`jo`,J'`SÍ',   (: !   1'   ^^  .J.2íl{;-()().``

Tcil`:    ]  ='   301  lj-E`,1  ?..`;,   r     m,3ii:   t:oni{3r{-i[j({í')i!ifr,-`wüy``  (}ÍT`.hr
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CAIXA ECÜNSMicA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:              3o.o35.548/oooi-38
Razão  Social:     TOLEDo  MARCHETTi  E  oLivEiRA sociEDADE  DE ADvoGADos
Endereço:               f¥4D504:ToOoR5CARDOSO  DE  MEL01460  'ANDAR  12 / VILA OLiMpiA/ sAo  pAULo / sp

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 Servico  -FGTS.

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

Validade:20/08/2021  a  18/09/2021

Certificação  Número:  2021082001531772622309

Informação  obtida  em  30/08/202114:33:10

A  utilização  deste  Certificado  para   os  fins  previstos  em   Lei   esta   condicionada   a
verificação de autenticidade no site da  Caixa:  www.caixa.gov.br
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DMDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome:  TOLEDO, MARCHETTl, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 30.035.548/0001 -38

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
não constam pendências em seu  nome,  relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da   Receita   Federal   do   Brasil   (RFB)   e   a   inscrições   em   Di'vida   Ativa   da   União   (DAU)  junto   à
Procuradoria-Geral da  Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e,  no caso de ente federativo,  para
todos os Órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados.  Refere-se à situação do
sujeito  passivo  no âmbito da  RFB e da  PGFN  e abrange  inclusive as contribuições sociais  previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art.11  da Lei n° 8.212, de 24 de julho de  1991.

A  aceitação  desta  certidão  está  condicionada  à  verificação  de  sua  autenticidade  na  lnternet,  nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na  Poriaria Conjunta  RFB/PGFN  n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:36:15 do dia 28/06/2021  <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2021.
Código de controle da certidão: 1 EFF.3E05.485B.44BA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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1.1.2.2.5        CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA,  EMITIDA PELA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL -RFB E PELA PROCURADORIA-GERAL DA

FAZENDA NACIONAL -PGFN

(TOLEDO & MARCHETTI ADVOGADOS)

Rud   Aíoidní.l(_`   (i`à  C)!ivi3iíci   C(`thr`),   Í,O,   t„jit£   8|ít,   Ç>``o    )ot,{`  `j   )c   (    \{}{pÍ``,/'`i,it     `rí   ,/    ^   /2zi{\   t)()+`

Tf]1         12     }01`j   í:`12   ),1      mai!     (   oiiir3'\   !\i)(i')ofr,3\AJt-jy   \   (}iT`Í    ))i
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1.1.2.2.6        PROVA DE REGULARIDADEJUNTOÀ FAZENDA ESTADUAL E

MUNICIPAL (REFERENTE AO ISSQN) DA SEDE DA PROPONENTE

(TOLEDO & MARCHETTI ADVOGADOS)

Riiã  Aímand(.`í  (iLJ  Ol!v{3irci  CoÍ.}r;-`,   r`;(),   çtjla  81£t,  S\``o   l(;s>t'`  ij{){,  (`,`Í}iíjos/SÍ',  (   {   í;   ~i  22Z)r:i   0{).?

Tel`:  13  3019-8123,  E-mail:  t:t:)nierri{3l(ítjuifr,?way  {`om.br
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não lnscritos na DÍvida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / lE: 30.035.548/0001-38

Ressalvado o direito da Secretaria da  Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da  pessoa jurídica acima
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima  identificado.

Certidão no

Data e hora da emissão

Validade

21080332678-31

30/08/2021  10:11 :57

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta ceriidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no si'tio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha  1  de  1
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RELAÇÃO   DOS   PROCESSOS   INCLUÍDOS   NO   BANCO  NACIONAL   DE
DEVEDOREs   TRÀBmHlsTAs ,   EM   PRAZo  DE   REGULARIZAÇÃo

Nome:     TOLEDO,    MARCHETTI,    OLIVEIRA,    VATARI    E   MEDINA   SOCIEDADE    DE

ADVOGADOS     (MATRIZ   E   FILIAIS)

CNPJ:    30.035.548/0001-38
Expedição   do   Relatório:    30/08/2021,    às   14:21:47

Nada   consta.

INFORMÀÇÃO   IMPORTANTE

Os   processos   incluídos   no   Banco   Nacional   de   Devedores   Trabalhistas
-   BNDT,    em   prazo   de   regularização    (45   dias   úteis   a   contar   da   sua
inclusão),    não   obstam   a   expedição   da   Certidão   Negativa   de   Débitos
Trabalhistas .
Transcorrido   o  prazo   sem  cumprimento   da   obrigação   ou   regularização,
expedir-se-á,    conforme    o   caso,    Certidão    Positiva    ou   Certidão
Positiva    com   efeito   de   negativa.
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1.1.2.2.7        CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS -CNDT

(TOLEDO & MARCHETTI ADVOGADOS)

Rufi  Aroitinclo  cle  Olivt`ira  Ct`jL)r`3,   [jo,   çtjla  P,.i ít,  S;io   lt)t>é  dí)t`  (`,``mijo`,/'Síj,   (-.i   };   ^.  22-'lí3   C)(?'3

Tel    :    1.1   `}039    £.t,123,1      mai!:   (  t)Íiiert   ul(íi>!i`ifr,``\.^vJa`y/   {   (iíTi    bí
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CERTIDÃO  NEGATIVA  DE   DÉBITOS   TRABALHISTAS

Nome:    TOLEDO,    MARCHETTI,    OLIVEIRA,    VATARI    E   MEDINA   SOCIEDADE   DE

ADvoGADos    (mTRlz   E   FILIAls)
CNPJ:     30.035.548/0001-38
Certidão   nc':    26727522/2021
Expedição:    30/08/2021,    às   14:18:48
Validade:   25/02/2022   -180    (cento   e   oitenta)   dias,   contados   da   data
de   sua   expedição.

Certifica-se   que   TOI.EDO,   MARCHETTI,    OI.IVEIRA,   VATARI   E   MEDINA   SOCIEDADE
DE    ÀDVOGÀDOS     (MATRIZ    E    FILIAIS),      inscrito(a)      no     CNPJ    sob     o     n°
30.035.548/0001-38,     NÃO    CONSTÀ    do    Banco    Nacional    de     Devedores
Trabalhistas .
Certidão   emitida   com  base   no   art.    642-A  da   Consolidação   das   Leis   do
Trabalho,    acrescentado   pela   Lei   n°   12.440,    de   7   de   julho   de   2011,   e
na   Resolução   Administrativa   n°    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   verif icação   de   sua
autenticidade    no   portal    do    Tribunal    Superior    do    Trabalho    na
lnternet     (http://www.tst.jus.br).
Certidão  emitida  gratuitamente.

INFORMÀÇÃO   IMPORT"TE
Do    Banco   Nacional    de    Devedores    Trabalhistas    constam   os    dados
necessários    à   identificação   das   pessoas   naturais   e    jurídicas
inadimplentes   perante   a   Justiça   do   Trabalho   quanto   às   obrigações
estabelecidas   em   sentença   condenatória   transitada   em   julgado   ou   em
acordos    judiciais    trabalhistas,    inclusive    no   concernente   aos
recolhimentos    previdenciários,     a    honorários,     a    custas,     a
emolumentos   ou   a   recolhimentos   determinados   em   lei,.   ou   decorrentes
de   execução   de   acordos   firmados   perante   o   Ministério   Público   do
Trabalho   ou   Comissão   de   Conciliação   Prévia.
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1.1.2.3 TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE  PROJETOS LTDA.

Riiti   Aíoicjníit`,   ti€`   ()li`v€.>irtt   (~t`,Ítrc\,    Í:jo,   {jcjlt'i   8.iít,   `>\``o    l`jí,`'`   `i`'`)¢    C{`!ti[,o,,,;.C,it,    (-i    íJ    1.22/!t;    t`)().?
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1.1.2.3.1        CONTRATO SOCIAL

(TERRAFIRMA)

Rua  Anut-3ncit.i  {iíJ  C)liveiíá  Ct`,r.!ra,  Eto,  st'!la  81 f-t,  SÊio  lo`t>é  dtts  Campo`s/Sl/t,  Cl  lj   122'itj-{)()!

Te!,:13:}019-81?..3,L-maii:comerL!£i1{íÍ`jiÍ}íÍ,-.3wdy{oÍT`,.br
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JUCESP PROTOCOLO
0.098.931/21-0

12a ALTERAÇÃQ£CflNSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA
TERRAFIRMA CONS.ULíoRIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS LTDA.

CNPJ/ME no  10.561.078/0001-39
NIRE  35.222.966.687

ALFONSO   PIRES  GALLARDO,   brasileiro, engenheiro   naval,   portador  da   carteira   deg
identidade   RG  no   32.465.337-2  SSP/SP,   inscrito  no  CPF/ME sob  o  no 318.624.878-71,ã
residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São   Paulo,  Estado  de  São   Paulo,  com  endereçoE
comercial  na Avenida   Horácio  Lafer  no   i60,   140  andar,  conjunto  132,  Itaim  Bibi,  CE
04538-080 (``Alfonso");

MARCOS  MENDES  DE  OLIVEIRA  PINTO,   brasileiro,   engenheiro  naval,   portador  d
carteira    de    identidade    RG    no    3.950.552-2    SSP/SP,    inscrito    no    CPF/MEsob
no 092.986.788-27,  residente e domiciliado na cidade de São  Paulo,  Estado de São  Paulo
com endereço comercial na Avenida  Horácio Lafer no i60,  140 andar, conjunto i32, itaim
Bibi,  CEP 04538-080  (``Marcos");

DAVID JOSHUA KREPEL GOLDBERG,  brasileiro, engenheiro naval,  portador da carteira
de  identidade  RG  no 22.999.953-0 SSP/SP,  inscrito  no CPF/ME sob o  no  304.481.088-44,
residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida  Horácio  Lafer  no  i60,  i4o  andar,  conjunto  i32,  itaim  Bibi,  CEP
o4538-080  C`Qa_vi_Ç!1;

GUILHERME   SALEM   GATTAZ,   brasileiro,   engenheiro   naval,   portador  da   carteira   de
identidade  RG  no  33.848.264-7  SSP/SP,  inscrito  no  CPF/ME sob  o  no  317.711.568-05,
residente  e  domiciliado  na  cidade  de São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço
comercial   na  Avenida   Horácio  Lafer  no  i60,   140  andar,  conjunto  i32,  Itaim  Bibi,  CEP
04538-080 (``Guilherme   Gattaz|,   neste  ato   representado   por  seu   procurador,   o   Sr.
Alfonso,  acima  qualificado;

TIAGO   MACIEL  DE   BARROS,   brasileiro,   engenheiro   naval,   portador  da   carteira
identidade  RG  no  43.665.720-X  SSP/SP,  inscrito  no  CPF/ME sob  o  no 374.317.948-27,
residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida   Horácio  Lafer  no   160,   i40  andar,  conjunto  132,  Itaim  Bibi,  CEP
04538-080 (``|!agQ"),  neste  ato  representado  por  seu  procurador,  o  Sr.  Alfonso,  acima
qualificado;

F,c®A.Ç?o?:
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JOÃO STEFANO LUNA CARDOSO,  brasileiro,  engenheiro naval,  portador da carteira  de
identidade   RG   no   40.148.915-2   SSP/SP,   inscrito   no   CPF   sob   o   no 321.973.678-54,
residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida  Horácio  Lafer  no  160,   i40  andar,  conjunto  132,  Itaim   Bibi,  CEP
04538-080 ("João  Stefano?,  neste  ato  representado  por seu  procurador,  o  Sr.  Alfonso,
acima  qualificado;

LUIZ  FERNANDO  SOGGIA SOARES  DA SILVA,  brasileiro,  engenheiro  naval,  portador
da   carteira   de   identidade   RG   no   28.507.443-X  SSP/SP,   inscrito  no   CPF/ME sob   o  no
341.061.418-41,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,
com endereço comercial na Avenida  Horácio Lafer no  i60,  140 andar, conjunto 132, Itaim
Bibi, CEP 04538-080 rLuiz Fernando|, neste ato representado por seu  procurador, o Sr.
Alfonso,  acima  qualificado;

FABIO  SZOKE  NAHAS,  brasileiro,  engenheiro  naval,  portador da  carteira  de  identidade<
Q

RG  no  44.340.775-7  SSP/SP,  inscrito  no  CPF/ME sob  o  no  392.346.278-65,  residente  e
domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço  comercial  na
Avenida   Horácio   Lafer   no   i60,    i4o   andar,   conjunto   132,   Itaim   Bibi,   CEP   04538-
080 (``EabjQ'?, neste ato representado por seu procurador, o Sr. Alfonso, acima qualificado;

ALTHA  PARTICIPAçõES LTDA.,  sociedade  limitada  com  sede  na  cidade de São  Paulo,
Estado de São Paulo,  na Avenida Horácio Lafer,  160, conjunto  131  (parte), Itaim  Bibi, P

04538-080,  inscrita  no  CNPJ/ME  sob  o  n°  22.958.309/0001-21,  neste  ato  representada§

por seu  sócio administrador,  o Sr.  Bruno Camara  Soter da  Silveira,  brasileiro, advogado,
portador da  carteira  de  identidade  RG  no 04.963.620-2  IFP/RJ,  inscrito  no  CPF/ME sob  o
no 014.024.917-60,  residente e domiciliado na cidade de São Paulo,  Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Avenida Horácio Lafer no i60, 30 andar, itaim Bibi, CEP 04538-
080 ("A"',;

NEXUS -ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA., sociedade limitada inscrita no CNPJ/ME
sob o no 08.030.127/0001-65, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua  Nove  de Julho,  743, Alto da  Boa  Vista,  CEP 04739-010,  com  seus atos constitutivos
devidamente   arquivados   na   Junta   Comercial   do   Estado   de   São   Paulo   sob   o   NIRE
35.220.621.658,  neste  ato  representada  na  forma  de  seu  contrato  social  por  seu  sócio
administrador,  o Sr.  Luiz  Francisco  Modenese Vieira,  brasileiro,  engenheiro civil,  portador
da  carteira  de  identidade  RG  no  56.656.709-X  SSP/SP
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244.484.271-53,  residente ç:dopqçiliado na cidade de São  Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua  Nove de Julho,  743, Alto.da  Êoa Vista,  CEP 04739-010  (``±!Ê2ç±±S");

MARCELO GUARNIER,  brasileiro, engenheiro civil, portador da carteira de identidade RG
no   32.108.574-7   SSP/SP,   inscrito   no   CPF/ME sob   o   no   353.509.728-20,  residente   e
domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço  comercial  na
Avenida   Horácio   Lafer   no   i60,    i40   andar,   conjunto   i32,   Itaim   Bibi,   CEP   04538-

®
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®

080 rMarcelo Guarnier"), neste ato representado por seu procurador, o Sr. Alfonso, acimaE

qualificado;

ARTHUR LOTTENBERG, brasileiro,  engenheiro naval,  portador da carteira  de identidade
RG  no  37.471.934-2  SSP/SP,  inscrito  no  CPF/ME sob  o  no  390.886.218-37,  residente  e
domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço  comercial  na
Avenida   Horácio   Lafer   no   i60,    i40   andar,   conjunto   132,   Itaim   Bibi,   CEP   04538-
080 ("Arthur"),   neste   ato   representado   por   seu   procurador,   o   Sr.   Alfonso,   acima

qualificado;

BARBARA   MAZZINI   LOUREIRO,   brasileira,   engenheira   de   materiais,   portadora   da
carteira   de   identidade   RG   no   38.602.857-6   SSP/SP,   inscrita   no   CPF/MEsob   o   no
409.818.398-60, residente  e  domiciliada  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,
com endereço comercial  na Avenida Horácio Lafer no  160,  140 andar, conjunto 132, Itaim
Bibi,   CEP   04538-080 ("Barbara"),   neste  ato   representada   por  seu   procurador,   o   Sr.
Alfonso,  acima  qualificado;

CAROLINA  YUKA   ISHIHATA,   brasileira,   engenheira   civil,   portadora   da   carteira   de®`
identidade  RG  no  50.135.686-1  SSP/SP,  inscrita  no  CPF/ME sob  o  no 404.575.488-19,É
residente e domiciliada  na cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, com endereço comercial
na cidade de São Paulo,  Estado de São Paulo, na Avenida  Horácio Lafer no  160,  140 andar,
conjunto  132,  Itaim  Bibi,  CEP  04538-080 (``Carolina'?,  neste  ato  representada  por  seu

procurador, o Sr. Alfonso, acima qualificado;

EVELYNE   CARVALHO   NÉIA,   brasileira,   engenheira   naval,   portadora   da   carteira   de
identidade   RG   no   63.061.057-5   SSP/SP,   inscrita   no   CPF/MEsob   o   no o89.221.179-
23,  residente e domiciliada  na  cidade  de São  Paulo,  Estado de  São Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida  Horácio  Lafer  no  i60,   i40  andar,  conjunto  132,  Itaim   Bibi,  CEP
04538-080 (``Evelyne"),  neste ato  representada  por seu  procurador,  o Sr.  Alfonso,  acima

qualificado;
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MARiNA  CicoNELLi  DEL  êuE.RRA,  brasiieira,  engenheira  de  materiais,  portadora  da
carteira   de   identidade   RG   no   35.028.622-X   SSP/SP,   inscrita   no   CPF/MEsob   o   no
378.787.568-99, residente  e  domiciliada  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,
com endereço comercial  na Avenida  Horácio Lafer no  i60,  i4o andar, conjunto 132, Itaim
Bibi, CEP 04538-080  (``Marina'?, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Alfonso,
acima  qualificado;

MARJORIE SAMAHA,  brasileira, engenheira civil,  portadora da carteira de identidade RG
no   37.487.331-8   SSP/SP,   inscrita   no   CPF/ME sob   o   no   420.331.728-21,  residente   e
domiciliada  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço  comercial  na
Avenida    Horácio   Lafer   no   160,    140   andar,   conjunto   i32,   Itaim    Bibi,   CEP   04538-
080 (``Marjorie'?,   neste   ato   representada   por  seu   procurador,   o   Sr.   Alfonso,   acima

qualificado;

DANIEL    SARTORI     I(ON,     brasileiro,engenheiro    civil,     portador    da     carteira     de
identidadeRG    n0 33.791.380-8    SSP/SP,    inscrito    no    CPF/MEsob    no    330.935.248-
06, residente e domiciliado  na  cidade de São  Paulo,  Estado de  São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida   Horácio  Lafer  no   i60,   i40  andar,  conjunto  132,  itaim  Bibi,  CEP
04538-080 (``E2anÉÊl"),  neste  ato  representado  por seu  procurador,  o  Sr.  Alfonso,  acima

qualjficado;

JOÃO   VICTOR   GOMES   SANT'ANNA,   brasileiro,   engenheiro   mecânico   portador   da
carteira de identidade RG no 48.745.49 SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o no 043.079.041-
41, residente e domiciliado  na  cidade de São  Paulo,  Estado de São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida   Horácio  Lafer  no   160,   i40  andar,  conjunto  132,  Itaim  Bibi,  CEP
04538-080 (``João  Victor"),  neste  ato  representado  por  seu  procurador,  o  Sr.  Alfonso,
acima  qualificado;

JOÃO LUCAS MADEIRA BERTAZZI, brasileiro, engenheiro naval, portador da carteira de
identidade   RG   no   43.555.416-5   SSP/SP,   inscrito   no   CPF/ME sob   o   n0 430.616.028-
95, residente e domiciliado  na  cidade de São  Paulo,  Estado de São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida  Horácio  Lafer  no   160,   140  andar,  conjunto  132,  Itaim  Bibi,  CEP
04538-080 (``João  Lucas"),  neste  ato  representado  por  seu  procurador,  o  Sr.  Alfonso,
acima  qualificado;
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MARCELO    GILDIN,    bra§qçirp;,  atuário,    portador    da    carteira    de    identidade    RG
n0 358066657    SSP/SP,    instrito.   no   CPF/ME sob   o    no   407.230.348-85,  residente   e
domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço  comercial  na
Avenida  Horácio Lafer no  160,  i40 andar, conjunto i32, Itaim  Bibi, CEP 04538-080,  neste
ato representado por seu  procurador, o Sr. Alfonso, acima qualificado  ("Marcelo Gildin|;

LUCCA  NUNES  ZIDAN,   brasileiro,   engenheiro  de   materiais,   portador  da   carteira   de
identidade  RG  no  35.305.028-3  SSP/SP,  inscrito  no  CPF/ME  sob  o  no 419.216.048-08,E
residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida  Horácio  Lafer  no  160,   140  andar,  conjunto  i32,  Itaim  Bibi,  CEP
04538-080  (``±''),  neste ato  representado  por seu  procurador,  o  Sr.  Alfonso,  acima
qualificado;

RICARDO   RUBIO   GARCIA,   brasileiro,   engenheiro   naval,   portador   da   carteira   de
identidade  RG  no  39.404.635-3  SSP/SP,  inscrito  no  CPF/ME  sob  o  no  442.343.678-77,
residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida  Horácio  Lafer  no   160,   140  andar,  conjunto  i32,  Itaim  Bibi, P

04538-080  rRicardo|,  neste ato representado por seu  procurador, o Sr.  Alfonso,  acima
qualificado;

FRANCO  GONZALEZ  DE  SOUZA  BAPTISTA,  brasileiro,  engenheiro  naval,  portador da
carteira   de    identidade   RG   no   56.806.351    SSP/SP,   inscrito   no   CPF/ME   sob   o   no
4443.228.318-18,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,
com endereço comercial  na Avenida Horácio Lafer no  i60,  i40 andar, conjunto i32, itaim
Bibi, CEP 04538-080 C`Franco|, neste ato representado por seu procurador, o Sr. Alfonso,
acima qualificado;  e

PEDRO  HENRIQUE  DE  FARIA  MAGALHÃES,  brasileiro,  engenheiro  naval,  portador da
carteira   de   identidade   RG   no   36.076.595-6   SSP/SP,   inscrito   no   CPF/ME   sob   o   no
389.342.748-16,  residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,
com endereço comercial na Avenida Horácio Lafer no 160,  140 andar, conjunto i32, itaim
Bibi,  CEP 04538-080 rpedro Maaalhães|,  neste ato representado por seu  procurador, o
Sr.  Alfonso, acima  qualificado.

Únicos sócios da TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS LTDA.,
inscrita no CNPJ/ME sob o no 10.561.078/0001-39, com seus atos constitutivos arquivados
na  Junta  Comercial  do  Estado  de  São  Paulo  -JUCESP sob  o  NIRE  35.222.966.687,  com
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sede na cidade de São Paul.q,Estfldo de São Paulo,  na Avenida  Horácio Lafer no  160,140
andar, conjunto  132, Itaim  Blbi,  CEP 04538-080 (``Sociedade"), e ainda:

VITOR IVANOFF DA SILVA, brasileiro, economista, portador da cédula de identidade RG
no   29.323.857   SSP/SP,   inscrito   no   CPF/ME   sob   o   no   359.648.518-51,   residente   e
domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço  comercial  na
Avenida   Horácio   Lafer  no   i60,   i40  andar,  conjunto   i32,  itaim   Bibi,  CEP  04538-080

(``!£j!Q["), neste ato representado por seu procurador, o Sr. Alfonso, acima qualificado;

JÚLIA  BURLE  GONÇALVES,  brasileira,  economista,  portadora  da  cédula  de  identidade
RG   no   2.857.419  SSP/DF,   inscrita   no  CPF/ME  sob  o  no   712.232.071-53,   residente  e
domiciliada  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço  comercial  na
Avenida   Horácio   Lafer  no   i60,   i40  andar,  conjunto   132,   Itaim   Bibi,   CEP  04538-080

(``!±Êjja'|, neste ato representada por seu procurador, o Sr.  Alfonso, acima qualificado;

GUILHERME  ALEXANDRE  DA  COSTA,  brasileiro,  economista,  portador  da  cédula  de
identidade   RG   no   44.969.565  SSP/SP,   inscrito  no  CPF/ME  sob  o   no 384.487.578-66,
residente  e  domiciliado  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida  Horácio  Lafer  no  i60,   140  andar,  conjunto  132,  Itaim  Bibi, P

04538-080  ("Guílherme  Alexandre|,  neste  ato  representado  por seu  procurador,  o  Sr.
Alfonso,  acima  qualificado;  e

NATALIE  PAULA  FERREIRA DEVLOO,  brasileira,  engenheira  civil,  portadoar da  cédula
de  identidade  RG  no  25.121.459-X SSP/SP,  inscrita  no CPF/ME sob o no  389.296.178-67,.±
residente  e  domiciliada  na  cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  com  endereço
comercial  na  Avenida  Horácio  Lafer  no  i60,   i40  andar,  conjunto  132,  Itaim  Bibi,  CEP
04538-080  (``Natalie"),  neste ato  representada  por seu  procurador,  o  Sr.  Alfonso,  acima

qualificado.

Resolvem,   de  comum   acordo,   por  unanimidade de  votose   sem   ressalvas,   o  quantoÉ
L

Segue:                                                                                                                                                                                         8.

1.         AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL, SAÍDA DE SóCIAS E INGRESSO DE NOVOS
sóclos

1.1.      Decidem   os  sócios  aumentar  o  capital   social   da   Sociedade  em   R$   52.000,00

(cinquenta e dois  mil  reais),  mediante a  emissão de  52.000  (cinquenta  e duas mil)  novas
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quotas,   com   valor   nomina.I:.de,3R$  1,00   (um   real)   cada   uma,   passando   este   de   R$
463.440,00  (quatrocentos  e' sessenta  e  três  mil,  quatrocentos  e  quarenta  reais),  para
R$  515.440,00  (quinhentos  e  quinze  mil,  quatrocentos  e  quarenta  reais),  dividido  em
515.440  (quinhentas  e  quinze  mil,  quatrocentas  e  quarenta)  quotas.  Com  a  expressa
anuência  e  renúncia  ao  direito de  preferência  dos demais sócios,  as  52.000  (cinquenta  e
duas mil)  novas quotas são totalmente subscritas e integralizadas da seguinte forma:

(i)          50.000 (cinquenta mil) novas quotas, no valortotal de R$  50.000,00 (cinquenta mil
reais),  são  totalmente  subscritas  e  integralizadas  pelo  sócio  Alfonso,  acima  qualificado,
mediante a conversão em investimento dos adiantamentos para futuro aumento de capital

por ele  realizados,  os quais encontram-se devidamente refletidos  nos  registros contábeis
da Sociedade;  e

(ii)         2.000  (duas  mil)  novas quotas,  no valor total  de  R$ 2.000,00  (dois mil  reais),  são
totalmente  subscritas  e  integralizadas  pelo  sócio  David,  acima  qualificado,  mediante  a
conversão  em  investimento  dos  adiantamentos  para  futuro  aumento  de  capital  por  ele
realizados,   os  quais  encontram-se  devidamente  refletidos  nos  registros  contábeis  da
Sociedade.

1.2.      Neste  ato,  decide  a  sócia  Evelyne,  acima  qualificada,  com  a  expressa  anuência  e
renúncia  ao direito de preferência  dos demais sócios,  retirar-se da  Sociedade, cedendo eo
transferindo a totalidade das  1.251  (mil  duzentas e cinquenta e  uma)  quotas de emissãoz
da  Sociedade de que é proprietária, livres e desembaraçadas de todo e qualquer ônus ou
gravame, com tudo o que representam, para a Sociedade, para manutenção em tesouraria

1.3.      Ainda,  decide  a  sócia   Marjorie,  acima  qualificada,  com   a   expressa  anuência   e
renúncia  ao direito de preferência  dos demais sócios,  rétirar-se da  Sociedade, cedendo e
transferindo  a  totalidade  das  927  (novecentas  e  vinte  e  sete)  quotas  de  emissão  da
Sociedade  de  que  é  proprietária,  livres  e  desembaraçadas  de  todo  e  qualquer  ônus  ou

gravame, com tudo o que representam, para a Sociedade, para manutenção em tesouraria

1.4.     Ato  contínuo,  com  a  expressa  anuência  e  renúncia  ao  direito  de  preferência  dos
demais sócios, a Sociedade cede e transfere, a título oneroso,  7.599 (sete mil quinhentas
e  noventa  e  nove)  quotas  mantidas em  tesouraria,  totalmente  integralizadas,  pelo
total de R$ 7.599,00  (sete mil, quinhentos e noventa e nove reais), para Vitor, Guilherme
Alexandre, Júlia e Natalie, acima qualificados, ora admitidos na Sociedade na qualidade de
sócios, da seguinte forma:
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(i)         4.634  (quatro  mil  se.isçepsç}s  e trinta  e  quatro)  quotas  são  cedidas  e transferidas
paravitor;                                    1       |

(ii)         1.251  (mil  duzentas  e  cinquenta  e  uma)  quotas  são  cedidas  e  transferidas  para
Guilherme Alexandre;

(iii)        1.251  (mil  duzentas  e  cinquenta  e  uma)  quotas  são  cedidas  e  transferidas  para
Júlia;  e

(iv)       463 (quatrocentas e sessenta e três) quotas são cedidas e transferidas para Natalie.

1.5.      Em vista do aumento de capital ora aprovado e das cessões e transferências acima
descritas,   passa  a  Cláusula  Quinta  do  Contrato  Social  da  Sociedade  a  vigorar  com   a
seguinte nova redação, permanecendo inalterados os seus parágrafos:

"CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

0   capital   social   da   Sociedade   é   de   R$   5i5.440,00   (quinhentos   e   quinze   mil

quatrocentos   e  quarenta   reais)   dividido   em   515.440   (quinhentas  e  quinze   mil
quatrocentas e quarenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios:

sóclos QUOTAS
0VALOFl

ALFONSO PIF.ES GALLARDO 143.708 R$  143.708,00

MAF.COS   MENDES   DE   OLIVEIRA 93.708 R$ 93.708,00      .`.
PINTO
DAVID            ]OSH UA            KREPEL 73.509 R$ 73.509,00
GOLDBEFIG

GUILHEF\ME SALEM GAnAZ 53.759 R$ 53.759,00

TIAGO MACIEL DE BAF.F[OS 53.759 R$ 53.759,00

JOÃO STEFANO LUNA CAF\DOSO 29.521 R$ 29.521,00

LUIZ FERN^NDO SOGGIA SOARES 29.521 R$ 29.521,00
DA SILVA
FABIO SZOKE NAHAS 4.634 R$4.634,00       -

-
4.634 R$ 4.634,00ALTHA PAF[TICIPAÇOES LTDA.

N EXUS        -        ASSESSOFU^        E 4.634 R$ 4.634,00
TREINAMENTO LTDA. -
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VITOR IVANOFF DA SILVA        ..„ ®"           4.634 R$ 4.634,00
1MARCELOGUARNIER

3.383 R$ 3.383,00
ARTHUR LOTTENBERG 1.251 R$  1.251,00
BAF.BARA MAZZINI LOUFIEIRO 1.251 R$  1.251,00         -

CAF.OLINA YUKA ISHIHATA 1.251 R$  1.251,00

MARINA CICONELLI DEL GUERFIA 1.251 R$  1.251,00
GUILH ERM E        ALEXANDF.E        DA 1.251 R$  1.251,00
COSTA
JÚLIA BUF.LE GONÇALVES 1.251 R$  1.251,00
DANIEL SAFtTOF.I KON 463 R$ 463,00
JOÃO VICTOF€ GOMES SANT'ANNA 463 R$ 463'00
NAiTALIE         PAU LA         FERREIF\A 463 R$ 463,00
DEVLOO
]oÃo LucAs MADEmA BERTAzzl 325 R$ 325,00
MAF\CELO GILDIN 325 R$ 325,00
LUCCA NUNES ZIDAN 325 R$ 325,00
FUCAF.DO RUBIO GARCIA 325 R$ 325,00
FF.J"CO    GONZALEZ    DE    SOUZA 325 R$ 325,00
BAPTISTA
PEDFIO      HENFUQUE      DE      FAFIIA 325 R$ 325,00-
MAGALHAES
Tesouraria 5.191 R$5.191'00        `.`

Total: 515.440 R$  515.440,00      a,

2.          CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2.1.     Tendo  em   vista  as  deliberações  acima,  os  sócios  aprovam   a   consolidação
Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte nova  redação:

"CONTRATO SOCIAL DA

TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS LTDA.
CNPJ/ME no 10.561.078/0001-39

NIRE 35.222.966.687

CLÁUSUL.A PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E DO TIPO DE SOCIEDADE

NO"S DE SÃO

Au"amrié
com o oíüinal a

T'CAÇÀo:
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A   TERRAFIRMA   CONSULTORIA   EMPRESÀRIAL   E   DE   PROJETOS   LTDA.   é   uma
sociedade  empresária  limitada,  que  se  regerá  pelo  presente  Contrato  Social,  nos termos
da  Lei  no  10.406/2002 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSUL.A SEGUNDA - DA SEDE, FILIAIS, AGÊNCIAS OU SUCURSAIS

A sociedade tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida HorácioE

n

®

®

Lafer  no  160,  140  andar,  conjunto  132,  bairro  ltaim  Bibi,  em  São  Paulo/SP,  CEP 04538-
080,  podendo sua administração abrir filiais, agências ou sucursais em  qualquer parte do
Território  Nacjonal.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

A  sociedade  tem  por  objeto  social  consultoria  empresarial  e  de  projetos,  avaliação  de
investimentos,   viabilidade   econômica,   elaboração   de   plano   de   negócios,   serviços   de

pesquisas e desenvolvimento de projetos, planejamento e organização de informações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

0 prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

0 capital social da Sociedade é de R$ 515.440,00 (quinhentos e quinze mil quatrocentos e

quarenta  reais)  dividido  em  515.440  (quinhentas  e quinze  mil  quatrocentas e quarenta)
quotas  no  valor  de  R$  1,00  (um  real)  cada  uma,  totalmente  integralizadas  em  moeda
corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios:

sóclos QUOTAS VALOR

ALFONSO PIRES GALLARDO 143.708 R$  143.708,00      .

MARCOS MENDES DE OLIVEIFU PINTO 93.708 R$ 93.708,00

DAVID JOSHUA KREPEL GOLDBERG 73.509 R$  73.509,00

GUILHERME SALEM GATTAZ 53.759 R$53.759,00       .

TIAGO MACIEL DE BARROS 53.759 R$  53.759,00

29.521 R$ 29.521,00JOAO STEFANO LUNA CARDOSO



LUIZ FERNANDO SOGGIA SOARES DA . :.             29.521® R$  29.521,00
sl LVA                                                           ,
FABIO SZOKE NAHAS 4.634 R$ 4.634,00

4.634 R$ 4.634,00ALTHA PARTICIPAçOES LTDA.

NEXUS -ASSESSORIA E TREINAMENTO 4.634 R$ 4.634,00
LTDA.
VITOR IVANOFF DA SILVA 4.634 R$ 4.634,00

MARCELO GUARNIER 3.383 R$ 3.383,00

ARTHUR LOTTENBERG 1.251 R$  1.251,00

BARBARA MAZZINI LOUREIRO 1.251 R$  1.251,00

CAROLINA Vula ISHIHATA 1.251 R$  1.251'00

MARINA CICONELLI DEL GUERRA 1.251 R$  1.251,00

GUILHERME ALEXANDRE DA COSTA 1.251 R$  1.251'00

JÚLIA BURLE GONÇALVES 1.251 R$  1.251'00

DANIEL SARTOFU KON 463 R$ 463,00

JOÃO VICTOR GOMES SANT'ANNA 463 R$ 463'00
NATALIE PAULA FERREIRA DEVLOO 463 R$ 463,00

JOÃO LUCAS MADEIRA BERTAZZI 325 R$ 325,00

MARCELO GILDIN 325 R$ 325,00

LUCCA NUNES ZIDAN 325 R$ 325,00

RICARDO RUBIO GARCIA 325 R$ 325,00           '

FRANCO GONZALEZ DE SOUZA 325 R$  325,00           •
BAPTISTA
PEDRO HENRIQUE DE FARIA 325 R$ 325'00
MAGALHAES
Tesouraria 5.191 R$  5.191,00

Total: 515.440 R$515.440,00      .

®

®

®
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Parágrafosegundo -          De   acordo   çgom.p®  artigo   1.052   do   Código   Civil   2002,   a
responsabilidade de cada Sócio é restrita .ao v®alor de suas quotas,  mas todos respondem
solidariamente pela  integralização do Capital  Social.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE DOS SóCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem
solidariamente   pela   integralização  do  Capital   Social,  conforme  Artigo  1.052  da   Lei   no
10.406/2002,

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A    sociedade    será    administrada    pelos    sócios    administradores    ALFONSO    PIRES
GALLARDO, DAVID JOSHUA I(REPEL GOLDBERG e MARCOS MENDES DE OLIVEIRA
PINTO,  os  quais  assinarão  isoladamente  em  todos  os  negócios  da  sociedade,  todos  os
atos que digam respeito aos interesses da sociedade, emissão de cheques, duplicatas bem
como seus endossos,  ficando expressamente  proibido o seu  uso  para  fins estranhos aos
interesses da empresa, sob pena de nulidade em relação à sociedade.

Parágrafo Primeiro -Fica vedado aos sócios e administradores usar o nome da empresa
para  fins  estranhos  ao  objeto  social,  ou  seja,  abonar,  endossar,  dar  cartas  de  fiança,
avalizar ou quaisquer outros tipos de documentos que impliquem  responsabilidade para a
sociedade, ficando o sócio, desde já, se tais atos praticar, responsabilizado individualmente

pelos mesmos.

Parágrafo  Segundo  -  Os  sócios  e  administradores  poderão  eleger  procuradores  para
atividades específicas devidamente suportadas por procuração.

Parágrafo Terceiro  -  Aos administradores é vedado fazer-se substituir no exercício de
suas funções, sendo-Ihe facultado, nos limites de seus poderes, constituir mandatários da
sociedade,   especificados   no   instrumento  os  atos  e  operações  que   poderão  praticar,
conforme previsto no Artigo  1.088 da  Lei  10.402/2002.

Parágrafo Quaito -A assinatura de contratos ou a negociação de propostas de trabalho
será  realizada  por um  único sócio administrador.

A_*_oa"#"I T'CAÇÀo:
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Parágrafo Quinto -A realização de estüdoscontratados que requeiram djvulgação para
®11     11®

fora    da    instituição    contratante    reque?erá.  a    anuência    de    pelo    menos    2    sócios
administradores.  Estudos  de  perfil  acadêmico  e/ou  divulgação  da  sociedade  não  estão
sujeitos a este parágrafo.

Parágrafo   Sexto   -   Atualmente   os   sócios   administradores   são   ALFONSO   PIRES
GALLARDO, DAVID JOSHUA KREPEL GOLDBERG e MARCOS MENDES DE OLIVEIRA
PINTO.

Parágrafo Sétimo  -  Cabem  exclusivamente  aos sócios  administradores  a  admissão de
novos sócios administradores e sócios quotistas.

Parágrafo  Oitavo  -  Os  sócios  administradores  poderão  ceder,  transferir ou  alienar as
quotas de sua propriedade sem que qualquer direito ou veto caiba ao sócio quotista.

Parágrafo  Nono  -   É  vedada  ao  sócio  quotista  a  cessão,  transferência,  alienação  a
qualquer título,  ou  a  oneração  de  quotas  de  sua  propriedade,  salvo  mediante  previa  e
expressa aprovação do sócio administrador. Toda e qualquer transação de quotas realizada

pelo sócio quotista se dará sempre pelo valor nominal da quota.

Parágrafo  Décimo  -  A  sociedade  poderá  ser  administrada   por  pessoas  não  sócias
conforme determina  o Artigo  1.060  da  Lei  10.406/2002,  com  deliberação majoritária  dos
sócios e designados em ato separado.

Parágrafo Décimo Primeiro -Os sócios e administradores respondem por todos os atos
praticados nos termos do Artigo 1.010 a  1.020 da Lei  10.406/2002.

CLÁUSUL.A OITAVA - DECLARAÇÃO DOS SóCIOS E ADMINISTRADORES

Os sócios e administradores declaram, sob as penas da  Lei,  não estarem condenados por
nenhum  crime,  cuja  pena  vede  o  exercício  da  administração  da  sociedade  empresária
limitada  (Art.  ioii, parág.  io).

CLÁUSULA NONA - DO EXERCÍCIO SOCIAL

gi*r9.AmsmE
r~,,_-_
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0  exercício  social  coincidirá  com  o ano  ÇSLeDqário,  sendo que  no  dia  3i  de  dezembro de
cada  ano,  serão  levantadas as demonstr'açõe.s  contábeis que  deverão  ser transcritas  no
livro diário da  sociedade.

Parágrafo Primeiro -Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro de cada ano,
o   administrador  prestará   contas  justificadas   de  sua   administração,   precedendo-se  à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E  PERDAS

Os   sócios   participarão   dos   lucros   ou   prejuízos,   na   proporção   de   suas   respectivas

participações no Capital Social, sendo dividido ou suportado entre eles, verificado através
de balanços anuais encerrados em 31 de dezembro de cada ano.

Parágrafo Primeiro -Os lucros poderão ser distribuídos aos sócios de forma descasados
à  proporcionalidade do Capital Social a ser deliberada  na Ata de  Reunião de Sócios.

Parágrafo  Segundo  -  Os  eventuais adiantamentos  de  lucros  ou  distribuição de  lucros
efetuados durante o exercício que excederem  a confirmação do lucro apurado no final
Exercício,   deverão   ser  devolvidos   à   sociedade,   pelos   sócios,   conforme   determina   a
Legislação das Sociedades Limitadas,  indexando ao IGP-Índice Geral de Preço.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRó-LABORE

Os sócios poderão fazer jus a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, de acordo com
as   leis  vigentes,   cujo  total   será   levado  a   débito   na   conta   de   Despesas   Gerais
equivalentes.

CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  -   DA  CESSÃO,  TRANSFERÊNCIA  OU   VENDA  DE

QUOTAS

0  sócio  que  desejar retirar-se  da  sociedade  deverá  comunicar ao sócio  remanescente  a
sua  intenção de  não  mais continuar na  sociedade através de carta  registrada, com  uma
antecedência de 60 (sessenta) dias. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão
ser    alienadas,    caucionadas,    cedidas,    transferidas    ou    vendidas    sem    o    expresso
consentimento de todos os sócios, cabendo em  igualdade de condições e preço, o direito

#_o_.a_TÉS';-E#
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de preferência aos sócios que queiram adqiiirj3Las, no caso de algum quotista ceder as que
11

possuem.

CLÁUSULA   DÉCIMA   TERCEIRA   -   DO   FALECIMENTO   E    DA   DECLARAÇÃO    DE
INTERDIAÇÃO

Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, havendo acordo
os negócios continuarão entre os sócios remanescentes e os  herdeiros do sócio de cujus,E
mediante   uma   simples   alteração   de   Contrato   Social,   neste   caso   caberá   aos   sócios
remanescentes a administração da sociedade até a homologação judicial da  partilha.

Parágrafo Primeiro -Caso os herdeiros não se interessem pela continuidade da empresa,
caberá  aos sócios  remanescentes o direito de  adquirir as  quotas em  gestão,  sendo-Ihes

pagas em 12 (doze) prestações mensais, após o levantamento dos seus haveres, mediante
Balanço Geral.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RETIRADA DE SóCIOS

A  retirada  de  qualquer  sócio  C`Sócio  Remanescente|  não  importará  a  dissolução  da
Sociedade,  podendo  os  demais  sócios  optar  por  adquiri-las  ou  aprovar  a  aquisição  das
mesmas pela Sociedade, para manutenção em tesouraria ou cancelamento.

Parágrafo Primeiro - Em qualquer caso de apuração de haveres previsto neste Contrato
Social  ou  decorrente de determinação legal  ou  sentença judicial,  o valor das quotas será
apurado da seguinte forma:

(i)         com  base em um  balanço especial  da sociedade levantado em até 06 (seis)  meses
contados da  data de retirada do sócio, apurando-se o valor de patrimônio líquido contábil
desta e o valor proporcional das quotas a serem reembolsadas.

(ii)        os  haveres  assim  apurados  serão  pagos  a  quem  de  direito  em  até  6  parcelas
mensais,  iguais  e  sucessivas,  acrescidas  de  correção  monetária  calculada  com  base  no
IGP-M/FGV  -  Índice  Geral  de  Preços  -  Mercado  publicado  pela  Fundação  Getúlio Vargas,
e,  na  falta  deste,  com  base  em  outro  índice  que  venha  a  substituí-Io,  com  a  menor

periodicidade permitida  pela  legislação vigente,  desde a  data  do  balanço de apuração de
haveres até a data do balanço levantado e as demais em -igual dia dos meses subsequentes,
até o final pagamento dos haveres assim apurados relativa à saída do Sócio Retirante.

!NTICAÇÁO:
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Parágrafo Segundo - Na avaliação a se`r pro.cedida nos termos desta cláusula não serão
considerados os lucros ou perdas posteriores à data de apuração fixada para cada caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DO FORO JURÍDICO

Para todas as questões deste contrato, fica desde já  eleito o Foro da cidade de São Paulo
no  Estado de São Paulo,  com  exclusão de qualquer outro,  por mais privilegiado que sejaE
ou venha a ser.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PARÁGRAFO ÚNICO

Nos  casos  omissos   neste   contrato,   a   sociedade  se   regerá   pela   Lei   das  Sociedades
Limitadas,  Lei  10.406/2002 de  10 de janeiro de 2002.

E  por estarem  as partes justas e contratadas,  assinam  o  presente  instrumento em  (03)<
três vias de igual forma e teor.

São Paulo, 4 de novembro de 2020.

[Restante da página intencionalmente deixada em branco. Página de assinaturas na sequência.]

E  NOTAS  DE  SÃO  PAUL

NT'CAÇÃO:

Carla  San
E§CftEVENTe
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Este documento foi  assinado eletronicamente por Luiz Francisco Modenese Vieira`  BRUNO cAMARA SOTER DA SILVEIRA, MARCOS MENDES DE OLIVEIRA PINTO. ALFONSO PIRES GALLARDO e DAVID
JOSHUA KREPEL GOLDBERG.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com,br e utilize o código FICA~41 FA-75DE-17DF.
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(Esta página é parte integrante da  i2a Alteração do Congpt_o SÇ±i_al da Terrafirma Consultoria Empresarial e de Projetos Ltda.,
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datada de 4 de novembro de 2020, a qual deliberou sobre.o aum.ento de capital social, saída de sóc.ia, ingresso de novos sócios

e consolidação do Contrato Social da Sociedade.)

Sócios ingressantes:

VITOR IVANOFF DA SILVA

p.p.  Alfonso  Pires Gallardo

JÚLIA BURLE GONÇALVES

p.p.  Alfonso  Pires Gallardo

Demais sócios:

ALFONSO PIRES GALLARDO

GUILHERME ALEXANDRE DA COSTA

p.p. Alfonso  Pires Gallardo

NATALIE PAULA FERREIFtA DEVLOO

p.p. Alfonso  Pires Gallardo

MARCOS MENDES DE OLIVEIRA PINTO

DAVID JOSHUA KREPEL GOLDBERG                    GUILHERME SALEM GATTAZ

p.p. Alfonso Pires Gallardo

TIAGO MACIEL DE BARROS

p.p. Alfonso  Pires Gallardo

JOÃO STEFANO LUNA CARDOSO

p.p. Alfonso Pires Gallardo
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(Esta página é parte integrante da 12a Alteração do Contra[o Soc¢al da Terrafirma Consultoria Empresarial e de Projetos Ltda.,
datada de 4 de novembro de 2020, a qual deliberou sobr®g®uítr=í}to de capital social, saída de sócia, ingresso de novos sócios
e consolidação do contrato social da sociedade.)                 `         `

LUIZ FERNANDO SOGGIA SOARES DA
SILVA

p.p. Alfonso  Pires Gallardo

ALTHA PARTICIPAÇõES LTDA.
Bruno Camara Soter da  Silveira

MARCELO GUARNIER

p.p. Alfonso Pires Gallardo

BARBARA MAZZINI LOUREIRO

p.p.  Alfonso  Pires Gallardo

MARINA CICONELLI  DEL GUERRA

p.p. Alfonso  Pires Gallardo

PEDRO HENRIQUE  DE FARIA
MAGALHÃES

p.p.  Alfonso  Pires Gallardo

FABIO SZOKE NAHAS

p.p. Alfonso Pires Gallardo

NEXUS - ASSESSORIA E
TREINAMENTO LTDA.

Luiz Francisco  Modenese Vieira

ARTHUR LOTTENBERG

p.p. Alfonso Pires Gallardo

CAROLINA YUKA ISHIHATA

p.p. Alfonso Pires Gallardo

DANIEL SARTORI KON

p.p. Alfonso Pires Gallardo

JOÃO VICTOR GOMES SANT'ANNA

p.p. Alfonso Pires Gallardo



(Esta página é parte lntegrante da  12a Alteração do Corfigtp SiSj?l da Terrafirma Consultoria Empresarial e de Projetos llda.,

datada de 4 de novembro de 2020, a qual delíberou sobre o aumento de capital social, saída de sócia, ingresso de novcs sócios

e consolidação do Contrato Social da Socledade.)

JOÃO LUCAS MADEIRA BERTAZZI

p.p.  Alfonso  Pires Gallardo

LUCCA NUNES ZIDAN

p.p. Alfonso  Pires Gallardo

FRANCO GONZALEZ DE SOUZA
BAPTISTA

p.p.  Alfonso  Pires Gallardo

Este documento fói assinado eletronicamente por Luiz
BRUNO cAMARA SOTER DA SILVEIRA, MARCOS
GALLARDO e DAVID JOSHUA KREPEL GOLDBERG.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldea
utilize o código FI CA41 FA-75DE-17DF.
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MARCELO GILDIN

p.p.  Alfonso Pires Gallardo

RICARDO RUBIO GARCIA

p.p. Alfonso Pires Gallardo
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1.1.2.3.2        CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA

JURÍDICA -CNPJ

(TERRAFIRMA)
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#A¥+E6:]:zoD7Ed,NoSoCoRjçj:                 coMPRWANTE DEÁEÃSR+[§\ÃLO E DE S]TUAÇÃo  3Ê7âzE2â%R"m

NOME EMPRESARLAL

TERfuFIRm cONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PRojETOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)                                                                                                                                                                                                       PORTE
********                                                                                                                                                                                                                                                    D E MA IS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL

70.20400 -Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRU\S

Não infomada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGFmDouRo                                                                                                                                        NÚMERo                    coMPLEMENTo
AV HOFUCIO LAFER                                                                                        160                      ANDAR 14 CONJ 132

C Ep                                                          BAI RRo/D ISTR nro                                                                    MUN IC íp lo                                                                                                             uF

|04£38080                    |    |lTAIMBIBl                                                  |    |SAOPAULO                                                                 |   |SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO                                                                                                                            TELEFONE

FINANCEIRO@TERFUF.COM.BR                                                               (11 ) 23396757

ENTE FEDERATrvo RESPONSÁVEL (EFR)-
SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                       DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA                                                                                                                                                                                 31 /12/2008

MOTNo DE slTUAÇÃo cADASTfmL

siTUAÇÃO ESPEcnL                                                                                                                                                                                         DA" DA srruAÇÃO ESPECIAL
*******                                                                                                                                                                                                          ********

Aprovado pela lnstrução Nomativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/08/2021  às 23:31 :33 (data e hora de Brasília).
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1.1.2.3.3        CADASTRO DE CONTRIBUINTES MUNICIPAIS

(TERRAFIRMA)
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Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria  Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ:  10.561.078/0001-39

C.C.M:  3.848.135-9

Contribuinte

Pessoa Jurídica

Tipo de unidade

Endereço

Bairro

CEP

Telefone

lnício de Funcionamento

Data de  lnscrição

CCM Centralizador

Tipo de Endereço

Nro. do Contribuinte de  lpTU

Última Atualização Cadastral

:  TERRAFIRMA CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  DE

PROJETOS LTDA

:  Comum

:  Produtiva

:  AV  HORACIO  LAFER  160 ANDAR  14

:  lTAIM  8181

: 04538-080

:  (11) 2339-6757

: 31/12/2008

: 08/01/2009

:  Não consta

:  Comercial

: 299.014.0358-6

•.2:3|ri2.|2!Í]Zi

CONJ   132

Código(s) de tributo(s)

Código Data de  lnício Tributo Alíquota do  lmposto Qtd.Anúncios

1899 01 /12/2017 lss 5

3115 31/12/2008 lss 5

3654 01 /12/2017 ISS 5

32301 31/12/2008 TFE
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Prefeitura do Municipio de São Paulo

Secretaria  Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ:  10.561.078/0001 -39

C.C.M:  3.848.135-9

Expedida em 08/09/2021 via lnternet com base na Poharia SF n° 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição
cadastral mobiliárja do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados
cadastrados no Órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de
emissão.

Código para verificação de autenticidade:   Pb5t9A3B
Data de validade: 08/12/2021
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Ceriidão de Pessoa Jurídica Não lnscrita -lmpressão

GOVERNO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO

SECRETARIA  DA  FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃ0~TRIBUTÁRI,A

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇAO TRIBUTARIA

Certidão de Pessoa Jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes

CNPJ 10.561.078/0001-39

Não existe lnscrição  Estadual  no cadastro de contribuintes do  Estado de São  Paulo associado ao CNPJ  10.561.078/0001-
39 até a data e hora de emissão desta certidão.

A       aceitação       desta       certidão       está       condicionada       à       verificação       de       sua       autenticidade       no       sítio
hEps://www.cadesp.fazerida.sp±gg±£íÉ[,

Data e hora de emissão:  19/07/202114:49:59

Código de controle da certidão:  b74a829f-5abe-44de-9767-3e5736467922

Obs.:  esta certidão não é válida para produtores rurais.

https:/^^Mn^r.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(n3n5vosvl414exwkmlmiiurw))/Pages/Cadastro/Certidoes/CertidaoNaolnscmo.aspx?A Ím
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1.1.2.3.4        PROVA DE REGULARIDADE RELATIVAÀSEGURIDADE SOCIAL E

JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO -FGTS

(TERRAFIRMA)

[{i!a  Aíi`iando  (ic`  Oliveiíã  C(`iL)ía,   r,0,   çtjla  81 ít,  `>â{)  Josi'`  iio4,  C;-`iript)s/'.SÍ',   (`i-Í;   122ziíj-t`-)().`

Tel   :   12  301tj~81^7.3,  l~-maU:  t.onien  ial@Hifraway  t  c.im  br

157/405



31/08/2021

®

®

®

®

Consufta Regularidade do Empregador

CA',---A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:        io.56i.o78/oooi-39
Razão  Social=TERRAFiRMA coNsuLT EMPRESARiAL E  DE pRo]ETos LTDA
Endereço:        â:/Hg4¥3CSI-Oo8#FER 160 ANDAR 14 CONJ  132 / ITAIM  BIBI / SAo PAULo /

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 Servico - 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=28/08/2021 a  26/09/2021

Certificação Número:  2021082801025700634443

Informação obtida em  31/08/202108:25:18

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

https://consufta¢rf.caixa.gov.br/consuftacrf/pages/IistaEmpregadores.jsf iní
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1.1.2.3.5        CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA,  EMITIDA PELA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL -RFB E PELA PROCURADORIA-GERAL DA

FAZENDA NACIONAL -PGFN

(TERRAFIRMA)

Rua  Aroiarh'.lo  {ic`  C)liv€ird  C(.`jíjra,  C-;0,  {„]l{i  s i Í.->,  SLjo   iosé  dt'`)t,  C`"\Í,`os,;`SÍ',  (-!   i'   i  .;2'it3   `')0:T_

Tel    :    12    3019-$1  ?  `},   r     m,:3il:   t.t:ji`it?!-{   !t.i)(íí.jiiiír,`\^vJdv   i   cwT`.}:>r
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DivIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: TERFUFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS LTDA
CNPJ: 10.561.078/0001€9

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 ceriificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  DÍvida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os Órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados.  Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do ari.11  da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet,  nos
endereços <hftp://rfb.gov. br> ou <hftp://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Poriaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:12:23 do dia 26/06/2021  <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2021.
Código de controle da certidão: BF57.6BB8.D533.2ECC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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1.1.2.3.6        PROVA DE REGULARIDADEJUNTOÀ FAZENDA ESTADUAL E

MUNICIPAL (REFERENTE AO ISSQN) DA SEDE DA PROPONENTE

(TERRAFIRMA)

Rud   Aílllt]ní.lo  (ií-`  0§!vt`!r<]   CoÍ)r:-\,   :>o,   çtjl{-]   8`1  {`,   `>t``o   !o`c>cr`  `jttt,   (:<\mr,`o`/'`çíj,   (v  {   }j    lÁ  :)Z^z}t;   (j{).l

Te!`:   12    301`)-tç31  ?.  J,1   -m,:3i!:   (   t.)mt?r{   !{ii(íivj!Í}ír;.\\A,'{:jy   \   (Lim^br
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não lnscritos na DÍvida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE:  10.561.078/0001-39

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa juri'dica acima
identificada, é certificado que não constam débiti» declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidão no

Data e hora da emissão

Validade

21080309704-00

26/08/202123:41 :52

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha  1  de  1
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1.1.2.3.7        CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS-CNDT

(TERRAFIRMA)

Rua  Aroiandt.t  {i€`  0!iv€m  CoÍJra,  rjo,  ç{ilt-3  8`i {i,  €>`io   kj`t>é  dí)+  (:<`mF,`os/'`çÍ',  (. L Í'   ^i  22,'!t3-{1C.}
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PODER   JUDICIÁRIO
JUSTIÇA   DO   TRABALHO

CERTIDÃO  NEGÀTIVA  DE   DÉBITOS   TRABALHISTAS

Nome:    TERRAFIRMA   CONSULTORIA   EMPRESARIAL   E   DE   PROJETOS   LTDA    (MATRIZ
E   FILIAIS)
CNPú:    10.561.078/0001-39
Certidão  n°:   26426871/2021
Expedição:   26/08/2021,    às   23:52:47
Validade:   21/02/2022   -180   (cento  e  oitenta)   dias,   contados  da  data
de  sua  expedição.

Certifica-se   que   TERRAFIRMA   CONSULTORIA  EMPRESARIAli   E   DE   PROJETOS   LTDA
(MATRIZ   E   FILIÀIS),    inscrito(a)    no   CNpd   sob   o   n°    10.561.078/0001-39,
NÃO  CONSTA  do   Banco   Nacional   de   Devedores   Trabalhistas.
Certidão  emitida  com  base  no  art.   642-A  da  Consolidação  das  Leis  do
Trabalho,   acrescentado  pela  Lei  n°   12.440,   de  7  de  julho  de  2011,   e
na  Resolução  Administrativa  n°   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   â   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   ã   verif icação   de   sua
autenticidade   no   portal   do   Tribunal   Superior   do   Trabalho   na
lnternet    (http://www.tst.jus.br).
Certidão  emitida  gratuitamente.

INFORMAÇÃO   IMPORTANTE
Do   Banco   Nacional   de   Devedores   Trabalhistas   constam   os   dados
necessários   ã   identif icação   das   pessoas   naturais   e   jurídicas
inadimplentes  perante  a  dustiça  do  Trabalho  quanto  às   obrigações
estabelecidas  em  sentença  condenatória  transitada  em  julgado  ou  em
acordos   judiciais   trabalhistas,    inclusive   no   concernente   aos
recolhimentos   previdenciãrios,    a   honorários,    a    custas,    a
emolumentos  ou  a  recolhimentos  determinados  em  lei;   ou  decorrentes
de   execução   de   acordos   f irmados  perante   o  Ministério   Público  do
Trabalho   ou   Comissão  de   Conciliação   Prévia.

Dúvidas  e  sugestões:   cmdt@tst.jus.br
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1.1.3   QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

(lTEM 5.4.1.2.3.  DO EDITAL)

Rua  Aímt.mdo  {i€|  Oliv€ira  Ct`,hr`J,,   [:,0,   t,dlt-3   P,tÂ  6,   `J`-m   lost'`  {ií>t`  C`\iTirjos/`çÍ>,   (-1   lJ   1  ;?_'}{-t   {}().}

Tel.:    1:   3|119T8'j2  J,1      m,.\i!:   (  t)9i`it-t   ){il(i7,)uiír,)w{jy   (  (HyL})i
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1.1.3.1 ATESTADOS TÉCNICOS

[{uti   Aíoicmí.lo  {i€.i  ()Iivt>#{{   (~t`,Í!í`à,   [;0,   çt3icÀ   81  €t,   í>`\o   !tj(,t,`   t)í>£`   (```   Tii,`o,,;'Sí;,   C{   }j    'i  z2z!t,   `){L`
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1.1.3.1.1         ESTUDO  DE VIABILIDADE DOSSERVIÇOS PÚBLICOS DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA

(lNFRAWAY)

Riia  Aím{Jjndo  de  C)liveiíã   Ct.`jí)r`i,   Eto,   tüiia   8 ^í  {t,   S>`.``o   lot,{'`  tií)t,  C<`Írii)o`,`'Sí>,   (: 1   r    `^  ;i2 zi{3   t`}().`

Tel `  :    12     -j, Ü  1  `j    81  :  -} ,,   L  -n \ {} i ! :   (. ` j i `  i e iT i t 3 ! ((.:j  i i  } t`r `.} \,^v dy ` í   t ) r i \  . |) !
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DECLARAÇÃO

Grajaú, 02 de dezembro de 2020

Ref.:    EDITAL  DE  CHAMAMENTO   PARA  MANIFESTAÇÃO   DE   INTERESSE  CHAMAMENTO

PÚBLICO N9 001/Z020 -Solicitação de Autorização para apresentar estudos para subsidiar eventuais

procedimentos referentes à concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento

sanitário no Município de Grajaú/MA.

Prezados Senhores,

0  SERVIÇO  AUTÔNOMO  DE  ÁGUA  E  ESGOTOS  DE  GRAJAÚ  -SAAE,  autarquia  municipal,

sediada  na  Praça  Frei  Alberto  Beretta,  s/n,  Cidade Alta,  Grajau,  no  estado  do  Maranhão,  inscrita  no

CNPJ   N9.   05.482.583/0001-58,   doravante   denominadas   CONTRATANTE,   neste   ato   representado

respectivamente  por  seu  Diretor,  Sr.  RAIMUNDO  SOUSA  DOS  SANTOS,  RG  n9.  94153930,  CPF  n9.

614.995.013-15,   DECLARA,  para  os  devidos  fins,  que  a  empresa   INFRAWAY  ENGENHARIA  LTDA,,

pessoa jurídica  de direito  privado,  inscrita  no CNPJ/SP sob o  n.9 21.045.374/0001-01,  realiza serviços

de   engenharia,   sediada   na   Rua  Armando  de  Oliveira   Cobra,   n9 50,  Sala  816,   Parque   Residencial

Aquárius,  São José  dos  Campos,  São  Paulo,  (12)  3019-8123,  foi  autorizada  para  a  apresentação  dos

estudos, referentes ao EDITAL DE CHAMAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE CHAMAMENTO

PÚBLICO N9 001/2020, conforme o Termo de Autorização apresentado no Diário Oficial do Estado do

Maranhão,  no dia  31  de  março de  2020. A empresa  apresentou os estudos  para subsidiar eventuais

procedimentos referente à concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento

sanitário no Município de Grajaú/MA. 0 objeto dos estudos engloba:

•      0  Sistema  do Abastecimento de Água  Potável: Abrangendo captação,  adução,  tratamento,

estações   elevatórias,   redes   de   distribuições,   sistema   de   reservação,   ligações,   gestão   de

controle  e  redução  de  perdas,  visando  a  universalização  do  abastecimento  de  água  em

atendimento às metas estabelecidas pelo Município;

•      O sistema de Esgotamento sanitário: Abrangendo redes coletoras, interceptores, coletores,

estações   elevatórias,   estações   de   tratamento,   e   disposição   final   de   lodo,   visando   a

universalização às metas estabelecidas pelos Munici'pios; e

•      0  Sistema  de  Gestão  Comercial:  Abrangendo  o  atendimento  ao  usuário,  medição,  Ieitura,

contemplando os sewiços de redução da inadimplência.

#t' ÃCS
„Acl Ôt Ê)@Jã            1,2
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Os  estudos  foram  desenvolvidos  e  entregues  em  cinco  cadernos,  detalhando,  conforme

previsto no edital, as seguintes análises necessárias:

•      Diagnósticos técnico  operacional,  ambiental, financeiro e jurídico  institucional  da  prestação

atual dos serviços de água e esgotamento sanitário do Município;

•      Prognósticos   técnico   operacional   e   comercial   para   a   gestão,   operação,   manutenção,

adequação e ampliação dos serviços de água e esgotamento sanitário do Munici'pio;

•      Estudo  de  viabilidade  econômico-financeira  do  Projeto,  apresentando  plano  de  negócios,

considerando receitas, investimentos projetados, despesas operacionais, bem como todos os

tributos;

•      Programa  de  investimentos  e  custos  para  a  adequação  e  ampliação  dos  serviços  de  água  e

sistema  de  esgotamento  sanitário,  gestão,  operação,  manutenção  dos  serviços,  gestão  de

controle  e   redução   de   perdas,   com  caracterização   precisa  das  atividades   necessárias  ao

atendimento das metas estabelecidas;

•      Análise dos aspectos jurídicos envolvidos em  projetos de concessão relativas aos serviços de

água   e   esgotamento   sanitário,   considerando   as   características   do   Munjci'pio   para   uma

adequada    estruturação   jurídica,    com    a   apresentação    de   sugestões    de    minutas   dos

instrumentos necessários à viabilização do projeto objeto dos estudos de viabilidade.

Os estudos do procedimento permanecem em fase de avaliação.

Atenciosamente,

Nome:  RAIMUNDO SOUSA DOS SANTOS

RG n9.: 94153930

CPF nQ.: 614.995.013-15

Cargo: Diretor da SAAE

SERVIÇ0  ÀUTONOM0  0E AGUA E ESGOTOS  DE GRAJAU  ~ SME
F'rí¢c.é{ÇÍ(?!Â!{}firti:,tif.ri:3rt£`,í`,/!`
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1.1.3.1.2         ESTUDO  DE VIABILIDADE  DOSSERVIÇOS PÚBLICOS DE

ABASTECIMENT0 DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

MUNICÍPIO DE GRAJAÚ/MA

(TERRAFIRMA)

Rua   AínitmíJO  {ií`   oi!Vl`lía   ct`itr``,   '-,(),   t    |itj   8^  í`,   ``>``í`    iot>``   `iz>t   (  `WT|[jo`/cjí;,   (   i   iJ    Á  +;?/!L`      ):).1

T(   I         12     t,íll`j   Í}1.'   }     (      n\`)it     (o"    {w   i   3l(t`)ui''Í`\wt3`y    `   {.m    1)!
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BECLARAÇÃO

Grajaú,19 dejulho de 2021

Ref.:   EDITAL  DE  CHAMAMENT0  PARA  MANIFESTAÇÃO  DE  INTERESSE  CHAMAMEhlTO

PÚBLICO N. 001/2020  ~ Solkitação de Autorização para apresentarestudos para subsidiar eventuaÉ

procedimentos referentes à concessão dos serviços públicos de abastecimentode água e esgotamento

sanftário no Município de Grajaú/MA.

Prezadossenhores,

0  SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE  GRAJAÚ -SAAE,  autarquia municipal,

sediada na Praça  Frei Alberto Beretta, s/n, Cidade Afta, Grajau, no estado do Maranhão, inscrfta  m

CNPJ  N9.  05,482.583/0001-58,    doravante  denominadas  CONTRATANTE,  neste  ato  representado

respectivamente  porseu  Diretor,  Sr.  RAIMUNDO SOUSA  DOS SANTOS,  RG  n9.  94153930,  CPF  n9.

614.995.013-15,    DECIARA,   para  os   devidos  fins,   que   a   empresa  TERRAFIRMA   CONSULTORIA

EMPRESARIAL E DE PROJETOS LmA.,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita  no CN PJ/SP sob o

n.910.561.078/0001-39,   sediada na Rua  Horácio  Lafer,  n9160,  79 andar,  ltaim Bibi,  São  Paulo, São

Paulo, ( 11) 2339 6757,  apresentou, em conjunto com as demais empresa5 integrantes do CONSÓRCIO

GCS-Grupoconsuftoresemsaneamento(compostopelasempresaslNFRAWAYENGENHARU\LTDA,

ENGESAN  SANEAMENT0  LTDA,  TERRAFIRMA  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  DE   PROJETOS  LTDA,

SPALDING E SERTORI  ADVOGADOS, VL ASSESSORIA E PLANEIAMENTO LTDA e  MICHELE BOMBACK -

ME)   estudos   referentes  àô   EDiTAL   DE   CHAMAMENTO   PARA   MANiFESTAÇÃo   DE   iNTERESSE

CHAMAMENTO PÚBLICO N9 mL/2020,   conforme o  Termo de  Autorização apresentado no  Diário

Oficial do Estado do Maranhão, no dia 31 de março de 2020. A empresa apresentou os estudos para

subsidiareventuaisprocedimentosreferenteàconcessãodosserviçospúblicosdeabastecimentode

águaeesgotamentosánitárionoMunicípiodeGrajaú/MA.oobjetodosestudosengloba:

•     O sistema do Abastecimento de Água potável: Abrangendo captação, adução, tratamentD,

estações elevatórias,  redes de  distribuições,  sistema  de  reservação,  ligações,  gestão  de

controle  e  redução de  perdas,  visando  a  universalização  do  abastecimento de  água  em

ate ndimento às metas estabelecidas pelo Município;

•     O sistema de Esgotamento sanitário: Abrangendo redes coletoras, interceptores, coletores,

estações  elevatórias,   estações  de   tratamento,  e   disposição   final   de   lodo,   visando  a

1/3
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universalização às metas estabek!cidas pelos Munia'pios; e

•     0 Sistema de Gestão Comerclal: Abrangendo o atendimento ao usuário, medição, leftura,

contemplando os serviços de redução da inadimplência .

Osestudosforamdesenwh/idoseentreguesemcincocadernos,conformeprevistonoedit*

cabendo à TERRAFIRMA a elaboração das seguinte5 análises:

•     Estudo de viabilidade econômico-financeira, realizado por meio da metodologia de fluxo de

caixa descontado, considerando receftas, investimentos projetados, despesas operacionab

bem como todos os tributos;

•     Plano denegóciosda concessão;e                                                                                                          .

•     Estudocomparativo das opções ("Vo/ue-/or-Mo"?y").

Partia.param da elaboração dos estudos os seguintes profiss.mnais:

•     David Joshua K.repel Goldberg, RG 22.999.953-0,  CPF 304.481.088~44,  diretortécnico,

•     Vitor lvanoffda silva, RG 29.323.857-1,  CPF 359.648.518-51,  gerente de projetos; e

•     Lucca Nuneszidan, RG 35.305.028-3,  CPF 419.216.048-08,  analista de projetos.

Atenciosamente,

Nome : RAIM U NDO SOUSA DOS SANTOS

RG n9.: 94.153.930

CPF n9. : 614.995.013-15

Cargo: Diretor da SAAE G rajaú

S€R'Jl¢O AUTÔNOMO üg AGUA E ES6CTÜç  DE GR/``,.lJ`Ú -` SA^E`

-''.`  !-,,.,..`,!`€i-íl  3t-.,=t::`    s   .
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1.1.3.1.3        PROJETO DO ATERRO SANITARIO DA MINA DE GERMANO

MARIANA/MG

Rua   Aí!`itjn(l(t  {i€`   C)livisií  ti   C(`jí)r\`,   r,0,   tt)itj   81í>,   ``>`\o   lot>{`   {i``jc   (  `)i  ui,)ob/Si',   (   1   lJ    1  /2'lLt   `)()._'

Tel       1:t    }0]`)   f;1z`3,   [     mail    (Í)iiit`rt  i{il(ííjmír,iwciy  {(im   bi

T]4/qíJf,



•...,.      E:!

ATESTADO

A;±estamos  para  os  d.iversos  f.ir\s,  que`a  ESSE  ENGENHAF=IA  E  CONSULTOFUA  LTDA,  .inscr.ita  rio
CNPJ/MF sob `o  no  41.656.372/0001-58,  estabelecida  a  Alameda  da  Serra,  500  Conj.  602,  em  No`va
Lima  --Minas Gerais,  elaborou  para  a  SAMARCO  MINERAÇÃO S/A,  CNPJ/MF no  16.628.281/0003-
23,  através  do  contrato  4500084986,  no  valor  de  R$  18.000,00,  em  junho  de  2010,  o  Projeto  do
Aterro  Sanitário  da  mina  de  Germano  /  Mariana  -  MG.  A  seguir  são  apresentadas  as  informações
máis relevantes sobre a elaboração do projeto do aterro:

-     Capacidade de acumulação do aterro projetado no período de  l0 anos ......,....         8.34om3

-     No de células escavadas no terreno

®

®

®

®

3  unidades

0  projeto elaborado  para  Ó aterro sanitário foi  composto  por:

1   Projeto de implantação do aterro;

•   Projeto de terraplenagem  para  implantação do aterro,  bem como  para o sistema viário de
acesso às células;

I   Projeto de interligações;

•   Projeto estrutural  (forma e armação) de caixas e canaletas;

•   Manual     de     montagem,     manutenção    e    operação,     contendo     inclusive    planos    de
monitoramentos do percolado, das águas subterrâneas e do comportamento geo,mecânico
do aterro.

Este projeto do aterro sanitário teve como  Responsáveis Técnicos,  os seguintes profissionais:

-      Engo  Civil  e Sanitarista Alberto  Rocha  Salazar (Coordenador)  -CREA  no.  8.770/D

-   -Engo  Civil  e ~Sanitarista  Bruno  Lopes Salazar -CREA  no.  86.523/D

-      Engo Civil  e Sanitarista Tiago Lages von  Sperling  -CREA no.101.113/D

-      Enga  Civil  e Sanitarista  Cláudia  Márcia Veiga  da  Matta  -CREA  no.  57.363D

Os  serviços  foram  desenvolvidos  conforme  os  padrões  técnjcos  pertinentes,  sendo  aprovados  pelo
Clientel

BeloHorizonte,i4}de

`r2-\-
OiJ   de2011.

Rodíigo Dutía Amaral
Geíente de Meio Ambiente
Samaíco Mineíaçãí:! -, ,`
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1.1.3.1.4        PROJETO BÁSICO-EXECUTIVO  DE AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE

DAS CÉLULAS  I  E 2  DO ATERRO INDUSTRIAL CLASSE 11  (NÃO INERTES)

DA UNIDADE DE UBU ANCHIETA/ES

Rua   Armandí`t   c{€>  Olivt`ir€i   C(.`Íir`.`,   r,(),   {„ilt-!   8  ^£  í>,   ``>`:io   JÜs`'`   tit')ç   C``iTir,}o`,,''Sí>,   (-11;    1^  Á;2'itt   í-)().}

T(`Jl    `    _1   :      }\`1.`,)-í``}1  :/`   3,1       m,i{L   (   ()rit?r{   L.il(ti7jii  iíí,i\^wy   {   (.tíTi    })i-
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DESENVOLVIMENTO
COM   ENVOLVIMENTO

UBU
Rodo\fia ES-Q60, km 14,4, s/n° -Ponta Ubu

29230-000 - Anch;eta - ES -  BràsiL

samarco.com

ATESTADO

Akestarnos  para  os  d.iversos  €.ins,   que  a   ESSE   ENGENHARIÁ  E   CONSULTORIA  LTDA,
inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  no  41.656.372/0001-58,  estabelecida  a  Alameda  da  Se~rra,   500
Conj.  602,  em  Nova  Lima  -  Minas  Gerais,  elaborou  para  a  SAMARCO  MINERAÇAO  S/A,
CNPJ/MF   no   16.628.281/0006-76,   Ordem   no   4500094501,   no  valor  de   R$   64.000,00,   de
janeiro  a  abril  de  2011,  o  Projeto  Básico-Executivo  de  Ampliação  da  Capacidade  das
Célülas  1  e  2  do  Aterro  lndustrial  Classe  11  (não  inertes)  da  unidade  de  Ubu  -
Anchieta -ES. A seguir são apresentadas as informações mais relevantes sobre a  elaboração
do projeto do aterro:

®

®

®

®

-     Capacidade de acumulação  projetada  no  período de  20  anos ........................
14.500m3

~      No.  de  células  atuais  escavadas  no  terreno .... „.„„ ....................... „ ..... „ .... „

un.  (sendo que o projeto previu a  un.ificação das células)

0 projeto elaborado para o aterro sanitário foi composto por:
I   Análise de  informações geotécnicas Í'r7 /oco,.

•   Análise dos levantamentos topográficos existentes;                                                     .
•   Projeto de implantação do aterro;
•   Projeto de terraplenagem  para  implantação do aterro;
•  -Projeto geométrico para adequação do sistema viário de acesso às células;

•   Projeto de interligações;

•   Projeto estrutural (forma e armação) de caixas e canaletas;
•   Especificações técnicas e relação de materiais e  respectivos quantitativos;

•   Elaboração de desenhos técnicos;

•   Manual de montagem,  manutenção e operação,  contendo  inclusive  planos/projetos
ambientais   de   monitoramento   do    percolado,    das   águas   subterrâneas   e   do
comportamento geomecânico do aterro.

0 projeto contou  com  a  participação dos seguintes profissionais:

-      Engo Civil  e Sanitarista Alberto  Rocha  Salazar (Coordenador)  -CREA no.  8.770/D

-      Engo  Civil  e Sanitarista  Bruno  Lopes Salazar -CREA no.  86.523/D

-      Engo  Civil  e Sanitarista Tiago  Lages von  Sperling  -CREA  no.101.113/D

-      Enga Civil  e Sanitarista  Cláudia  Márcia Veiga  da  Matta  -CREA  no.  57.363D

Os sewiços foram  desenvolvidos  conforme  os  padrões técnicos  per[inentes,  sendo aprovados
pelo Cliente.

Anchieta,10 de   abril de 2011.

i`Í\,.í'\  'TRibsd€3W
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1.1.3.1.5        ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DO NOVO ATERRO INDUSTRIAL DA

CENIBRA BELO ORIENTE/MG

Ruti   Aíl`ltjnílo   `i,`   o!lv``lítl   (-_t`,í`r   \,   ',()     t    |'   j   8-ít,   {>   3tt    l`,c,``   `i   \`    (   {`   T|r,o`/t,í;,   (   !   |/    1,`?zl|,   `)`).`
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CELULOSE NIPO-BRASILEIRÀ S.À. -CENIBRA

DEPARTAMENTO DE  MEio AMB!Er`lTE E QUALiDADE

ATESTADO

Atestamos,  para  os  diversos  fins,  que  a  empresa  ESSE  ENGENHARIA  E  CONSULTORIA  LTDA,

inscrita  no CNPJ/MF sob o  no.  4i.656.372/000i-58,  estabelecida  à Alameda  Oscar Niemeyer,  50o /

conj.  602  -  Vale  do  Sereno,  em  Nova  Lima  -  Minas  Gerais,  elaborou   para  a  CELULOSE  NIPO

BRASILEIRA  S.A.  -  CENIBRA,  CNPJ   no.  42.278.796/0001-99,   no  valor  de  R$   121.436,00,   no

período  de   15/04/2015  a   31/08/2015,  o  ESTUDO  PARA  IMPLANTAÇÃO  DO  NOVO  ATERRO
INDUSTRIAL DA CENIBRA  (no  Pedido Compra:  4500343748  -rev.  no  41652743),  no  município de

Belo Oriente,  no  Estado de  Minas Gerais.

A  seguir são  apresentadas  as  informações  mais  relevantes  sobre  o  empreendimento  e  os  serviços

desenvolvidos:

1.   CARACTERÍTICAS DO EMPREENDIMENTO

•     T.ipoderes'iduo..  res'iduoss6l.idos..     Classe    lIA    (resi'duo    não    inerte)    e    Classe    118

{resíduo inerte)
•     P:estiduos  a  serem  d.ispostos..   lodo  produzido  no  processo  de  tratamento  de  água;

cascas  de  eucalipto  misturadas  a  escória  e terra  residual  da  pavimentação  dos  pátios
(fundo  de  pátio);  outros  materiais  alcalinos de  sua  da  planta  de  caustificação  (dregs e
grits);  rejeitos fibrosos da  depuração da  polpa  marrom e branqueada;  resíduos sólidos
não  recicláveis  das  áreas  administrativas,  produtivas,  de  manutenções  e  de  serviços
de apoio ao processo.

•      Capacidadetotal deacumulação de resíduo projetada:      1.520.000  m3;

•     Quantidade de  resíduos  média  anual:  76,000 £/a„o,.

•      No.decélulas:  7un.;

•      Área  superficial  das células  (7  unid):  11,6  ha.

2.   SERvlços EXECUTADOS

0   estudo   elaborado   para   a   implantação   do   aterro   sanitário   foi   composto   pelas   seguintes
atividades e serviços:

•      quantificação volumétrica dos resíduos gerados a  partir de dados históricos;

•     análise/avaliação da topografia  das áreas;

•     planejamento  e  programação  de  ensaios  geotécnicos,  incluindo  definição  dos  ensaios
laboratoriais de solo;

•     execução de sondagens;

•     análise/avaliação geotécnica das áreas;

•      análise/avaliação hidrogeológica das áreas;

•     caracterização dos resíduos sólidos;

•     diagnóstico da gestão de resíduos existente;

H=,H=
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CELULOSE NIPO-BRASILEIRÀ S.A. -CENIBRÀ

DEPARTAMENTO DE MEIO AMÜENTE E QUALIDADE

diagnóstico  sócio-ambiental  da  área  de estudo,  considerando  aspectos físicos,  bióticos
e socioeconômicos;

•     estabelecimento de critérios para avaliação ambiental;

•     caracterização ambiental das áreas;

•     avaliação   de   cada   uma   das  áreas  frente  aos  critérios  estabelecidos  e   priorizados,

selecionando-se   aquela   que   atenda   a   maior   parte   das   restrições  através   de   seus
atributos naturais;

•      estudo  das  alternativas  locacionais  para  a  seleção  da  área  de  implantação  do  aterro,

através   de   análise   multicritério,   considerando   os   seguintes   critérios:   topografia   do
terreno,   recursos   hídricos,   distância   de  núcleos  habitacionais,   critérios  geológicos  e

pedológicos,  uso  e  ocupação  do  solo,  restrições  ambientais,  vias  de  acesso,  tamanho
disponível  e vida  útil;

•      estudo  de  viabilidade  técnica,  ambiental  e  econômica,  com  estimativa  preliminar  de

custos de  implantação do aterro;

•     concepção do /ayouf do aterro com  pré-dimensionamento;

•     anteprojetos    de    terraplenagem,    drenagem    pluvial    e    de    saneamento    (coleta    e

acondicionamento   do   percolado),    incluindo   elaboração   das   plantas   da   drenagem

pluvial da  área  do aterro e da  lagoa  de reservação do  percolado.

3,   EQUIPE TECNICA

•      Engo  civil Alberto  Rocha  salazar (Coordenação Técnica/Execução)  -CREA/MG  8,770/D

•      Engo  Civil  Cláudio von  Sperling  (Coordenação Técnica/Execução)  -CREA/MG  11.845/D

•      Engo Civil  Bruno  Lopes Salazar (Coordenação Técnica/Execução)  -CREA/MG  86.523/D

•      Engo   Civil   Tiago    Lages   von    Sperling    (Membro   de    Equipe/Execução)    -   CREA/MG

101.113/D

•      Engo   Civil   Luiz  Teodolindo   Pereira   Lima   (Membro   de   Equipe/Execução)   -   CREA/MG

7 .8;J 3 1 D

Os  serviços  foram  desenvolvidos  conforme  os  padrões  técnicos  pertinentes,  sendo  aprovados  pelo
Cliente.

Belo  Horizonte,  18  de janeiro de  2016.

:D##!Soá:#;tí:"!:!;_;:!;\:;entes

oo,\Ül
\

Leandro
Coordenador de Monitoramento, Pesquisa e ASBSSê`n-caqre€hica í

Departamento de Meio Ambiente e Qualidade

CELULOSE NIPO  BRASILEIRA S/A - CENIBRA
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1.1.3.1.6        PMI  DOSSERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DEÁGUAE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS OPERADOS PELA DESO

EM SERGIPE

Ruzi   AÍoitjntl(`j   (i{`   C)lívc>!íc!   C{,ltr`-\,   ',(),   t,   !1   i   8.iít,   `:>`3o    )oÇ>``   ti,){`   C   "i[,o`/t3);,   (   |    |J    i  /7z!-`    i)(;.?

T(Jl         1:`    3019`€`l.z`-J,   Í      m/`il      (t)!`iei\   i`il(iiJH}ÍíÍ)wtjy   `c}'T`    Í)i

181/405



#APPEX
¥tssg.SS#S{Aã~P£HT!``-`ã§N.ü&?{}*£

ATESTAD0 DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que o escritório Toledo, Marchetti, 0liveira, Vatari e Medina Advogados ("Toledo

Marchetti Advogados"}, situado na Rua Fidêncio Ramos,195 ~ 89 andar, Vila Olímpia, Municipio de São Paulo, Estado

de  São  Paulo,  CEP  04551-010,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n9  30.035.548/0001-38,  prestou  assessoria  juridica  para  o

Consórcio  SANPAC/KAPPEX,  formado  pelas  empresas  KAPPEX  ASSESSORIA  E  PARTICIPAÇÕES  EIRELl  - (KAPPEX),

inscrita  no CPNJ  ng 04.805,879/0001-08,  com  endereço à  Rua  Padre Guilherme  Pompeu,  n9 01,  cj.  04,  Centro,  na

cidade de Santana de  Pamaiba,  Estado de São Paulo,  CEP 06.501-055, e SANPAC TECNOLOGIA AMBIENTAL -LTDA

{SANPAC), inscrita no CNPJ n9 22.013.878/0001-02, com endereço à Rua Waldemaí Kost, n91663, cidade de Curitiba,

Estado do Paraná, CEP 81630-180, no âmb.ito do Procedimento de Manifestação de lnteresse {PMl} deflagrado pe!o

Edital  de  Chamamento  Público  n9  06/2019  publicado  pela Agência  Reguladora  de  Serviços  Públicos  do  Estado  de

Serüipe {AGRESE} para o "Recebimento de propc}stas que tenham por objeto a elaboração de estudos que demonstrem

a viabil.idade técnica, econômico-financeira e jurídica, bem como as mode!agens ínstítucionais possíveis e adequadas

para  subs}d`iar  everitual  nova  estruturação  para  universatização  dos  serviços  públicos  cle fornecimento  de  água  e

esgotamento sanitário nos Municípios atualmente operados pela DESC) -Companhia de Saneamento de Sergipe, de

forma ci viabíI.!zar a realização dos invest.imentos necessários para a me}hora desses sewiços" .

0 Ccmsórcio SANPAC/KAPPEX foi devidamente autor`izado a apresentar os competentes estudos no âmbito do PMl em

referência por meio do Termo de Autorização de 02/09/2019 e o escritório Toledo Marchetti Advogados o assessorou

por meio da elaboração dos estudos de modelagem jurídica e modelagem institucional assim descritos no Termo de

Referência -Anexo Único do Edital n9 06/2019:

"TERMC) DE  REFERÊNC!A

DESCRIÇÃC}  DOS  ESTUDOS  CUJA  EtABORAÇÃO  PC}DERÁ  SER  AUTORIZADA  MED!ANTE   PROCEDIMENTO  DE

MANIFESTAÇÃO DE iNTERESSE -PMl

í.../

!1 ~ Descrição dos Estudos cuja elaboração poderá ser autorizada mediante Procedimento de Manifestação de

!nteresse ~ PMI

Btoco 1 -Estudos de Modelagem Jurídica

Os estudcis jurídicos envo!vendo os seguir}tes aspectos:

a}    Apresentar os modelc]s jurídicos para prestação dos serviços púb!icos de abastecjmento de água e de

TABELIAO DE NOTAS
esgotamento sanitário, bem como apresentar o ro} de providências para cada implementação de cgda

f"RE¢offtms`1Ü.SÃoPwotj#!Ü
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acompanhadas  das  respectivas  proposições  de  minutas  dos  instrumentos  neces
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{modificações de  contratos  sociais,  contratc}s,  convêníos,  projetos de  lei  e  decretos,  regulamentos,

edital, etc.}; e

b}    Matriz de risco de cada um dcn mode!Qs pràjeto.

Í.J
Bioco 3 - Estudos de Modelagem Ênstituci®nal

Os estudo técnicos institucionais envolvenda os segujntes aspectos:

a}    ldentificar e caracterizar as entidades envcilvidas;

b}    Apontar as questões concernentes ao  processo de  impíementação do  mode}o  proposto,  no que se

refere  à  ir}teração  com  outros  órgãos  de  gcivemo  e  eritidades  ligadas  ao  projeto,  elabc}rando  um

organograma que contenha todas as entidades erwolvidas e um fluxo com todas as providêntias a

serem tomadas em relação a cada uma delas;

c)     Caracterizar o arranjo institucional de relaciDnamento; e

d}    Prepa{ar  um  fiuxograma  das  ati;idades  a  serem  executadas  até  a  assinatura  do  contrato,  com

respectivo píano de execução."

A  assessoria  juridica  prestada  pelo  escritório  Toledo  Marchetti  Advogados  esteve  sob  coordenação  técnica  c!os

advogados Marcelo Vicentini Marchetti, inscrito na OAB/SP sob o n9196.312, e João Paulo Pessoa, inscrito na oAB/SP

sob o n9 273.340.

Tais serviços foram executados adequadamente, demonstrando capacidade técnica na execução do que foi proposto,

não existindo ocoírências que desabonem a prestação pelo escritório de advocacia contratado e pelos seus advogados

envolvidos no caso.

São pulo, 26 de outubro de 2020.
r=

KAPPEX ASSSSORIA E  PARTICIPAçÕES EIREU
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1.1.3.1.7         ESTUDOSJURÍDICOS NA DAEJUNIDIAí
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DECLARACÃ0

Declaramos  para  os  devidos  fins  que  o  Escritório  TOLEDO,  MARCHETTl,  OLIVEIRA,  VATARI   E

MEDINA  ADVOGADOS   ("TOLEDO   MARCHET"   ADVOGADOS"},   CNPJ   n9   30.035.548/00Ü1-38,

fi            3:;rs,ooaj:|:ídá:íamcpoi:, sceEdpeon4o5g|u-ài|C;;isoodbeas::oP,aduel:í;:ànda.Rg:. FJi:ãêonc;':ui:T::;:: :9:;.8;à::ea,rá
Vicentini  Marchetti,  foi  contratado  para  elaboração  de  um  estudo  jurídico  com  análise  das

possibilidades  da  DAE  Jundiaí  prestar  serviços  de  saneamento  de  forma  regionalizada,  em
especia! na Aglomeração Urbana de Jundíaí.
lnformamos  que  o  estudo  está  em  fase  de  desenvolvimento  e  o  referido  escritório  cumpre
pontualmente as obrigações assumidas junto à DAE S/A, não tendo nada que desabone a sua
conduta.

Jundiaí, 22 de julho de 2021.

+55114589-]300 daejündiai.[om.br

a Filho

Av. Atexandre Ludke.1500
Vik Bandeirantes -Jundiai - SP
CEP 13.214-020
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1.1.3.1.8        MIP NOVO AEROPORTO INTERNACIONAL DA COSTA DO

DESCOBRIMENTO/BA
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Atesto,   com   a   finalidade   de   comprovação   de   capacidade   técnica,   que   a   empresa   lNFRAWAY

ENGENHARIA  LTDA  EPP,  sociedade  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  n9  21.045.374/0001-01,

com  escritório  no  município  de  São José  dos .Campos-SP,  na  Rua  Armando  de Oliveira  Cobra,  n9  50,

Sala 816,  Bairro Pq.  Res. Aquárius, CEP 12.246-002,  prestou de forma satisfatória o serviço detalhado

a seguir.

1 -DADOS D0 PROCEDIMENT0 DE MANIFESTAÇAO DE INTERESSE (PMI)

Conforme  TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  SEINFRA  N9  01/2019  e  Resolução  n9  03/19,  do  Conselho

Gestor do  Programa de  Parceria  Público-Privadas do  Estado da  Bahia  -CGP, conforme  Despacho

publicado no Diário Oficial do Estado, de 25 de abril de 2019 -Processo n9 0900190000282.

0  proj.eto foi desenvolvido  para  fomentar o  processo de concessão do aeroporto e  resultou em
uma estruturação de um processo de PPP com duração de 35 anos.

2 - DADOS D0 SERVIÇO

Contrato: D044

Local de realização:  Rua Armando de Oliveira  Cobra,  n9 50, Sala 816,  Pq.  Res. Aquárius, São José dos

Campos -SP

Período de realização: 24 de julho de 2019 a 31 de julho de 2020

0bjeto:  Elaboração de  Estudos  Relacionados à Serviços de  Engenharia  para o  NOVO AEROPORTO DA

REGIÃO  DE  COSTA  DO  DESCOBRIMENTO  -BA.  lncluindo  suporte  no  diagnóstico  das  condições  do

aeroporto existente e análise do desenvolvimento do novo sítio aeroportuário de forma a subsidiar a

modelagem da concessão para expansão, exploração e manutenção do aeroporto.

Valor contratual:  R$  579.953,25  (Quinhentos e setenta  e  nove  mil  e  novecentos  e  cinquenta  e três

reais e vinte e cinco centavos).

3 - DADOS DO CONTRATANTE

Razão social: AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica Estrangeira

AMD S!GMÂ Strategi€ Airport Developm&»nt GmbH
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4 -DADOS DA PESSOA JURl'DICA CONTRATADA

Razão social:  lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 21.045.374/0001-01

5 -DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E ARTS

Nome: Thiago  Pimentel  Nykiel  (Autoria)

Título profissional: Engenheiro de lnfra-Estrutura Aeronáutica
RNP: 2608096859
Registro no CREA SP: 5063173870
ART: 28027230190896096

Nome:  Nathana Alcântara  Lima
Título profissional: Engenheira Civil-Aeronáutica
RNP: 2613928140
Registro no CREA SP: 5069468156
ART: 28027230191057411

Nome: Eduardo Saraiva Borges
Título profissional: Engenheiro Civil-Aeronáutico
RNP: 2611557357
Registro no CREA SP: 5068964084
ART: 28027230191057003

5.1 -EQUIPE TÉCNICA E ARTS

Nome: Artur Pereira Ricardo
Título profissional:  Engenheiro Civil  (Engenheiro Civil-Aeronáutico)
RNP: 2617729729
Registro no CREA SP: 5070296030
ART: 28027230191057571

Nome:  Diogo Godoi de Carvalho Ramos
Título profissional:  Engenheiro Civil (Engenheiro Civil-Aeronáutico)
RNP: 2617428605
Registro no CREA SP: 5070226190
ART: 28027230191057652

AMD SiGMA Strategic Airport  Development GmbH
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6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

0  estudo  de  engenharia  realizado  integra  o  Estudo  de  Viabilidade  Técnica,  Econômica  e  Ambiental

(EVTEA)  elaborado  conforme  requisitado  no  ANEXO  1  -Termo  de  Referência  do  Requerimento  de
Autorização de Manifestação do lnteresse da lniciativa Privada -MIP do Novo Aeroporto lnternacional

da Costa do Descobrimento. 0 estudo de Engenharia é composto pela seguinte estrutura:

ESTUDOS  DE  ENGENHARIA  E  AFINS

•      Diagnóstico do Aeroporto Existente

•      NovosítioAeroportuário

•      Desenvolvimento do Novo sítio Aeroportuário (Anteprojetos)

•      Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

•      Estimativa de custos de lnvestimento (CAPEX) e de operação (OPEX)

6.1 -CARACTERÍSTICAS D0 NOV0 AEROPORTO DA COSTA DO DESCOBRIMENT0

Tipo de operação:  lFR precisão CAT 1;

Código do Aeródromo (ARC): 4E;

Movimento anual de passageiros em 2055 (ano 35 de concessão): 8.323.843  pax;

Movimento anual de aeronaves em 2055 (ano 35 de concessão): 67.548 atm;

Área de abrangência do projeto (novo sítio aeroportuário): 2.761.Oi7 m2;

Faixa de domínio do acesso ao novo sítio aeroportuário: 328.624 m2;

Comprimento e largura da pista de pouso do aeroporto futuro (ano 2055): 3.000 m x 45 m;

Aeronave crítica de projeto: 8747-400.

6.2 - ESCOPO

0 escopo dos serviços  prestados  compreendeu  a  Elaboração de  Estudos  Relacionados  à  Serviços de

Engenharia  para o NOVO AEROPORTO DA REGIÃO DE COSTA DO DESCOBRIMENTO -BA pertencentes

ao relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins. 0 escopo inclui suporte na elaboração do diagnóstico

das condições do aeroporto existentes e elaboração de análises  para  desenvolvimento do  novo sítio
aeroportuário   de   forma   a   subsidiar  a   modelagem   da   concessão   para   expansão,   exploração   e
manutenção  do aeroporto.  Além  disso,  o  escopo  inclui  a  elaboração  de  orçamento  estimativo  com

base em  preços de referência dos sistemas referenciais oficiais do Governo para estimativa de custos

de investimento -CAPEX apresentado no relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins.

6.3 -CARACTERl'STICAS PRINCIPAIS DO ESTUD0 REALIZADO

As análises realizadas para desenvolvimento do novo sítio aeroportuário estão divididas em 3 capi'tulos

do relatório de Estudos de Engenharia e Afins:

AMD SIGMA Strategic Airport Deve!opment GmbH
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•      NovosítioAeroportuário

•      Desenvolvimento do Aeroporto
•      Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

0 Capítulo Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•      EstudodeAlternativas

•      Necessidades do Novo Aeroporto

•      Análisedeplanosezoneamentos

•      Análise deTráfegoAéreo e possíveis Restrições

No primeiro item, está apresentado o Estudo de Alternativas para locação e direção da pista de pouso

e decolagem  no sítio selecionado  para  o desenvolvimento do  novo aeroporto,  considerando análise

topográfica,  geotécnica,  ambiental,  análise  dos  ventos  e  área  disponível   para   expansão  do  sítio

aeroportuário.

0 item de Necessidades do Novo Aeroporto discorre sobre as premissas que nortearam a concepção

para a  implantação e expansão do  novo Aeroporto da  Costa  do Descobrimento, contemplando uma
concepção modular e os cenários de expansão do aeroporto. Nesse item são avaliadas as necessidades

dos diversos sistemas existentes no si'tio aeroportuário, dentre eles: sistema de pistas e pátios; sistema

de  infraestrutura  de  aeronáutica;  sistema  de  apoio  às  operações;  sistema  de  infraestrutura  básica,
dentre outros.

0  item  seguinte apresenta  a  Análise  de  Planos  e Zoneamentos  para  concepção  do  novo  aeroporto.
Nesse item  estão incluídos os zoneamentos civil/militar, funcional, e de  ruído  (PZR),  além  dos  planos

de proteção de aeródromo (PZPA) e de auxi'Iios à  navegação aérea (PZPANA).

Por fim,  no item  de Análise de Tráfego Aéreo e Possíveis  Restrições está apresentada caracterização

geral do aeródromo,  perfil de  movimento, caracterização do espaço aéreo,  indicadores ATM, análise
das condições meteorológicas, avaliação de interferência com aeródromos próximos, identificação de

possíveis restrições de tráfego aéreo e equacionamento das restrições de tráfego aéreo e interferência
com aeródromos.

0 Capítulo de Desenvolvimento do Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•        Etapasdelmplantação;

•       AnteprojetodeEngenharia.

No primeiro item, estão detalhadas as obras propostas para cada uma das etapas de implantação do

plano de desenvolvimento, sendo apresentadas as áreas e as quantidades consideradas no CAPEX.

No item seguinte, está apresentado o Anteprojeto de Engenharia para o plano de desenvolvimento do
novo   Aeroporto   da   Costa   do   Descobrimento,   detalhado   através   da   definição   de   projeto   de
terraplenagem  para o sítio;  apresentação do dimensionamento dos  pavimentos da  pista  de  pouso e
decolagem, das pistas de táxi e do pátio de aviação regular e,  por fim, definição do projeto de cercas
e acessos.

AMD SIGMA Strati>gic Airport  Deve!opment GmbH
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0 Capítulo de Alternativas de Acesso ao Novo Sítio Aeroportuário apresenta o estudo para possíveis
acessos ao novo si'tio aeroportuário, considerando trechos de rodovias existentes e os munici'pios aos

quais estas rodovias conectam, bem como avaliando os trechos de vias a serem implementados, com
indicação    de    custo    de    implantação,    impactos    ambientais,    trafegabilidade    e    impactos    no

desenvolvimento da região.

7 -lDENTIFICAÇÃO D0 SIGNATÁRlo

Representante do contratante:

Dokument unterschrieben
von:  Dr. Lutz WeiBer, amd.sigma strategic
airport development GmbH
am:  18.01.202108:58
0d:  Berlin   ,

Nome:  Lutz Weisser

Cargo/Função: Diretor

lD:  DE192276552

--

AMD SIGMA Strategic Airport  Devi`!opmenÊ GmbH
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MINISTÉRIO  DA  INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO  DE  POLÍTICAS  REGULATÓRIAS

EQSW 301/302, Lote 01,  Edifício Montes -Bairro Setor Sudoeste,  Brasi'lia/DF, CEP 70673-150
Telefone: (61) 2029-8534  -www.transportes.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo n9 50000.007106/2018-40

lnteressado:  Departamento de Políticas Regulatórias

Brasi'lia,  12 de setembro de 2019.

Atestamos,   para   os   devidos   fins,   que   o   consórcio   autorizado   composto   pelas   empresas   BACCO
ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA,  CNPJ:  67.186.445/0001-89,  com  sede  na  Rua  General Jardim,  633,  São
Paulo, São  Paulo,   CEP: 01223-011;  CPEA CONSULTORIA,  PLANEJAMENTO  E  ESTUDOS AMBIENTAIS  LTDA,

CNPJ:  04.144.182/0001-25,  com  sede  na  Rua  Henrique  Monteiro,  90,  139  andar,  São  Paulo,  São  Paulo,
CEP:   05423-912;   lNFRAWAY   ENGENHARIA   LTDA   EPP,   CNPJ:   21.045.374/0001-01,   com   sede   na   Rua
Armando de Oliveira  Cobra,  50,  Sala  816,  São José  dos Campos,  São  Paulo,  CEP:  12.246-002;  MOYSÉS &
PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ:  19.453.651/0001-65,  com  sede  na  Rua  Urussuí,125,  59 andar,
ltaim  Bibi, São  Paulo,  CEP:  04542-050;  PROFICENTER  NEGÓCIOS  EM  INFRAESTRUTURA LTDA -ME,  CNPJ:

10.386.321/0001-20,  com  sede  na   Rua   Medgar  Evers,  03,  Vila   Mariana,  São   Paulo,  CEP:  04020-080;
e  TERRAFIRMA  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  DE  PROJETOS  LTDA  -ME,  CNPJ:   10.561.078/0001-39,

com  sede  na  Avenida   Horácio   Lafer,   160,   139  andar,  cj.   132,   Itaim   Bibi,  São   Paulo,   CEP:  05438-080;
desenvolveram,    projetos,    levantamentos,    investigações   e   estudos   técnicos,   tendo   por   escopo   a
estruturação de diferentes aspectos  relacionados à  concessão  pública  do  Bloco  3,  constante  no  Edital  de
Chamamento   Público  de   Estudos  n9  01/2017,   do   Ministério  dos  Transportes   Portos  e  Aviação   Civil,

®        composto pelos seguintes aeroportos:
•      Aeroporto de cuiabá -Marechal  Rondon (SBCY);

•      Aeroporto de Rondonópolis Maestro Marinho Franco (SBRD);

•      Aeroporto de Alta  Floresta -Piloto osvaldo Marques Dias (SBAT);

•      Aeroporto desinop -PresidenteJoão Batista Figueiredo (Swsl); e

•      Aeroportode Barra doGarças(SBBW).

®

Dados do Procedimento:

•      Edital  de  Chamamento  Público  de  Estudos  n9  01/2017,  do  Ministério  dos  Transportes  Portos  e

Aviação Civil (MTPA), de 19 de setembro de 2017.

•      Edital de chamamento público de Estudos n9 03/2017-SNAC-MTPA-de l9 de novembro de 2017.

Cliente:

•      Secretaria   Nacional   de   Aviação   Civil   do   Ministério   dos  Transportes,   Portos   e   Aviação   Civil   -

SNAC/MTPA, CNPJ  13.564.476/0001-05.



Período de Execução:

fi            .     Os serviçosforam executados no peri'odo de 31 de outubro de 2017 a 02 de março de 2018.

Equipe llécnica:

Conforme  informação  fornecida  pelas  empresas  integrantes  do  Consórcio  autorizado  para  a  realização
dos estudos, as equipes técnicas responsáveis pela elaboração dos estudos foram compostas da seguinte
forma:

®

®BACCO   -   Responsável   pela   elaboração   dos   projetos   arquitetônicos   das   estruturas   e   dos   sítios

aeroportuários:

•      Arq.  Júlio  Cesar  Corbucci  -Arquiteto  Coordenador  pelo  projeto  (AUTOR),  CAU/SP  A11025-6,  RRT

8388623

•      Arq.  Marcelo Consiglio  Barbosa -Arquiteto  Responsável  pelo  projeto  (COAUTOR), CAU/SP A11372-

7

•      Arq.  Laura Elisa  poggio-Arquiteto responsável pelo projeto (COAUTORA), CAU/SP A46456-2

•      Lucas Biancchi deAlmeida-Estagiário

•      Sofia  Himmelstein -Estagiário

CPEA -Responsável pelos estudos ambientais:

•      Eng. Sérgio Luís pompeia -Engenheiro Agrônomo,  RNP 2604614901, CREA/SP 0601026152

•      Eng Mauri'cio Tecchio Romeu -Engenheiro Químico,  RNP 2609316089, CREA/SP 0682149514

•      Eng   Michele   Bomback  -  Engenheira   Ambiental  -  Engenheira   de  Segurança   do  Trabalho,   RNP

2606319150, CREA/SP 5062802727

•      Bióloga  Bibiana  Ribeiro  Roth-Bióloga, CRBio 45975/03-D

•      Eng  Valéria   Monteiro   -   Engenheira   Ambiental   -  Tecnóloga   em   Saneamento   Ambiental,   RNP

260927799-7, CREA/SP 5063249508

•      Tecnólogo Sérgio Crepaldi -Tecnólogo em  Saneamento Ambiental  -llécnico em  Eletrotécnica,  RNP

2604412888, CREA/SP 5062063344

•      Arq lone Novoa Jezler-Arquiteto e urbanista, CAU/SPA7592-2

lNFRAWAY -Responsável pelos estudos de engenharia:

•      Eng  Eduardo  Saraiva  Borges -Coordenador  Geral  dos  Estudos  de  Engenharia  -  Engenheiro  Civil-

Aeronáutico, RNP 2611557357, CREA/SP 5068964084, ART 28027230180199863

•      Eng  Nathana  Alcântara  Lima  -Coordenadora  Geral  de  lnfraestrutura  Aeroportuária  -Engenheira

Civil-Aeronáutica,  RNP 2613928140, CREA/SP 5069468156, ART 28027230180196750

•      Eng Thiago  Pimentel  Nykiel -Coordenador Geral  de  lnfraestrutura  Aeroportuária -Engenheiro  de

lnfraestrutura Aeronáutica, RNP 2608096859, CREA/SP 5063173870, ART 28027230180202882

•      Eng   Aline   Meira   da   Silva   -   Engenheira   Civil,   RNP   2611557357,   CREA/SP   5068964084,   ART

28027230180225277

PROFICENTER -Responsável pelas Estimativas de custos de investimento (CAPEX) e operação (OPEX):

®             .     Arq Roberta Barroso primasi-Arquiteta e urbanista, CAU 89599-7
•      EngJefersom valeijo de Almeida -Engenheira civil, CREA/SP 5063179866



•      Eng Leandro Maraccini prieto -Engenheira civil, CREA/SP 5070210170

®        MOYSÉS& PIRES-Responsável pelas análisesjurídicas:

•      Adv   Maurício   Boudakian   Moysés  -  Coordenador  Geral   dos   estudos  j.urídicos   e   do   Grupo   de

Trabalho, OAB/SP 221.705

•      AdvAriovaldo Barbosa  pires Junior-Coordenador Geral dos estudosj.uri'dicos, OAB/SP 214.089

•      Adv Rafael viana  Rangel de paula -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 292.310

•      Adv Marina  Fochesato cintra -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 195.413

•      Advclaudia  Helena  Mahler Duprat-Especialista em direito administrativo, OAB/SP 281.981

•      Adv Rafael silva  Dantas -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 385.827

•      Adv camila Fernandes Lastra -Especialista em contencioso administrativo, OAB/SP 272.518

•      Adv Barbara  Lucio Ribeiro -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 406.446

•      Adv patricia  Ferrari -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 377.730

®        TERRAFIRMA -Responsável pelos estudos de mercado e avaliação econômico-financeiro:
•      Eng David Joshua  Krepel Goldberg -Engenheiro Naval, CREA/SP 5062468560

•      EngTiago Maciel de Barros-Engenheiro Naval, CREA/SP 5063844069

•      EngJoão stefano Luna cardoso -Engenheiro Naval, CREA/SP 5063852484

•      Eng Guilherme salem Gattaz -Engenheiro Naval, CREA/SP 5063844050

•      Eng Fabioszoke Nahas-Engenheiro Naval

•      Eng Barbara  Mazzini  Loureiro-Engenheira de Materiais

•      EngArthur Lottenberg-Engenheiro Naval

•      Eng carolina Yuka  lshihata -Engenheira civil, CREA/SP 5069721313

GEASANEVITA  -  Responsável   pelo  desenvolvimento  das  soluções  de  tratamento  de  esgoto,  água
potável e resíduos sólidos:

®             .     à:iJ2o8Soe2%:aon|dsoo:::ugdse5fto silva -Engenheiro  Químico'  RNP  26o2669318,  CREA/SP  506o36918o'

•      Eng   Ricardo   Lazzari   Mendes  -   Engenheiro   Civil,   RNP   2603705105,   CREA/SP   5060665283,   ART

28027230180949325

•      Eng  Beatriz Villela  Benitez  Codas -Engenheira  Civil,  RNP  2604022982,  CREA/SP  5060356568,  ART

28027230180949382

SOLOCAP -Responsável pelas lnvestigações e Ensaios Geotécnicos;

•      Eng cristiano costa  Moreira -Engenharia civil-Geotécnico, CREA MG 61.510

GF ENGENHARIA -Responsável pelos estudos de elétrica, auxílios à navegação e sistemas de TI:

•      Eng Gildazio colpo  Faturi -Engenheiro Eletricista,  RNP 220530442-9, CREA/RJ 2009145047

PLANEJAVALE -Responsável pelo CAPEX relacionado à elétrica e auxílios à navegação:

fl              .     Arq Daniel pires Barbosa -Arquiteto e urbanista, CAU/SP A95496-9,  RRT 8375553

lnformações específicas das atl.vidades desenvolvidas nos estudos



h
Os  proj.etos,  levantamentos,  investigações e  estudos técnicos elaborados foram  estruturados em  quatro
relatórios, conforme elencado a seguir.

•      Estudodemercado;

•      Estudosdeengenharia eafins;

•      Estudosambientais;

•      Avaliação econômico-financeira.

0  detalhamento  do  escopo  para  realização  dos  Estudos  de  Viabilidade  llécnica,  Econômica  e  Ambiental
está  descrito  no Termo  de  Referência  (Anexo  1)  do  Edital  de  Chamamento  Público  n9  01/2017,  de  19  de
setembro de 2017.

ANEXO 1 -TERMO DE REFERÊNCIA

DETALHAMENTO DO ESCOPO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA,

ECONÔMICA E AMBIENTAL -EVTEA®
1. Estudo de Mercado

0   Relatório  de   Estudo   de   Mercado   deverá   conter  análises   de  avaliação   da   demanda;   avaliação   de
receitas; e análise de benchmorkí.ng, conforme especificações abaixo.

i. Avaliação da demanda

Delimitação  da  região  de  influência  do  proj.eto,  com  dados  demográficos  e  socioeconômicos,  dados  de
movimentação de passageiros, aeronaves e carga  relacionados ao aeroporto e suas regiões de influência,
e análise de variáveis regionais, considerando-as caso sej.am significativas para os resultados.

Proj.eção   de   demanda,   considerando-se,   separadamente,   cada   segmento   (passageiros,   aeronaves   e
cargas)  e  perfil  (regular,  não-regular,  doméstica,  internacional,  conexão  etc.),  ao  longo  de  um  período
sugerido  de  projeção  de  30  (trinta)  anos,  com  avaliação,  em  especial,  da  relação  com  o  crescimento
econômico.

A  evolução   da   demanda   deve   considerar  eventuais   restrições   operacionais  apontadas   nos  estudos

preliminares  de  engenharia  e  afins.   Nas  proposições  de  recomendações  utilizadas  nas  projeções  de

fi      :::: n ::i::sgsearse-sdea coLn.s:ae|,agTei:i,maLme:on::,,.og:afa:o r::,::.e.:f::acT, ceoss:a :n:í:::vçeõe:e:,oers s:çt::,:::,.:a i:
disponibilização de toda a base de dados e modelagem para efeito de reprodução pelo MTPA.

Para os aeroportos de Alta  Floresta,  Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Rondonópolis e
Sinop,  a  proj.eção  de  demanda  deverá  avaliar as  receitas  e  despesas  aeronáuticas  e  se  no  horizonte  de
concessão a  infraestrutura  permanecerá  atendendo à  legislação vigente,  ou  seja,  se  haverá  necessidade
de investir na construção de uma EPTA Especial (Torre) ou se se mostra  mais adequado uma redução para
ERAA -Estação de Radiodifusão de Aeródromo.

Análise  da  competição  intramodal  (entre  aeroportos)  e  intermodal  (demais  modos  de  transporte),  na
medida   da   compatibilidade   da   metodologia   de   proj.eção   adotada   e   da   disponibilidade   dos   dados
necessários a tais análises. Ademais, análise de como o respectivo aeroporto vai se inserir na malha aérea
doméstica e internacional brasileira após a concessão (previsão de modelo de negócio para o aeroporto).

ii. Avaliação de receitas

Avaliação  das  fontes  de  receita,  considerando  os  resultados  obtidos  nas  proj.eções  de  demanda,  com

previsão das receitas resultantes de tarifas aeroportuárias,  da  exploração de atividades ligadas à aviação

®        civil  (ex:   balcões  de  check  Í.n,   lojas  das  companhias  aéreas,   hangares  entre  outras  facilidades),   das
atividades  comerciais  no  aeroporto  (ex:  restaurantes,  estacionamentos,  lojas,  etc.)  e  da  exploração  das



®áreas   no   sítio   aeroportuário   (ex:   hotéis,   centros  comerciais,   arrendamento   de   áreas   diversas   para
atividades econômicas etc.).

iii. Análise de benchmork/.ng

Análise   de   aeroportos    com    caracteri'sticas   similares    ao    aeroporto    objeto    do    presente    estudo,
considerando, em  particular, o gerenciamento da capacidade e a  necessidade de investimentos, tipos de
serviços,  custos  eficientes  (inclusive  com  possíveis ganhos  de  escala  da  gestão  conjunta  de  aeroportos,

quando   aplicável)   e   lucrati.vidade,   com   fornecimento   de   dados   para   sustentar   as   premissas   e   os
resultados apresentados (tanto da avaliação da demanda quanto da  receita), avaliando a demanda anual,
as variações sazonais e os períodos de pico, para aviação regular e não-regular, doméstica e internacional.

11. Estudos de Engenharia e Afins

0  Relatório  de  Estudos  de  Engenharia  e  Afins  deverá  conter  o  inventário  das  condições  existentes  no
aeroporto;  análise  de  desenvolvimento  do  sítio  aeroportuário;  e  estimativa  de  custos  de  investimento

(CAPEX) e operação (OPEX), conforme especificações abaixo.

i. lnventário das condições existentes

lnventário   das   instalações   existentes   do   aeroporto,   com   descrição   e   detalhamentos   dos   bens   que
constituirão  a  concessão,  a  situação  patrimonial  das  áreas  que  compõem  o  atual  si'tio  aeroportuário,  o

®        zoneamento  civil/militar  e  funcional  do  aeroporto  e  os  planos  de  proteção  de  obstáculos  e  rui'do  em
vigor.

Avaliação    da     capacidade     instalada,     considerando    a     demanda     atual,     indicando    as     limitações
físicas/operacionais  existentes  e  as  melhorias  necessárias  para  atender  a  parâmetros  mínimos  ni'vel  de
serviço  adequado,  especialmente  quanto  aos  seguintes  sistemas:  terminal  de  passageiros,  terminal  de
carga  aérea,   pistas  e  pátio  de  aeronaves,  aviação  geral,  administrativo  e  de   manutenção,  apoio  às
operações, apoio às companhias aéreas, industrial de apoio, infraestrutura básica e ambiental.

Para os aeroportos de Alta  Floresta,  Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro do  Norte,  Rondonópolis e
Sinop,  a  avaliação  da  capacidade  instalada  e  melhorias  necessárias  inclui  instalações  e  equipamentos
relacionados    à     infraestrutura     aeronáutica,     especialmente     quanto     aos     seguintes:     estação    de
telecomunicação,  sala  AIS,  centros  meteorológicos,  estações  meteorológicos  e  alcance  visual  da  pista  -
RVR (quando aplicável).

ii. Desenvolvimento do sít..o aeroportuário

Apresentação  da  solução  mais  adequada  para  o  desenvolvimento  do  aeroporto,  contemplando-se  uma

®       :: ::Fdpeçrã: d::sdeu:a:] :n:a+: :ecteoarddao paaerrao ::rstod: , ::::ands:oÉe:: Tnf:aper::,e::a::: fdoarsafp::ceásv:; j:: , ::La:ãoo;
estudos e  projetos  existentes  para  desenvolvimento  do  si'tio  aeroportuário,  inclusive  avaliação  de  obras
descontinuadas, com apresentação de alternativa, se necessário.

Análise  e  sugestão  de  equacionamento  das  possíveis  restrições  de  tráfego  aéreo  e  interferências  nas
operações do aeroporto  (inclusive  considerando  as ampliações futuras)  e  de  aeroportos  próximos,  para
cada  fase/etapa  de  planejamento,  de  acordo  com  a  solução  adotada,  considerando-se  as  limitações
impostas  pelas  zonas  de  proteção  de  aeródromo  e  auxílios  a  navegação  aérea  e  com  as  informações
disponibilizadas  pelo  DECEA,  além  da  avaliação  do  Plano  Básico  de  Zona  de  Proteção  de  Aeródromos  -
PBZPA,   Plano  de  Zona   de   Proteção  de  Auxi'lios  à   Navegação  Aérea  -   PZPANA,   dos  obstáculos  e  das
superfícies  limitadoras  de  obstáculos,  do  Plano  Básico  de  Zoneamento  de  Ruído  -PBZR  e  das  restrições
de uso do solo e curvas de rui`do.

Apresentação  de  anteprojeto  de  engenharia,  com  as  fases/etapas  de  implantação  consistentes  com  as

proj.eções de demanda, atendendo aos parâmetros e especificações técnicas mi'nimas, que busque maior
eficiência  à   utilização  das  instalações  e,  ainda,  considerando  a  maximização  do  retorno  esperado  do

proJ.eto.

®         Para  fins  de  dimensionamento  do  terminal  de  passageiros,  deverão  ser  considerados  os  parâmetros
vigentes  relativos ao  nível  de serviço  ótimo  (``nível  C'')  da  Associação  do Transporte Aéreo  lnternacional



®(lATA),  exceto  para  aeroportos  de  pequeno  porte,  para  os  quais  deverão  ser  considerados  parâmetros
compatíveis com a operação.

0 anteprojeto deverá ser compatível com o estudo de mercado e conter os elementos do projeto básico
de que trata a  Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e legislação complementar, especialmente no que
se  refere às características físicas  básicas  da  obra,  considerando-se  as  informações  legais e técnicas que
regem e limitam o objeto da concessão.

0  anteprojeto   deverá   indicar,   ainda   que   de  forma   preliminar,   o  cronograma   de  execução   da   obra,

podendo  ser feita  uma  referência  a  projetos semelhantes  e  apresentar desenhos  esquemáticos,  croquis
ou  imagens,  quando  necessários  para  o  perfeito  entendimento  dos  principais componentes da  obra,  ou
ainda outras investigações e ensaios, quando couber.

0 anteprojeto deverá considerar as normatízações da ANAC e, subsidiariamente,  da Associação  Brasileira
de  Normas  llécnicas  (ABNT)   relativas  a  conforto,   ruído,  ergonomia,  iluminação  e  outros.   No  caso  de
inexistência   de   normas   brasileiras  que  tratem   dos  aspectos  anteriormente   relacionados,   deverá   ser
considerada a boa prática internacional do setor aeroportuário.

iii. Estimativa de custos de investl.mento (CAPEX) e operação (OPEX)

Determinação dos quantitativos dos investimentos,  referenciada em  projetos-padrão compatíveis com os

®       :eeToajso,:i:aTseanpt::ávde:s,P::J:eetr°va:a;S:::e:Uti'Ízad°J  em  quantidades  agregadas  principais  ou  em  outras

a.   Preços  unitários  baseados  em  sistemas  oficiais  de   preço,   em   preços  de   mercado  ou   em  valores
referenciais admitidos  pela  Administração  Pública  Federal,  principalmente  pelos órgãos de fiscalização  e
controle.

b. A estímativa de custo global dos investimentos deverá ter como base as quantidades,  preços e demais
elementos do  proj.eto,  possuindo  precisão e confiabilidade compatíveis com o  ni'vel  de detalhamento do
elemento técnico sob análise.

Quando  verificada  a  existência  de  obras  inacabadas  no  sítio  aeroportuário,  deverão  ser  avaliadas  as
condições  das  obras  e  quanto  do  executado  é  possível  de  ser aproveitado  na  expansão  prevista  para  o
desenvolvimento do si'tio.

Quando verificada  a  necessidade  de  utilização  de  áreas externas  aos  limites  do  si'tio  aeroportuário  para
viabilizar a ampliação da infraestrutura aeroportuária, deverão ser considerados e estimados os custos de
desapropriação referentes à expansão.

fi       :euraon,doort.viar::.c::adaaLe:en:e,S.S5i::,d:e ::8:T it::::ãso ::rmci:isstirdaetir:ads.saed iec::.nma:sd.esmos irveeanstu::S:iu:taoss ã:
indenização (art. 46 da  Lei  n. 7.565, de  1986).

Os   custos   operacionais   deverão   ser   baseados   em   referências   de   custos   eficientes,   inclusive   com
benchmc}rk/.ng de outros aeroportos semelhantes,  nacionais e  internacionais. Tais custos deverão conter,
além dos custos de manutenção e de capital, custos de pessoal, material de consumo, serviços públicos e
serviços contratados ou terceirizados. Os custos de pessoal deverão retratar uma estrutura organizacional
hipotética  do  operador  e  todos  os  custos  deverão  ser  compati'veis  com  as  soluções  adotadas  para  o
desenvolvimento  do  sítio  aeroportuário,  inclusive  custos  de  operação  relacionados  à  operação  da  EPTA

(quando aplicável).  Deverão ser analisados e  indicados  possi'veis ganhos  de escala  da gestão conjunta  de
aeroportos, quando aplicável.

Deverá  ser  realizada   análise  dos  contratos  vigentes  entre  o  operador  aeroportuário  atual  e  outros
agentes  relacionados  ao  aeroporto,  assim  como  avaliação  dos  impactos  j.urídicos  (elaboração  de  due
di,,igence).

111.   Estudos Ambientais

® 0 Relatório de Estudos Ambientais deverá conter:

a.   Resultados  de  estudos  de  engenharia   que  contemple  eventuais  análises  já   procedidas  por  órgão
ambiental competente.



b. Avaliação dos impactos e riscos ambientais associados ao projeto e possíveis expansões do aeroporto;

®        c. ldentíficação dos passivos existentes e avaliação dos estudos ambientais existentes;
d. Avaliação da adequação dos estudos preliminares de engenharia e afins às normas e melhores práticas
aplicáveis ao  meio ambiente, segundo a  legislação vigente,  inclusive  no que se  refere ao zoneamento do
rui'do e do uso do solo;

e. Avaliação das medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias a serem adotadas para a viabilização
do projeto do ponto de vista socioambiental, quando aplicável;

f.  Diretrizes e  previsão  de  cronograma  para  o  licenciamento  ambiental  do  empreendimento  pela  futura
concessionária, quando aplicável;

g.  Definição  do  custo  atinente  ao  licenciamento  ambiental,  incluindo  passivos  existentes  e  implantação
de   medidas   mitigadoras,   soluções   e   estratégias   para   viabilização   do   projeto   do   ponto   de   vista
socioambiental; e

h. Criação de indicadores para avaliar o desempenho da gestão ambiental do operador aeroportuário.

IV. Avaliação Econômico-Financeira

0   Relatório   de   Avaliação   Econômico-Financeira   deverá   conter,   para   cada   aeroporto   e   de   modo

®        consolidado  para  o  bloco  de  aeroportos  (quando  aplicável)  a  modelagem  econômico-financeira  pelo
método  de  fluxo  de  caixa  descontado,  com  obj.etivo  de  avaliar  a  atratividade  do  projeto  para  o  setor

privado,   focando   na   possibilidade   de   sua   autossustentabilidade,   considerando-se   os   resultados   dos
estudos  de  demanda,  das  estimativas  de  receitas,   incluindo  as  acessórias,  dos  custos  de  operação,
manutenção   e   expansão,   custos   ambientais,   investimentos,   impactos   financeiros   decorrentes   das

premissas  estabelecidas  e  da  análise  de  risco  e  jurídica,  due  d/.///.gence  e  outros,  e  sendo  avaliados  os
benefícios fiscais de projetos dessa envergadura.

Deverão ser entregues planilhas para cada obj.eto deste CPE.  Deverá ser entregue planilha individualizada

para   cada   aeroporto   do   bloco   de   aeroportos   e   planilha   consolidada   do   respectivo   bloco   (quando
ap,icáve,).

A modelagem econômico-financeira  deverá  contemplar ainda  outros elementos  pertinentes usualmente
adotados  no  mercado,  como  o  cálculo  de  parâmetros  de  viabilidade  de  projetos  tradicionais  (TIR,  VPL,
taxa   de   retorno   do   acionista,   entre   outros)   e   o   estabelecimento   de   premissas   de   financiamento,
tributárias, macroeconômicas, etc.

Solicita-se  a   projeção   pelo   período   mi'nimo   de   30   (trinta)   anos   para   exploração,   com   seus  efeitos

®         incorporados  nas  planilhas  de  avaliação  econômico-financeira  para  fins  de  determinação  da  viabilidade
do   empreendimento.   Além   da   projeção   para   o   período   de   30   anos,   os   projetos,   Ievantamentos,
investigações  e  estudos  poderão  apresentar  proposta  de  prazo  de  concessão  inferior  ou  superior  ao
indicado, de acordo com a viabilidade econômica verificada.

Ricardo Sampaio S. Fonseca
Comissão de Avaliação dos Estudos

Coordenador

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Sampaio Da Silva Fonseca, Diretor do
Departamento de Políticas Regulatórias, em 12/09/2019, às 17:14, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n9 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenti.cidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador  externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1904358 e
o código CRC E95511F1.
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MINISTÉRIO  DA  INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO  DE  POLl'TICAS  REGULATÓRIAS

EQSW 301/302,  Lote 01,  Edifício Montes -Bairro Setor Sudoeste,  Brasília/DF, CEP 70673-150
Telefone: (61) 2029-8534  -www.transportes.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo n9 50000.007106/2018-40

lnteressado:  Departamento de Políticas Regulatórias

Brasília,  12 de setembro de 2019.

Atestamos,   para   os   devidos   fins,   que   o   consórcio   autorizado   composto   pelas   empresas   BACCO
ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA,  CNPJ:  67.186.445/0001-89,  com  sede  na  Rua  General Jardim,  633,  São
Pau[o, São  Paulo,   CEP:  01223-011;  CPEA CONSULTORIA,  PLANEJAMENTO  E  ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA,

CNPJ:  04.144.182/0001-25,  com  sede  na  Rua  Henrique  Monteiro,  90,  139  andar,  São  Paulo,  São  Paulo,
CEP:   05423-912;   lNFRAWAY   ENGENHARIA   LTDA   EPP,   CNPJ:   21.045.374/0001-01,   com   sede   na   Rua
Armando  de  Oliveira  Cobra,  50,  Sala  816,  São José dos  Campos,  São  Paulo,  CEP:  12.246-002;  MOYSÉS &
PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS,  CNPJ:  19.453.651/0001-65,  com  sede  na  Rua  Urussui',125,  59 andar,
ltaim  Bibi, São  Paulo,  CEP:  04542-050;  PROFICENTER NEGÓCIOS EM  INFRAESTRUTURA LTDA -ME,  CNPJ:

10.386.321/0001-20,  com  sede  na   Rua   Medgar  Evers,  03,  Vila   Mariana,  São   Paulo,  CEP:  04020-080;
e  TERRAFIRMA  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  DE  PROJETOS  LTDA  -ME,  CNPJ:   10.561.078/0001-39,
com  sede  na  Avenida   Horácio   Lafer,   160,   139  andar,  cj.   132,   Itaim   Bibi,  São   Paulo,   CEP:  05438-080;
desenvolveram,    proj.etos,    levantamentos,    investigações   e   estudos   técnicos,   tendo   por   escopo   a
estruturação de diferentes aspectos relacionados à concessão pública  do  Bloco 2, constante  no  Edital de
Chamamento   Público  de   Estudos   n9  01/2017,   do   Ministério  dos  Transportes   Portos  e  Aviação  Civil,

®         composto pelosseguintesaeroportos:
•      Aeroporto lnternacional do Recife / Guararapes Gilberto Freyre (SBRF);

•      Aeroporto lnternacional de Maceió/Zumbi dos palmares (SBMO);

•      Aeroporto de campina Grande/Presidente João suassuna (SBKG);

•      Aeroporto deJuazeiro do Norte/Orlando Bezerra de Menezes (SBJU);

•      Aeroporto lnternacional de João pessoa/Presidente castro pinto (SBJP); e

•      Aeroporto lnternacional de Aracaju/Santa Maria (SBAR).

®

Dados do Procedimento:

•      Edital  de  Chamamento  Público  de  Estudos  n9  01/2017,  do  Ministério  dos  Transportes  Portos  e

Aviação Civil (MTPA), de 19 de setembro de 2017.

•      Edital de chamamento público de Estudos n9 03/2017-SNAC-MTPA-de l9 de novembro de 2017.

Cliente:



fi
•      Secretaria   Nacional   de   Aviação   Civil   do   Ministério   dos  Transportes,   Portos   e   Aviação   Civil   -

SNAC/MTPA, CNPJ  13.564.476/0001-05.

Período de Execução:

•      Osserviçosforam executados no peri'odo de 31 de outubro de 2017 a 02 de março de 2018.

Equipe llécnica:

Conforme  informação  fornecida  pelas  empresas  integrantes  do  Consórcio  autorizado  para  a  realização
dos estudos, as equipes técnicas responsáveis pela elaboração dos estudos foram compostas da seguinte
forma:

BACCO   -   Responsável   pela   elaboração   dos   projetos   arquitetônicos   das   estruturas   e   dos   síti.os
aeroportuários:

•      Arq.  Júlio  Cesar  Corbucci  -Arquiteto  Coordenador  pelo  projeto  (AUTOR),  CAU/SP  A11025-6,  RRT

8388623

®              .      9rq.  Marcelo consiglio Barbosa-Arquiteto Responsável pelo projeto (COAUTOR), CAU/SPAii372-

•      Arq. Laura  Elisa  poggio-Arquiteto responsável  pelo projeto (COAUTORA), CAU/SP A46456-2

•      Lucas Biancchi deAlmeida-Estagiário

•      Sofia Himmelstein-Estagiário

®

®

CPEA -Responsável pelos estudos ambientais:

•      Eng. Sérgio Luís pompeia -Engenheiro Agrônomo,  RNP 2604614901, CREA/SP 0601026152

•      Eng Maurício Tecchio Romeu -Engenheiro Químico,  RNP 2609316089, CREA/SP 0682149514

•      Eng   Michele   Bomback  -  Engenheira   Ambiental  -  Engenheira   de   Segurança   do  Trabalho,   RNP

2606319150, CREA/SP 5062802727

•      Bióloga  Bibiana  Ribeiro Roth-Bióloga, CRBio45975/03-D

•      Eng  Valéria   Monteiro   -   Engenheira   Ambiental   -  Tecnóloga   em   Saneamento   Ambiental,   RNP

260927799-7, CREA/SP 5063249508

•      Tecnólogo Sérgio Crepaldi -Tecnólogo em Saneamento Ambiental  -Técnico em  Eletrotécnica,  RNP

2604412888, CREA/SP 5062063344

•      Arq lone Novoa Jezler-Arquiteto e urbanista, CAU/SP A7592-2

INFRAWAY -Responsável pelos estudos de engenharia:

•      Eng  Eduardo  Saraiva  Borges  -Coordenador  Geral  dos  Estudos  de  Engenharia  -Engenheiro  Civil-

Aeronáutico,  RNP 2611557357, CREA/SP 5068964084, ART 28027230180199863

•      Eng  Nathana  Alcântara  Lima  -Coordenadora  Geral  de  lnfraestrutura  Aeroportuária  -Engenheira

Civil-Aeronáutica, RNP 2613928140, CREA/SP 5069468156, ART 28027230180196750

•      Eng Thiago  Pimentel  Nykiel -Coordenador Geral  de  lnfraestrutura  Aeroportuária -Engenheiro  de

lnfraestrutura Aeronáutica,  RNP 2608096859, CREA/SP 5063173870, ART 28027230180202882

•      Eng   Aline   Meira   da   Silva   -   Engenheira   Civil,   RNP   2611557357,   CREA/SP   5068964084,   ART

28027230180225277

PROFICENTER -Responsável pelas Estimativas de custos de investimento (CAPEX) e operação (OPEX):



®
•      Arq Roberta Barroso primasi-Arquiteta e urbanista, CAU 89599-7

•      EngJefersom valeijo de Almeida -Engenheira civil, CREA/SP 5063179866

•      Eng Leandro Maraccini prieto -Engenheira civil, CREA/SP 5070210170

MOYSÉS & PIRES -Responsável pelas análises jurídicas:

•      Adv   Mauri'cio   Boudakian   Moysés  -  Coordenador  Geral   dos   estudos  jurídicos   e   do   Grupo   de

Trabalho, OAB/SP 221.705

•      AdvAriovaldo Barbosa  pires Junior -Coordenador Geral dos estudosjurídicos, OAB/SP 214.089

•      Adv Rafael viana  Rangel de paula -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 292.310

•      Adv Marina  Fochesato cintra -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 195.413

•      Adv claudia Helena  Mahler Duprat -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 281.981

•      Adv Rafael silva  Dantas-Especialista em direito administrativo, OAB/SP 385.827

•      Adv camila  Fernandes Lastra -Especialista em contencioso administrativo, OAB/SP 272.518

•      Adv Barbara Lucio Ribeiro -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 406.446

®             .     Advpatricia Ferrari-Especialista em direitoadministrativo, OAB/SP377.730

fi

®

TERRAFIRMA -Responsável pelos estudos de mercado e avaliação econômico-financeiro:

•      Eng David Joshua  Krepel Goldberg -Engenheiro Naval, CREA/SP 5062468560

•      EngTiago Maciel de Barros-Engenheiro Naval, CREA/SP 5063844069

•      EngJoão stefano Luna cardoso-Engenheiro Naval, CREA/SP 5063852484

•      Eng Guilherme salem Gattaz -Engenheiro Naval, CREA/SP 5063844050

•      EngFabioszoke Nahas-Engenheiro Naval

•      Eng Barbara  Mazzini  Loureiro-Engenheira  de Materiais

•      EngArthur Lottenberg-Engenheiro Naval

•      Eng carolina Yuka  lshihata -Engenheira civil, CREA/SP 5069721313

GEASANEVITA  -  Responsável   pelo  desenvolvimento  das  soluções  de  tratamento  de  esgoto,  água
potável e resíduos sólidos:

•      Eng Jose  Orlando  Paludetto  Silva  -Engenheiro  Qui'mico,  RNP  2602669318,  CREA/SP  5060369180,

ART 28027230180948985

•      Eng   Ricardo   Lazzari   Mendes  -   Engenheiro   Civil,   RNP   2603705105,   CREA/SP   5060665283,   ART

28027230180949325

•      Eng  Beatriz Villela  Benitez  Codas -Engenheira  Civil,  RNP  2604022982,  CREA/SP  5060356568,  ART

28027230180949382

SOLOCAP -Responsável pelas lnvestigações e Ensaios Geotécnicos;

•      Eng cristiano costa  Moreira -Engenharia civil-Geotécnico, CREA MG 61.510

GF ENGENHARIA -Responsável pelos estudos de elétrica, auxílios à navegação e sistemas de Tl:

•      Eng Gildazio colpo Faturi -Engenheiro Eletricista,  RNP 220530442-9, CREA/RJ 2009145047

PLANEJAVALE -Responsável pelo CAPEX relacionado à elétrica e auxílios à navegação:



®
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®

®

•      Arq Daniel  pires Barbosa -Arquiteto e urbanista, CAU/SP A95496-9,  RRT 8375553

lnformações específicas das atividades desenvolvidas nos estudos

Os  proj.etos,  levantamentos,  investigações  e  estudos técnicos elaborados foram  estruturados em  quatro
relatórios, conforme elencado a seguir.

•      Estudodemercado;

•      Estudosdeengenhariaeafins;

•      Estudosambientais;

•      Avaliação econômico-financeira.

0  detalhamento  do  escopo  para  realização  dos  Estudos  de  Viabilidade Técnica,  Econômica  e  Ambiental
está  descrito  no Termo  de  Referência  (Anexo  1)  do  Edital  de  Chamamento  Público  n9  01/2017,  de  19  de
setembro de 2017.

ANEXO 1 -TERMO DE REFERÊNCIA

DETALHAMENTO DO ESCOPO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA,

ECONÔMICA E AMBIENTAL -EVTEA

1. Estudo de Mercado

0   Relatório  de   Estudo   de   Mercado   deverá   conter  análises  de  avaliação   da   demanda;   avaliação  de
receitas; e análise de benchmcrrk/.r}g, conforme especificações abaixo.

i. Avaliação da demanda

Delimitação  da  região  de  influência  do  projeto,  com  dados  demográficos  e  socioeconômicos,  dados  de
movimentação de passageiros, aeronaves e carga  relacionados ao aeroporto e suas regiões de influência,
e análise de variáveis regionais, considerando-as caso sejam significativas para os resultados.

Projeção   de   demanda,   considerando-se,   separadamente,   cada   segmento   (passageiros,   aeronaves   e
cargas)  e  perfil  (regular,  não-regular,  doméstica,  internacional,  conexão  etc.),  ao  longo  de  um  peri'odo
sugerido  de  proj.eção  de  30  (trinta)  anos,  com  avaliação,  em  especial,  da  relação  com  o  crescimento
econômico.

A  evolução   da   demanda   deve   considerar  eventuais   restrições   operacionais   apontadas   nos   estudos

preliminares  de  engenharia  e  afins.   Nas  proposições  de  recomendações  utilizadas  nas  proj.eções  de
demanda,  sugere-se  constar,  minimamente,  os  fatores  que  afetam  essas  projeções  por  segmento,  tais
como   premissas   da   modelagem,   metodologia   e   aspectos   técnicos,   inclusive   testes   estatísticos   e
disponibilização de toda a base de dados e modelagem para efeito de reprodução pelo MTPA.

Para os aeroportos de Alta  Floresta,  Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro do Norte,  Rondonópolis e
Sinop,  a  projeção  de  demanda  deverá  avaliar as  receitas  e  despesas  aeronáuticas  e  se  no  horizonte  de
concessão a  infraestrutura  permanecerá  atendendo à  legislação vigente,  ou  sej.a,  se  haverá  necessidade
de investir na construção de uma  EPTA Especial (Torre) ou se se mostra  mais adequado uma  redução para
ERAA -Estação de Radiodifusão de Aeródromo.

Análise  da  competição  intramodal  (entre  aeroportos)  e  intermodal  (demais  modos  de  transporte),  na
medida   da   compatibilidade   da   metodologia   de   projeção   adotada   e   da   disponibilidade   dos   dados
necessários a tais análises. Ademais, análise de como o respectivo aeroporto vai se inserir na malha aérea
doméstica e internacional brasileira após a concessão (previsão de modelo de negócio para o aeroporto).

ii. Avaliação de receitas

Avaliação  das  fontes  de  receita,  considerando  os  resultados  obtidos  nas  proj.eções  de  demanda,  com

previsão das receitas  resultantes  de tarifas aeroportuárias,  da  exploração de atividades  ligadas à  aviação



civil   (ex:   balcões  de  check  /.n,   Ioj.as  das  companhias  aéreas,   hangares  entre   outras  facilidades),   das
atividades  comerciais  no  aeroporto  (ex:  restaurantes,  estacionamentos,  lojas,  etc.)  e  da  exploração  das

®        áreas   no  si'tio  aeroportuário   (ex:   hotéis,   centros  comerciais,   arrendamento   de   áreas  diversas   para
atividades econômicas etc.).

iii. Análise de benchmork/.ng

Análise   de   aeroportos   com    caracteri'stt.cas    similares   ao    aeroporto    objeto    do    presente    estudo,
considerando, em  particular, o gerenciamento da capacidade e a  necessidade de  investimentos, tipos de
serviços,  custos  eficientes  (inclusive  com  possíveis  ganhos  de  escala  da  gestão  conj.unta  de  aeroportos,

quando   aplicável)   e   lucratividade,   com   fornecimento   de   dados   para   sustentar   as   premissas   e   os
resultados apresentados (tanto da avaliação da demanda quanto da receita), avaliando a demanda anual,
as variações sazonais e os períodos de pico, para aviação regular e não-regular, doméstica e internacional.

11. Estudos de Engenharia e Afins

0  Relatório  de  Estudos  de  Engenharia  e  Afins  deverá  conter  o  inventário  das  condições  existentes  no
aeroporto;  análise  de  desenvolvimento  do  si'tio  aeroportuário;  e  estimativa  de  custos  de  investimento

(CAPEX) e operação (OPEX), conforme especificações abaixo.

i. lnventário das condições existentes

®        Inventário   das   instalações  existentes  do  aeroporto,   com   descrição   e   detalhamentos  dos   bens   que
constituirão  a  concessão,  a  situação  patrimonial  das  áreas  que  compõem  o  atual  si'tio  aeroportuário,  o
zoneamento  civil/militar  e  funcional  do  aeroporto  e  os  planos  de  proteção  de  obstáculos  e  rui'do  em
vi8Or.

Avaliação    da     capacidade     instalada,     considerando    a     demanda     atual,     indicando    as     limitações
físicas/operacionais  existentes  e  as  melhorias  necessárias  para  atender  a  parâmetros  mínimos  nível  de
serviço  adequado,  especialmente  quanto  aos  seguintes  sistemas:  terminal  de  passageiros,  terminal  de
carga  aérea,   pistas  e  pátio  de  aeronaves,  aviação  geral,  administrativo  e  de   manutenção,  apoio  às
operações, apoio às companhias aéreas, industrial de apoio, infraestrutura básica e ambiental.

Para os aeroportos de Alta  Floresta,  Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Rondonópolis e
Sinop,  a  avaliação  da  capacidade  instalada  e  melhorias  necessárias  inclui  instalações  e  equipamentos
relacionados    à     infraestrutura     aeronáutica,     especialmente     quanto     aos     seguintes:     estação     de
telecomunicação,  sala  AIS,  centros  meteorológicos,  estações  meteorológicos  e  alcance  visual  da  pista  -
RVR (quando aplicável).

ii. Desenvolvimento do sítt.o aeroportuário

®       Apresentação  da  solução  mais adequada  para  o  desenvolvimento  do  aeroporto,  contemplando-se  uma
concepção  modular  e  balanceada  para  fi.ns  de  expansão,  com  apresentação  das  fases  de  implantação,
considerando-se o Plano Diretor do aeroporto elaborado pela lnfraero, no que for aplicável, bem como os
estudos e  proj.etos existentes  para  desenvolvimento  do si'tio aeroportuário,  inclusive  avaliação  de  obras
descontinuadas, com apresentação de alternativa, se necessário.

Análise  e  sugestão  de  equacionamento  das  possíveis  restrições  de  tráfego  aéreo  e  interferências  nas
operações  do  aeroporto  (inclusive  considerando  as ampliações futuras)  e  de  aeroportos  próximos,  para
cada  fase/etapa  de  planej.amento,  de  acordo  com  a  solução  adotada,  considerando-se  as  limitações
impostas  pelas  zonas  de  proteção  de  aeródromo  e  auxi'lios  a  navegação  aérea  e  com  as  informações
disponibilizadas  pelo  DECEA,  além  da  avaliação  do  Plano  Básico  de  Zona  de  Proteção  de  Aeródromos  -
PBZPA,   Plano  de  Zona   de   Proteção  de  Auxi'lios  à   Navegação  Aérea   -   PZPANA,   dos  obstáculos  e  das
superfi'cies  limitadoras  de  obstáculos,  do  Plano  Básico  de  Zoneamento  de  Rui'do  -PBZR  e  das  restrições
de uso do solo e curvas de rui'do.

Apresentação  de  anteprojeto  de  engenharia,  com  as  fases/etapas  de  implantação  consistentes  com  as

projeções de demanda, atendendo aos parâmetros e especificações técnicas mi'nimas, que busque maior

®       ::.ocj.i:tnoc.ia  à  utilização  das  instalações  e,  ainda,  considerando  a  maximização  do  retorno  esperado  do



Para  fins  de  dimensionamento  do  terminal  de  passageiros,  deverão  ser  considerados  os  parâmetros

®       í]jÃfAn)t,e:xrce::: Vp°asr: °a :;':à'o:teo §edr:j çp°e : :emn°o (;: írY:; :';)rad ao sAsqsu°acíísa çdãe°v:r°ã :r::rs pc:rntseí dAeér:ed°o :n:::: aLC:: :oa:
compatíveis com a operação.

0 anteprojeto deverá ser compatível com o estudo de mercado e conter os elementos do projeto básico
de que trata a  Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e legislação complementar, especialmente no que
se  refere às características físicas  básicas  da  obra,  considerando-se  as  informações  legais e técnicas que
regem e limitam o objeto da concessão.

0  anteprojeto  deverá   indicar,   ainda   que  de  forma   preliminar,   o  cronograma   de  execução  da  obra,

podendo ser feita  uma  referência  a  proj.etos semelhantes e  apresentar desenhos  esquemáticos,  croquis
ou  imagens,  quando  necessários  para  o  perfeito entendimento  dos  principais componentes da  obra,  ou
ainda outras investigações e ensaios, quando couber.

®0 anteprojeto deverá considerar as normatizações da ANAC e, subsidiariamente, da Associação Brasileira

de  Normas  Técnicas  (ABNT)  relativas  a  conforto,  ruído,  ergonomia,  iluminação  e  outros.   No  caso  de
inexistência   de   normas   brasileiras  que  tratem   dos  aspectos  anteriormente   relacionados,   deverá   ser
considerada a boa prática internacional do setor aeroportuário.

iii. Estimativa de custos de investimento (CAPEX) e operação (OPEX)

Determinação dos quantitativos dos investimentos, referenciada em  proj.etos-padrão compatíveis com os
demais  elementos   do   projeto   básico   utilizado,   em   quantidades   agregadas   principais   ou   em   outras
metodologias aplicáveis, observando-se:

a.   Preços  unitários   baseados  em  sistemas  oficiais  de   preço,   em   preços  de   mercado  ou  em  valores
referenciais admitidos  pela  Administração  Pública  Federal,  principalmente  pelos órgãos de fiscalização e
controle.

b. A estimativa de custo global  dos investimentos deverá ter como base as quantidades,  preços e demais
elementos do  proj.eto,  possuindo  precisão e confiabilidade compatíveis com o  ni'vel  de detalhamento do
elemento técnico sob análise.

Quando  verificada  a  existência  de  obras  inacabadas  no  sítio  aeroportuário,  deverão  ser  avaliadas  as
condições  das  obras  e  quanto  do  executado  é  possi'vel  de  ser  aproveitado  na  expansão  prevista  para  o
desenvolvimento do sítio.

Quando verificada  a  necessidade  de  utilização  de  áreas externas  aos  limites  do  si'tio  aeroportuário  para
viabilizar a ampliação da infraestrutura aeroportuária, deverão ser considerados e estimados os custos de

®        desapropriação referentes à expansão.

Quando   verificada   a   necessidade   de   limitações   administrativas   adicionais   em   áreas   próximas   ao
aeroporto (art. 43 da Lei n. 7.565, de 1986), deverão ser considerados e estimados os eventuais custos de
indenização (art. 46 da  Lei  n.  7.565, de  1986).

®

Os   custos   operacionais   deverão   ser   baseados   em   referências   de   custos   eficientes,   inclusive   com
benchmcrrkí.ng de outros aeroportos semelhantes,  nacionais e internacionais. Tais custos deverão conter,
além dos custos de manutenção e de capital, custos de pessoal,  material de consumo, serviços públicos e
serviços contratados ou terceirizados. Os custos de pessoal deverão retratar uma estrutura organizacional
hipotética  do  operador  e  todos  os  custos  deverão  ser  compati'veis  com  as  soluções  adotadas  para  o
desenvolvimento  do  sítio  aeroportuário,  inclusive  custos  de  operação  relacionados  à  operação  da  EPTA

(quando aplicável).  Deverão ser analisados e  indicados  possíveis ganhos de escala  da gestão conjunta  de
aeroportos, quando aplicável.

Deverá  ser  realizada   análise   dos  contratos  vigentes  entre  o   operador  aeroportuário  atual   e  outros
agentes  relacionados  ao  aeroporto,  assim  como  avaliação  dos  impactos  j.uri'dicos  (elaboração  de  due
dilligence).

111.   Estudos Ambientais

0 Relatório de Estudos Ambientais deverá conter:



®a.  Resultados  de  estudos  de  engenharia  que  contemple  eventuais  análises  já  procedidas  por  órgão
ambiental competente.

b. Avaliação dos impactos e riscos ambientais associados ao projeto e possi'veis expansões do aeroporto;

c.  ldentificação dos passivos existentes e avaliação dos estudos ambientais existentes;

d. Avaliação da adequação dos estudos preliminares de engenharia e afins às normas e melhores práticas
aplicáveis ao  meio ambiente, segundo a  legislação vigente,  inclusive  no  que se  refere ao zoneamento do
ruído e do uso do solo;

e. Avaliação das medidas mitigadoras, das soluções e das estratégias a serem adotadas para a viabilização
do projeto do ponto de vista socioambiental, quando aplicável;

f.  Diretrizes e  previsão  de  cronograma  para  o  licenciamento  ambiental  do  empreendimento  pela  futura
concessionária, quando aplicável;

g.  Definição  do  custo  atinente  ao  licenciamento  ambiental,  incluindo  passivos  existentes  e  implantação
de   medidas   mitigadoras,   soluções   e   estratégias   para   viabilização   do   projeto   do   ponto   de   vista
socioambiental; e

h. Criação de indicadores para avaliar o desempenho da gestão ambiental do operador aeroportuário.

®        lv.Avaliação Econômico-Financeira

0   Relatório   de   Avaliação   Econômico-Financeira   deverá   conter,   para   cada   aeroporto   e   de   modo
consolidado  para  o  bloco  de  aeroportos  (quando  aplicável)  a  modelagem  econômico-financeira  pelo
método  de  fluxo  de  caixa  descontado,  com  objeti.vo  de  avaliar  a  atratividade  do  projeto  para  o  setor

privado,   focando   na   possibilidade   de   sua   autossustentabilidade,   considerando-se   os   resultados  dos
estudos  de  demanda,  das  estimativas  de  receitas,   incluindo  as  acessórias,  dos  custos  de  operação,
manutenção   e   expansão,   custos   ambientais,   investimentos,   impactos   financeiros   decorrentes   das

premissas  estabelecidas  e  da  análise  de  risco  e jurídica,  due  d/.///.gence  e  outros,  e  sendo  avaliados  os
benefi'cios fiscais de proj.etos dessa envergadura.

Deverão ser entregues planilhas para cada objeto deste CPE.  Deverá ser entregue planilha individualizada

para   cada   aeroporto   do   bloco   de   aeroportos   e   planilha   consolidada   do   respectivo   bloco   (quando
ap,icáve,).

A modelagem econômico-financeira  deverá  contemplar ainda outros elementos pertinentes  usualmente
adotados  no  mercado,  como  o  cálculo  de  parâmetros  de  viabilidade  de  projetos  tradicionais  (TIR,  VPL,
taxa   de   retorno   do   acionista,   entre   outros)   e   o   estabelecimento   de   premissas   de   financiamento,

®         tributárias, macroeconômicas, etc.
Solicita-se  a   projeção   pelo   período   mínimo   de   30   (trinta)   anos   para   exploração,   com   seus   efeitos
incorporados  nas  planilhas  de  avaliação  econômico-financeira  para  fins  de  determinação  da  viabilidade
do   empreendimento.   Além   da   projeção   para   o   peri'odo   de   30   anos,   os   projetos,   levantamentos,
investigações  e  estudos  poderão  apresentar  proposta  de  prazo  de  concessão  inferior  ou  superior  ao
indicado, de acordo com a viabilidade econômica verificada.

Ricardo Sampaio S. Fonseca
Comissão de Avaliação dos Estudos

Coordenador

®

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Sampaio Da Silva Fonseca, Diretor do
Departamento de Políticas Regulatórias, em 12/09/2019, às 17:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n9 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador  externo.php?



E]  acao=documento  conferir&id_orgao_acesso  externo=0, informando o código verificador 1905866 e
o código CRC 5F4083B8.
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MINISTÉRIO  DA  INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO  DE  POLÍTICAS  REGULATÓRIAS

EQSW 301/302, Lote 01,  Edifício Montes -Bairro Setor Sudoeste,  Brasília/DF, CEP 70673-150
Telefone: (61) 2029-8534  -www.transportes.gov.br

DECLARAÇÃO

Processo n9 50000.007106/2018-40

Interessado:  Departamento de Políticas Regulatórias

Brasi'lia,12 de setembro de 2019.

Atestamos,   para   os   devidos   fins,   que   o   consórcio   autorizado   composto   pelas   empresas   BACCO
ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA,  CNPJ:  67.186.445/0001-89,  com  sede  na  Rua  General Jardim,  633,  São
Paulo, São  Paulo,   CEP: 01223-011; CPEA CONSULTORIA,  PLANEJAMENTO  E  ESTUDOS AMBIENTAIS LTDA,

CNPJ:  04.144.182/0001-25,  com  sede  na  Rua  Henrique  Monteiro,  90,  139  andar,  São  Paulo,  São  Paulo,
CEP:   05423-912;   lNFRAWAY   ENGENHARIA   LTDA   EPP,   CNPJ:   21.045.374/0001-01,   com   sede   na   Rua
Armando  de  Oliveira  Cobra,  50,  Sala  816,  São José  dos  Campos,  São  Paulo,  CEP:  12.246-002;  MOYSÉS &
PIRES SOCIEDADE  DE ADVOGADOS,  CNPJ:  19.453.651/0001-65,  com  sede  na  Rua  Urussui',125,  59 andar,
ltaim  Bibi, São  Paulo,  CEP: 04542-050;  PROFICENTER NEGÓCIOS EM  INFRAESTRUTURA LTDA -ME,  CNPJ:

10.386.321/0001-20,  com  sede  na   Rua   Medgar  Evers,  03,  Vila   Mariana,  São  Paulo,  CEP:  04020-080;
e  TERRAFIRMA  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  DE  PROJETOS  LTDA  -  ME,  CNPJ:   10.561.078/0001-39,
com  sede  na  Avenida   Horácio   Lafer,   160,   139  andar,  cj..   132,   ltaim   Bibi,  São   Paulo,   CEP:  05438-080;
desenvolveram,    proj.etos,    Ievantamentos,    investigações   e   estudos   técnicos,   tendo    por   escopo   a
estruturação de diferentes aspectos relacionados à concessão pública  do  Bloco 4, constante  no  Edital  de
Chamamento   Público  de   Estudos   n9  01/2017,   do   Ministério  dos  Transportes   Portos  e  Aviação  Civil,
composto pelos seguintes aeroportos:

•       Aeroportodevitória -Eurico deAguiarsalles(SBVT); e

•      AeroportodeMacaé(SBME).

Dados do Procedimento:

•      Edital  de  Chamamento  Público  de  Estudos  n9  01/2017,  do  Ministério  dos  Transportes  Portos  e

Aviação Civil (MTPA), de 19 de setembro de 2017.

•      Edital de chamamento público de Estudos n9 03/2017-SNAC-MTPA-de l9 de novembro de 2017.

Cliente:

•      Secretaria   Nacional   de   Aviação   Civil   do   Ministério   dos  Transportes,   Portos   e   Aviação   Civil   -

SNAC/MTPA, CNPJ  13.564.476/0001-05.

Período de Execução:

•      Osserviçosforam executados no período de 31deoutubrode2017a02 de março de2018.

Equipe llécnica :



Conforme  informação  fornecida  pelas  empresas  integrantes  do  Consórcio  autorizado  para  a  realização

n        :o°rsmeas:tudos; as equipes técnicas resp0nsáveis pela elaboração dos estudos foram compostas da seguinte

®

®

®

BACCO   -   Responsável   pela   elaboração   dos   projetos   arquitetônicos   das   estruturas   e   dos   sítios
aeroportuários:

•      Arq.  Júlio  Cesar  Corbucci  -Arquiteto  Coordenador  pelo  projeto  (AUTOR),  CAU/SP  A11025-6,  RRT

8388623

•      Arq.  Marcelo  Consiglio  Barbosa  -Arquiteto  Responsável  pelo  proj.eto  (COAUTOR),  CAU/SP A11372-

7

•      Arq.  Laura  Elisa  poggio -Arquiteto responsável  pelo projeto (COAUTORA), CAU/SP A46456-2

•       Lucas Biancchi deAlmeida -Estagiário

•      Sofia  Himmelstein -Estagiário

CPEA -Responsável pelos estudos ambientais:

•      Eng. Sérgio Luís pompeia -Engenheiro Agrônomo,  RNP 2604614901, CREA/SP 0601026152

•      Eng Maurício Tecchio Romeu -Engenheiro Químico, RNP 2609316089, CREA/SP 0682149514

•      Eng   Michele   Bomback  -   Engenheira   Ambiental   -   Engenheira   de   Segurança   do  Trabalho,   RNP

2606319150, CREA/SP 5062802727

•       Bióloga  Bibiana  Ribeiro  Roth -Bióloga, CRBio 45975/03-D

•      Eng   Valéria   Monteiro   -   Engenheira   Ambiental   -   Tecnóloga   em   Saneamento   Ambiental,   RNP

260927799-7, CREA/SP 5063249508

•      Tecnólogo Sérgio  Crepaldi  -Tecnólogo  em  Saneamento Ambiental  -llécnico  em  Eletrotécnica,  RNP

2604412888, CREA/SP 5062063344

•      Arq lone Novoa Jezler-Arquiteto e urbanista, CAU/SP A7592-2

lNFRAWAY -Responsável pelos estudos de engenharia:

•      Eng  Eduardo  Saraiva  Borges  -Coordenador  Geral  dos  Estudos  de  Engenharia  -Engenheiro  Civil-

Aeronáutico, RNP 2611557357, CREA/SP 5068964084, ART 28027230180199863

•      Eng  Nathana  Alcântara  Lima  -Coordenadora  Geral  de  lnfraestrutura  Aeroportuária  -Engenheira

Civil-Aeronáutica, RNP 2613928140, CREA/SP 5069468156, ART 28027230180196750

•      Eng Thiago  Pimentel  Nykiel -Coordenador Geral  de  lnfraestrutura  Aeroportuária -Engenheiro  de

lnfraestrutura Aeronáutica,  RNP 2608096859, CREA/SP 5063173870, ART 28027230180202882

•      Eng   Aline   Meira   da   Silva   -   Engenheira   Civil,   RNP   2611557357,   CREA/SP   5068964084,   ART

28027230180225277

PROFICENTER -Responsável pelas Estimativas de custos de investi.mento (CAPEX) e operação (OPEX):

•      Arq Roberta Barroso primasi-Arquiteta e urbanista, CAU 89599-7

•      EngJefersom valeijo de Almeida -Engenheira civil, CREA/SP 5063179866

•      Eng Leandro Maraccini  prieto-Engenheira civil, CREA/SP 5070210170

MOYSÉS & PIRES -Responsável pelas análises jurídicas:

•      Adv   Mauri'cio   Boudakian   Moysés  -  Coordenador  Geral   dos   estudos  jurídicos   e   do   Grupo   de

Trabalho, OAB/SP 221.705



•      AdvAriovaldo Barbosa  pires Junior -Coordenador Geral dos estudosj.urídicos, OAB/SP 214.089

®              .      AdvRafaelviana  Rangeldepaula-Especialistaemdireitoadministrativo,OAB/SP292.310
•      Adv Marina  Fochesato cintra -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 195.413

•      Advclaudia Helena  Mahler Duprat-Especialista em direito administrativo, OAB/SP 281.981

•      Adv Rafael silva  Dantas-Especialista em direito administrativo, OAB/SP 385.827

•      Adv camila  Fernandes Lastra -Especialista em contencioso administrativo, OAB/SP 272.518

•      Adv Barbara Lucio Ribeiro -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 406.446

•      Adv patricia  Ferrari -Especialista em direito administrativo, OAB/SP 377.730

TERRAFIRMA -Responsável pelos estudos de mercado e avaliação econômico-financeiro:

•      Eng David Joshua  Krepel Goldberg-Engenheiro Naval, CREA/SP 5062468560

•      EngTiago Maciel de Barros-Engenheiro Naval, CREA/SP 5063844069

•      EngJoão stefano Luna cardoso -Engenheiro Naval, CREA/SP 5063852484

®              .      EngGuilhermesalemGattaz-EngenheiroNaval,CREA/SP5063844050
•      EngFabioszoke Nahas-Engenheiro Naval

•      Eng Barbara Mazzini Loureiro-Engenheira de Materiais

•      EngArthur Lottenberg-Engenheiro Naval

•      EngcarolinaYuka  lshihata -Engenheira civil, CREA/SP 5069721313

®GEASANEVITA  -  Responsável  pelo  desenvolvimento  das  soluções  de  tratamento  de  esgoto,  água

potável e resíduos sólidos:

•      Eng Jose  Orlando  Paludetto  Silva  -Engenheiro  Qui'mico,  RNP  2602669318,  CREA/SP  5060369180,

ART 28027230180948985

•      Eng   Ricardo   Lazzari   Mendes  -   Engenheiro   Civil,   RNP   2603705105,   CREA/SP   5060665283,   ART

28027230180949325

•      Eng  Beatriz  Villela  Benitez  Codas -Engenheira  Civil,  RNP  2604022982,  CREA/SP  5060356568,  ART

28027230180949382

SOLOCAP -Responsável pelas lnvestigações e Ensaios Geotécnicos;

•      Eng cristiano costa  Moreira -Engenharia civil-Geotécnico, CREA MG 61.510

GF ENGENHARIA -Responsável pelos estudos de elétrica, auxílios à navegação e sistemas de Tl:

•      Eng Gildazio colpo Faturi -Engenheiro Eletricista, RNP 220530442-9, CREA/RJ 2009145047

PLANEJAVALE -Responsável pelo CAPEX relacionado à elétrica e auxílios à navegação:

•      Arq Daniel pires Barbosa -Arquiteto e urbanista, CAU/SP A95496-9, RRT 8375553

lnformações específicas das atividades desenvolvidas nos estudos

Os  proj.etos,  levantamentos,  investigações  e  estudos técnicos  elaborados foram  estruturados em  quatro
relatórios, conforme elencado a seguir.

®           .     Estudodemercado;
•      Estudosdeengenharia eafins;



®

®

•      Estudosambientais;

•      Avaliação econômico-financeira.

0  detalhamento  do  escopo  para  realização  dos  Estudos  de  Viabilidade  Técnica,  Econômica  e  Ambiental
está  descrito  no Termo  de  Referência  (Anexo  1)  do  Edital  de  Chamamento  Público  n9  01/2017,  de  19  de
setembro de 2017.

ANEXO 1 -TERMO DE REFERÊNCIA

DETALHAMENTO DO ESCOP0 PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA,

ECONÔMICA E AMBIENTAL -EVTEA

1. Estudo de Mercado

0   Relatório  de   Estudo   de   Mercado   deverá   conter  análises  de   avaliação   da   demanda;   avaliação   de
receitas; e análise de benchmc}rk/.r}g, conforme especificações abaixo.

i. Avaliação da demanda

Delimitação  da  região  de  influência  do  projeto,  com  dados  demográficos  e  socioeconômicos,  dados  de
movimentação de passageiros, aeronaves e carga relacionados ao aeroporto e suas regiões de influência,
e análise de variáveis regionais, considerando-as caso sejam significatívas para os resultados.

Projeção   de   demanda,   considerando-se,   separadamente,   cada   segmento   (passageiros,   aeronaves   e
cargas)  e  perfil  (regular,  não-regular,  doméstica,  internacional,  conexão  etc.),  ao  longo  de  um  período
sugerido  de  projeção  de  30  (trinta)  anos,  com  avaliação,  em  especial,  da  relação  com  o  crescimento
econômico.

A  evolução   da   demanda   deve   considerar  eventuais   restrições   operacionais   apontadas   nos  estudos

preliminares  de  engenharia  e  afins.   Nas  proposições  de  recomendações  utilizadas  nas  projeções  de
demanda,  sugere-se  constar,  minimamente,  os  fatores  que  afetam  essas  proj.eções  por  segmento,  tais
como   premissas   da   modelagem,   metodologia   e   aspectos   técnicos,   inclusive   testes   estatísticos   e
disponibilização de toda a base de dados e modelagem para efeito de reprodução pelo MTPA.

Para os aeroportos de Alta  Floresta,  Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro do Norte,  Rondonópolis e
Sinop,  a  projeção  de  demanda  deverá  avaliar as  receitas  e  despesas  aeronáuticas  e  se  no  horizonte  de

fi       à:|:::ssãtior :ai ncf.r::ts;::::ràep: rmmaaEnpef; rEás ::ec|aie(::roreà, :eugiss:asç: omv.i:ter:t:,a?suasde:à,uàed: auv::ár:::::S:d,aadr:
ERAA -Estação de Radiodifusão de Aeródromo.

Análise  da  competição  intramodal  (entre  aeroportos)  e  intermodal  (demais  modos  de  transporte),  na
medida   da   compatibilidade   da   metodologia   de   projeção   adotada   e   da   disponibilidade   dos   dados
necessários a tais análises. Ademais, análise de como o respectivo aeroporto vai se inserir na malha aérea
doméstica e internacional brasileira após a concessão (previsão de modelo de negócio para o aeroporto).

ii. Avaliação de receitas

Avaliação  das  fontes  de  receita,  considerando  os  resultados  obtidos  nas  projeções  de  demanda,  com

previsão das receitas  resultantes de tarifas aeroportuárias,  da exploração de atividades ligadas à  aviação
civil   (ex:   balcões  de  check  Í.n,   loj.as   das  companhias  aéreas,   hangares  entre   outras  facilidades),   das
atividades  comerciais  no  aeroporto  (ex:  restaurantes,  estacionamentos,  loj.as,  etc.)  e  da  exploração  das
áreas   no   si'tío   aeroportuário   (ex:   hotéis,   centros   comerciais,   arrendamento   de   áreas   diversas   para
atividades econômicas etc.).

iii. Análise de benchmorki.ng

®        Análise   de   aeroportos   com    caracteri'sticas   similares   ao   aeroporto   objeto    do    presente   estudo,
considerando, em  particular, o gerenciamento da capacidade e a  necessidade de investimentos, tipos de
serviços,  custos  efi.cientes  (inclusive  com  possi'veis  ganhos  de  escala  da  gestão  conjunta  de  aeroportos,



quando   aplicável)   e   lucrati.vidade,   com   fornecimento   de   dados   para   sustentar   as   premissas   e   os
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11. Estudos de Engenharia e Afins

0  Relatório  de  Estudos  de  Engenharia  e  Afins  deverá  conter  o  inventário  das  condições  existentes  no
aeroporto;  análise  de  desenvolvimento  do  sítio  aeroportuário;  e  estimativa  de  custos  de  investimento

(CAPEX) e operação (OPEX), conforme especificações abaixo.

i. lnventário das condições existentes

lnventário   das   instalações  existentes   do   aeroporto,   com   descrição   e   detalhamentos   dos   bens   que
constituirão  a  concessão,  a  situação  patrimonial  das  áreas  que  compõem  o  atual  sítio  aeroportuário,  o
zoneamento  civil/militar  e  funcional  do  aeroporto  e  os  planos  de  proteção  de  obstáculos  e  ruído  em
vi8Or.

Avaliação    da     capacidade     instalada,     considerando    a     demanda     atual,     indicando    as     limitações
físicas/operacionais  existentes  e  as  melhorias  necessárias  para  atender  a  parâmetros  mínimos  nível  de
serviço  adequado,  especialmente  quanto  aos  seguintes  sistemas:  terminal  de  passageiros,  terminal  de
carga   aérea,   pistas  e   pátio   de  aeronaves,   aviação  geral,  administrativo  e   de   manutenção,  apoio  às

®         operações, apoio àscompanhias aéreas, industrial de apoio, infraestrutura básica e ambiental.
Para os aeroportos de Alta  Floresta,  Barra do Garças, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Rondonópolis e
Sinop,  a  avaliação  da  capacidade  instalada  e  melhorias  necessárias  inclui  instalações  e  equipamentos
relacionados    à     infraestrutura     aeronáutica,     especialmente     quanto     aos     seguintes:     estação     de
telecomunicação,  sala  AIS,  centros  meteorológicos,  estações  meteorológicos  e  alcance  visual  da  pista  -
RVR (quando aplicável).

ii. Desenvolvimento do síti.o aeroportuário

Apresentação  da  solução  mais  adequada  para  o  desenvolvimento  do  aeroporto,  contemplando-se  uma
concepção  modular  e  balanceada  para  fins  de  expansão,  com  apresentação  das  fases  de  implantação,
considerando-se o Plano Diretor do aeroporto elaborado pela lnfraero, no que for aplicável, bem como os
estudos e  proj.etos existentes  para  desenvolvimento  do  si'tio  aeroportuário,  inclusive  avaliação de  obras
descontinuadas, com apresentação de alternativa, se necessário.

Análise  e  sugestão  de  equacionamento  das  possi'veis  restrições  de  tráfego  aéreo  e  interferências  nas
operações do aeroporto  (inclusive  considerando  as ampliações futuras)  e  de  aeroportos  próximos,  para
cada  fase/etapa  de  planej.amento,  de  acordo  com  a  solução  adotada,  considerando-se  as  limitações
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PBZPA,   Plano  de  Zona   de   Proteção  de  Auxi'Iios  à   Navegação  Aérea   -   PZPANA,   dos  obstáculos  e  das
superfícies  limitadoras  de  obstáculos,  do  Plano  Básico  de  Zoneamento  de  Ruído  -PBZR e  das  restrições
de uso do solo e curvas de rui'do.

Apresentação  de  anteprojeto  de  engenharia,  com  as  fases/etapas  de  implantação  consistentes  com  as

projeções de demanda, atendendo aos parâmetros e especificações técnicas mínimas, que busque maior
eficiência  à  utilização  das  instalações  e,  ainda,  considerando  a  maximização  do  retorno  esperado  do

proJ.eto.

Para  fins  de  dimensionamento  do  terminal  de  passageiros,  deverão  ser  considerados  os  parâmetros
vigentes  relativos ao  ni'vel  de  serviço ótimo  ("nível  C")  da  Associação  do Transporte Aéreo  lnternacional

(IATA),  exceto  para  aeroportos  de  pequeno  porte,  para  os  quais  deverão  ser  considerados  parâmetros
compatíveis com a operação.

0 anteprojeto deverá ser compatível com o estudo de mercado e conter os elementos do proj.eto básico
de que trata a  Lei n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e legislação complementar, especialmente no que

®        ::greeie:e,iàmsitcaa:a:t:rj,?:'tcoaàafi':ioc::ebsí:i:.as da obra' considerando-se as informações legais e técnicas que



®0  anteprojeto  deverá   indicar,  ainda  que  de  forma   preliminar,  o  cronograma  de  execução  da  obra,
podendo ser feita  uma  referência  a  proj.etos semelhantes e  apresentar desenhos  esquemáticos,  croquis
ou  imagens,  quando  necessários  para  o  perfeito entendimento  dos  principais componentes da  obra,  ou
ainda outras investigações e ensaios, quando couber.

0 anteproj.eto deverá considerar as normatizações da ANAC e, subsidiariamente,  da Associação Brasileira
de  Normas  llécnicas  (ABNT)  relativas  a  conforto,  rui`do,  ergonomia,  iluminação  e  outros.   No  caso  de
inexistência   de   normas   brasileiras  que  tratem   dos  aspectos  anteriormente   relacionados,   deverá  ser
considerada a boa prática internacional do setor aeroportuário.

iii. Esti.mativa de custos de investi.mento (CAPEX) e operação (OPEX)

Determinação dos quantitatívos dos investimentos, referenciada em  proj.etos-padrão compatíveis com os
demais  elementos   do   projeto   básico   utilizado,   em   quantidades   agregadas   principais  ou   em   outras
metodologias aplicáveis, observando-se:

a.   Preços  unitários   baseados  em   sistemas  oficiais  de   preço,   em   preços  de   mercado  ou   em  valores
referenciais admitidos  pela  Administração  Pública  Federal,  principalmente  pelos  órgãos de fiscalização e
controle.

b. A estimativa de custo global dos investimentos deverá ter como  base as quantidades,  preços e demais

®         ::::::::St:c°njpcro°J;eot;Ja:::Í::j.nd° Precisão e confiabilidade compati'veis com o nível de detaihamento do

Quando  verificada  a  existência  de  obras  inacabadas  no  si'tio  aeroportuário,  deverão  ser  avaliadas  as
condições  das  obras  e  quanto  do  executado  é  possi'vel  de  ser aproveitado  na  expansão  prevista  para  o
desenvolvimento do si'tio.

®Quando verificada  a  necessidade  de  utilização de  áreas externas aos  limites  do  si`tio  aeroportuário  para

viabilizar a ampliação da infraestrutura aeroportuária, deverão ser considerados e estimados os custos de
desapropriação referentes à expansão.

Quando   verificada   a   necessidade   de   limitações   administrativas   adicionais   em   áreas   próximas   ao
aeroporto (art. 43 da Lei n. 7.565, de 1986), deverão ser considerados e estimados os eventuais custos de
indenização (art. 46 da  Lei  n.  7.565, de  1986).

Os   custos   operacionais   deverão   ser   baseados   em   referências   de   custos   eficientes,   inclusive   com
benchmorkí.ng de outros aeroportos semelhantes,  nacionais e internacionais. Tais custos deverão conter,
além dos custos de manutenção e de capital, custos de pessoal, material de consumo, serviços públicos e
serviços contratados ou terceirizados. Os custos de pessoal deverão retratar uma estrutura organizacional
hipotética  do  operador  e  todos  os  custos  deverão  ser  compatíveis  com  as  soluções  adotadas  para  o
desenvolvimento  do  sítio  aeroportuário,  inclusive  custos  de  operação  relacionados  à  operação  da  EPTA

(quando aplicável).  Deverão ser analisados e  indicados  possíveis ganhos de escala  da gestão conjunta  de
aeroportos, quando aplicável.

Deverá  ser  realizada   análise  dos  contratos  vigentes  entre  o  operador  aeroportuário  atual  e  outros
agentes  relacionados  ao  aeroporto,  assim  como  avaliação  dos  impactos  jurídicos  (elaboração  de  due
di,,igence).

111.   Estudos Ambientais

0 Relatório de Estudos Ambientais deverá conter:

a.   Resultados  de  estudos  de  engenharia  que  contemple  eventuais  análises  já   procedidas  por  órgão
ambiental competente.

b. Avaliação dos impactos e riscos ambientais associados ao proj.eto e possíveis expansões do aeroporto;

c.  ldentificação dos passivos existentes e avaliação dos estudos ambientais existentes;
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®
e. Avaliação das medidas mitígadoras, das soluções e das estratégias a serem adotadas para a viabilização
do projeto do ponto de vista socioambiental, quando aplicável;

f.  Diretrizes  e  previsão  de  cronograma  para  o  licenciamento  ambiental  do  empreendimento  pela  futura
concessionária, quando aplicável;

g.  Definição  do  custo  atinente  ao  licenciamento  ambiental,  incluindo  passivos  existentes  e  implantação
de   medidas   mitigadoras,   soluções   e   estratégias   para   viabilização   do   proj.eto   do   ponto   de   vista
socioambiental; e

h. Criação de indicadores para avaliar o desempenho da gestão ambiental do operador aeroportuário.

lv. Avaliação Econômico-Financeira

0   Relatório   de   Avaliação   Econômico-Financeira   deverá   conter,   para   cada   aeroporto   e   de   modo
consolidado  para  o  bloco  de  aeroportos  (quando  aplicável)  a   modelagem  econômico-financeira   pelo
método  de  fluxo  de  caixa  descontado,  com  objetivo  de  avaliar  a  atratividade  do  proj.eto  para  o  setor

privado,   focando   na   possibilidade   de   sua   autossustentabilidade,   considerando-se   os   resultados   dos
estudos  de  demanda,  das  estimativas  de  receitas,   incluindo  as  acessórias,  dos  custos  de  operação,
manutenção   e   expansão,   custos   ambientais,   investimentos,   impactos   financeiros   decorrentes   das

premissas  estabelecidas  e  da  análise  de  risco  e  jurídica,  due  d/.///.gence  e  outros,  e  sendo  avaliados  os

®        benefícios fiscais de proj.etos dessa envergadura.
Deverão ser entregues planilhas para cada objeto deste CPE.  Deverá ser entregue planilha individualizada

para   cada   aeroporto   do   bloco   de   aeroportos   e   planilha   consolidada   do   respectivo   bloco   (quando
ap,icável).

A modelagem econômico-financeira  deverá  contemplar ainda  outros elementos pertinentes  usualmente
adotados  no  mercado,  como  o  cálculo  de  parâmetros  de  viabilidade  de  projetos  tradicionais  (TIR,  VPL,
taxa   de   retorno   do   acionista,   entre   outros)   e   o   estabelecimento   de   premissas   de   financiamento,
tributárias, macroeconômicas, etc.

Solicita-se   a   projeção   pelo   peri'odo   mínimo   de   30   (trinta)   anos   para   exploração,   com   seus   efeitos
incorporados  nas  planilhas  de  avaliação  econômico-financeira  para  fins  de  determinação  da  viabilidade
do   empreendimento.   Além   da   projeção   para   o   período   de   30   anos,   os   projetos,   levantamentos,
investigações  e  estudos  poderão  apresentar  proposta  de  prazo  de  concessão  inferior  ou  superior  ao
indicado, de acordo com a viabilidade econômica verificada.

®

®

Ricardo Sampaio S. Fonseca
Comissão de Avaliação dos Estudos

Coordenador

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Sampaio Da Silva Fonseca, Diretor do
Departamento de Políti.cas Regulatórias, em 12/09/2019, às 17:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria n9 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenti.cidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador  externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1905969 e
o código CRC C1446F31.
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PRES.lDÊNCIA DA REPÚBLICA .
`    SECRÉTARIA  DE AVIAÇÃO CIVIL

Secretaria de. Política  Regiflatória de Aviàção Civil  ..

SCS, Qu?.dra 9, Lote C -Ed. Parque Cidade Corporate, Torré C, 6£ Andar

70308-200 -brasília-DF

+

`    -.-ATESTAD.O.                  `'

®    Atestamos para os devidos fins que o grupp àut`orizado formaào peias empresas BF Capitai Asse§soria
em  Operações Financeiras` Ltda,  CNPJ:  14.629.882/0001-63,  com sede na Rua  lguatemiL  151 r conjunto
172,  ltaim  Bibi,  São .Paulo;  a  lNFRAWAY  Éngenharia  Ltda.  `-EPP,  CNPJ:  21.045.374/0001--01,  CREA.:
198.0220, com sede na Rua das Arraias,. 50, 2° ,andar, sala 203, Parque Residencial Aquárius, Sãó José dos
Campos, a JGP Consu`\ltória e Participações Ltda; CNPJ: 69.282.879/0001-08, ÓREÁ: 044.1515 éóm, sede
na  Rua Américo  Brasiliense,  615,  Chácara  Santo Antônio,  São  Paulo,  a  LOGl.T  Engenharia Consultiva
Ltda.,.  CNPJ:  05.093.144/0001-53,  CREA:  060.8090  com  sedé  na  Av.   Eusébio  Matoso,.  690,  6°  andar,
Pinheiros,  São Paulo,  a Moysés&Pires Sociedade de Advogados,  CNPJ:  19.453:651/0001-65, OÁB/.SP:
15,,225  com  sede  na  Rua  Urussui,125,  conjunto  51,  ltaim. Bibi,  São  Pau]o,  a  Proficenter Negócios  em
lnfraestrutura Ltda, CNPJ: 10.386.321/0001-20, CREA: Õ89.8276 coh sede na Rua Medgar Evérs, 03, Vila
Mariana, São Paulo, desenvolveram, projetos,  levantamentos,  investigações e estudos técnicos,.tendo por
escopo a es`truturação de diferentes aspectos relacionados à c,oncessão pública do Aeroporto lnternacional
He.rcílio Luz, em FIórianópolis,  Santa`Catarina.. ~  `

`    Dados àa procedimento.de Manifestaçáo de 'interesse (PMi):

Chamamehto Público de Estudos n° 001'/2015 -SAC-PR -Processo n.° 00055.000799/20i5-93.

®    Objeto-do chan;àmento público de Estudos n° 001/2015:
-   `  Apreàentação .de   projeto.s,   Ieva.ntamentos,   investigações  e  estudos  técnicós  que  s.ubsidiém   a

modelagem das concessões para ,expansão, exploração e manutenção do Aeroporto lnterna.cional
Hercíljo Luz, em Florianópolis, Santa .Catarinà.

Cliente:

Sécretaria de Aviação Civil da Presidência da República -SAC/PR
I

Período de Execução:

Os serviços foram ekecutados no período'`de 27 deJu|ho de 2015 a 23 de Outubro de 201.5.

Equipe Técnica:

®
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Adv Claudia Camargo .Mendonça Cruz - Especi\alista em direito admjnistrativo
Adv Sabrina Cardoso Barbosa Vicente -Especialista em direito administrativo

A seguir .a eduípe técnica da Proficenter Negócios em`lnfraestrutura Ltda.

Arqa Roberta` Barroso Primasi - Coordenadora Geral dé orçamentação
Eng° Jefersom Valeije dé Almeida -`Especialistas em orçamentação
Eng°` André Ribeiro Barufi -Especialista em orçamentação

Locais  da  Elaboração  dos  serviços:  Fora.m  realizados  nos  seguintes  endereços:  Rua  lguatemi,151  -
conjunto  172  -ltaim  Bibi  -São  Paulo,  Rua  das Arraias,  50  -Sala  203, .2°  àndar -Parque  Residencial
Aquarius -São José dos Campos, Rua Américo Brasi`liense, 615 -Chácara Santo Antônio -São Paulo, .Av.
Eusébio Mátoso,, 690 -6° andar -Pinheiros -São Paul-o, Rua Urussui,125 -conjunto 51 -Itaim Bibi -São

®Paulo,RuaMedgarEvers,03-VilaMariana-Sãopaulo.
\,

lnformações Gerais da Área de Estudo:

Loc-al de estudo: Aeróporto lnternaciçnal Hercílio Luz, em Florianópolis, Santa Catarina;

•   Voiumé de passageiros movimentados em 2bi4: 3.629.o74 passageiros

Movimento total de aeronaves em 2ól4: 50..811 'aeronaves

Carga aérea moviriient-ada em 2014: 3.391  toneladas

Receitas totais em 20.14:  RS70.705.928

0rig`ens/destinos regulares nàcionais em 2Q14: 21

0rigens/destinos regulares internacionais em 2014: 2`

Voiume de pa§sageiros projetàdos para 2o46:  i3.583.o`5o passag

®

®

Movimento total de aeronaves projetado para 2046:  138.642 aeron

Carga aéréa projetada para 2046: 8.411  toneladas                        '

c,!.i9in®'
TÀBÊ

SJcampos,

Área do sítio aeroportuárió: 889,3 ha

Quantidade de pistas de pousos/decolagens:. 02

Comprimento da maior pista de pousos/decolagens existente: 2.300 m

Comprimento final da maior pista de p`ouso-s/decolagens`existente: 2.155 m

Comprimento da menor pista de bousos/decolagens éxistente:  1.500 m

CornpJrimento final da menór pi`sta de pousos/decolagens existente:  1.500 m
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lnforma`ções   específicas.  das   atividades   de.senvolvidas   nos   estudos   referentes   ao  Aeroporto
lhternacional Hercí.lio Luz, em Florianópolis, Santa Catarina

3



®

®

®

®

~

variações  sazonais  e  os  periodos  de  pico,   parà  aviação  regular  e  não-regular,   domésti.ca  e
internacional. .

11.    Estudos deengenharia e afins

Para o estudo de engenharia e afins forahi desenvolvidos três itens-específicos:  inventário das condições
existentes' nos aeroportos,  análise de desenvolvimento dos sítios aeroporiuários e estimativa de custos de
investimento (CAPEX) e operação (óPEX).

i.    lnvéntário das condições.existentes

Foi  realizado o inventário das instalações existentes do aeroporto,  com descrição e detalhamentos
dos bens que constituirão a concessão, á situação patrimonial das áreas que compõem o atual sítio
aeroportuário,  o  zoneamento  civil/militar  e  func!onal  do  aeroporio  e  os  planos  de  proteção  de
obstáculos e ruído em vigor.

Além  disso,  foi  feita  a  avaliação  da  capacidade  instalada,  especialmente  quahto  aos  seguintes
sistemas: terminal de passageiros, terminal de carga área, pistas e pátio de aeronaves, aviação geral,
administrativo  e  de  manutenção,  ápoio  às  operações,, apoio  às  companhias  aéreàs,  industríal  de
apoio, infráestrutura básica e ambiental.

ii.   Desenvolvimento do sítio aeroportuário

Foi  apresentada  solução  para  o  desenvolvimento  do  aeroporio,  contemplando  uma  concepção
modular para fins de  expansão,  Çóm  apresentação das fases de implantàção,  considerando-se o
Plano Diretor do aeroporio elaborado pela lnfraero, bem como os estudos e projetos existentes para
o desenvolvimento do sítio aeroportuário.

Ezi

Fez-se,   também,   análise  e,  sugestão  de  equacionamento  dàs  restrições  de  tráfego  aér`eo  e
interferências entre as operações dos aeroportos próximos, para cada fase/etapa de planejamento,
de acórdó com a solução adotada e com.as informações disponibilizadas pelo DECEA. .

Houve também apresentação de anteprojeto de engenharia.,  com as fases/etapas de implantação
consistentes com as projeções de demanda,  atendendo aos parâmetros e especificações técnicas
mínimas.

Para o dimensionamento do terminal de passageiros, conside.raram-se parâmetros vigentes relativos
ao nível de serviço "C" da.Associação do Transporte Aéreo lnternacióhal '(lATA).

0 anteprojeto foi reaiizado ém compatibiiidade com o estudo d-e mercado, contendo os eiementos do
projeto  básico de que`trata  a Lei  n.  8.987,. de  13 de fevereiro de  19Ó5 e legislação complementar,
espeçialmente  no  que  se  refere  às  característica.s  físicas  básicas  da  obra,  considerando-se  as
informações legais'`e técnicas que regem e limitam ó objeto de.concessão.

0 anteprojeto indica o cronograma de execução da obra,  com referência a projetos semelhantes e
com apresentação de desenhos esquemáticos, croquis e imagens.

0 anteprojeto co.nsiderou as normatizações da ANAC e, subsidiariamente, .da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (A

iii.  Estimati¥a
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ativas a conforto, ruído, ergonomia, iluminação e outros`.

lftfsnto (CAPEX) e operação (OPEX) `

09   S:T   20?i

\/alor cí;:t  ,Aijteriticaç,io
`  fal^ Ílo  ,ii itct`ti`-irlade



•     Anteprojeto `de engenharia de geometrià.;-
'`

•     Anteprojeto de en`genhari`a de terraplenagem;'.     Anteprojeto de engehharià de pavimentação;

•     Anteprojeto de engenharia de sinalização` horizontal viária.

Lado Ar -lnstalacões de ADoio às Operacões

• -  Anteprojeto de arquftetura das edmcações.

Lado Terra -Terminal de Passaqeiros

•     Anteprojeto de arquitetura das edificações.

Lado Terra -Terrhinal de Carc]as

•     Anteprojeto de arquftetura das edificações.

®    Lado Terra -Teminal deAviacão Geral

•     Anteprojeto de arquitetura das edificações.
\

Lado Terra -Sistema Viário

0

•.     Anteprojeto de engenharia de geometria;

•     Anteprojeto de engenharia de terraplenagem;
•   .     Anteprojeto de engenharia de pavimentação;

•     Anteprojeto de engenharia de si.nalização horizontal viária.

Área do Sítio Aeroportuário: 889.3 ha. `.--=---.

As características principais dos projetos de cada uma das áreas estão apresentad..as por disciplina a seguir:

Lado Ar -Sistema de Pistas e Pátios

Geometria

•    `Aeronave de projeto: Airbus A350;
•     Sistemas de.pistas e pátios dhensionados para código E;
•     Capacidade da pista de pouso e decolagem: 32 movm;
•     Movimentaçãci de aeronaves de passagéiro`s: 93.228 mov/ano;
•     Movimentação de aeronaves de cargasL:  1.573 mov/ano;
•     Movimentação de aeronaves de a-viação geral: 43.841  mov/ano.

Terraplenaqem

•     Área terraplenad-à: 290'.550.m2.

Pavimentacão   .

•     Área de pista de pouso edecolageri` -pavimet`to flexível: 8.208 m2;
•     Área de pistas de táxi -pavimentoflexível:  14Ó.373 m2;
•     Área deacostam'ento -pavimento flexível: 83.630 m2;
•     Área de pátio de aeronaves -pavimento +Ígido: 51.939 m2; -
•     Área de`equipamentos de rampa -pavimento flexível: 6.400 m2;

`,
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A
•     Área doterminal de passageiros:  110.000 m2;          \
•    .Tipo de tráfego: doméstico e inte.rnacional;
•     Movimentaéão de p.as`sageiros:  13.549,109 pax/ano;
•     Número de pontes deembarque:  16.

Lado Terra -Terminal de Carqas

.  '   Edjficacões

®

®

®

•     Área doteminal de cargas:  1.750 m2;`
•     Tipo dé`tráf`ego: doméstico e intemacional;
•     Movimentação de cargas: `8.411  t/ano.

Lado Terra -Terminal de Aviacão Geral

Edificacões

•     Area doterminal de aviação geral:  12.585 m2;
•     Movimentação de passageiros: 33.941  pax/ano.

Lado Terra -Sistema Viário

•r_-, ,=_: L i ,Íi fJ  t :

¢ , --:  : : .: :cz  dc. .s   [{eis

2,:.:1

te.r:ticação R$ 3,99
5€`i`:,:  `-Íe au.tenticidade

Geometria

.     Veícuios de pfoj'eto: Ônibus rodoviário e caminhão bi-articuiado;
•     Sístemas dimensionados: vias `de acesso, viaduto: alças e rotatórias.

TerraDlenaaem

•     Área terraplenada 80.329 m2.

Pavimentacão                                                *

•     Área total do sistehia viário do lado terra -pavimento flexível: 80.329 m2;
• .   Área total pavimentada:  80.329 m2.

Sinalizacão Horizontal Viária

•     Área de pavimento com sjnalkação horizontal: 80.329 m2;
•     Área de pintura de s.inali.zação horizontal: 4.016,45 m2.

Foi  desenvolvido também  o  orçamento  das  obras de construção  e ampliação  das áreas do  aeroport.o.  0
orçamento  foi  basea`do  em  sistemas  oficiàis  de  preço,. em  preços  de  mercado  e  em valores  referenciais
admjtidos pela Administração Pública Federal, como, por exemplo,  a`s planilhas de SICRO e SINApl para a
localidade do, aeroporto.

111.     Estudos a-mbientais  .

O  desenvoivimento  dos  Estudos  'ambientais .teve  por  objetivo  garantir  a  correta  avaiiaéão  dos  aspectos
soci.ais e 'ambientais ch-ave do Aeroporto lntemacional de Florianópolis e,  com base nessa compreensão,
definir de  maneira clara eíobjetíva os requisitos. s.ocioambientais  relacionados à  adçquação  atual do sítio

+
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Complementamente foi realizada a análisé de compatibllidade do uso e ocupação do soLo no entomo do
aeroporto tendó como referência as c.urvas de ruídos.  Para tanto, .fói. realriada modelagem das diférentes
curvas  de  ruído  com base  nas  infomações  de .movimentaçãó  e tipo  de aeronave  disponibmzadas  pela
lnfraçro,  o  .que  pemitiu  `a  óbtenção  da  curva  atual.  Para  a  curva  de  ruído  futura  `(horizo.nte` final  da
Concessão), foram utilizadas as mesmas infomações, com base nos çstudos de demanda. Em ahbas as
situações foi utilizado o Software lNM (Wegüíed Noí.se Módeo para geração das curvas e a util.ização do
Software de geoprocessamento para análise do zoneamento de uso e ocupação do sólo.

Levantamento de Passivos Ambientais

Esse   levantamento.  consistiu   em   uma   análise   prévia   das   plantas   dos   aeroportos,   verificação la
documentação disponibilizada pela. SAC e que culminou na inspeção técnica nas áreas mais relevantes do
aeroporto e que pudessem abresentar risco ou situação de degradação ambiental.

Para as situações verificadas, foram elaboradas Fichas de Cara-cterização, contendo a localização no sítio
(inciuindo  as coordenadas  UTM),  o tipo de  passivo identmcado é sua  quantmcação,  sua  origem  e  causa
geradora,  nível de risco da snuação,a dinâmica atual,  as. diretrizes para recuperação,  registro fotográfico,
entre outras observações relevantes.                                                   '

As infomações dás Fichas fora.m inseridas em uma planilha de banco de dados, onde foi possível indicar os
custos  referentes. à  recuperação  ou  gerenci.amento  dos  passivos  identmcados.    Por fim,  foi  gerado  um
relatório específico, com análises `estatísticas, bem como conclusões e recomehdações.

Avaliacão dos Riscos e  lmpactos Ambientais e Soéiais Associados ao Proieto e Possíveis EXDansões do
Aerópoho

Neste item, foram identificad.os os elementos ambientajs e sociais mais relevantes do Aeroporio `lntemacional
de Florianópolis. Além disso* foi realizada assessoria para a empresa Projetista na definição das altemativas
de expansão, tendo em vista as necessidades de mélhoria ou expansão dó sítio aeroporiuário.      \\

As  restrições  foram  mapeadas  e  apresentadas  em  forma  de  figuras  para  facilitar  a  identificação  dos
elementos.  Foi apresentada. uma análi`se crítica de todas as altemativas de expansão, de foma a indicar a
opção mais viável do ponto socioambiental..

Adicionalmente,  tendo  definido  o  Plano  Conceitual  de  Desenvolvimento,  fóram  listados  e  avaliados  os
impactos ambientais e sociais inérentes à aHernativa escolhida, com a indicaçãó das medidas preventivas,
mitigadoras e compensatórias, tanto para a f`ase de construção como da fase de operação.

Diretrizes de Licenciamento Ambiental

A  partir  das  análises-anteriores,  inclusive  do  Plano  Conceitual  de Desenvolvimento  do Aeroporio,  foram
determinadas e detalhadas todas as etapas do processo de licenciamento ambiental associado à todas as
fases de`expansão  previstas  no  Reiatório de  Engenharia,  indiéando os instruhi.entos içgais,  as principais
diretrizes e os agentes intervenientes que eventualmente  poderão estar inseridos futuramente,  durante a
Co.ncessão.  Sendo  assim,  foram  consid'eradas  as  competências  de  licenciamento,  os  Procedjmentos. de
autorização para-supressão de vegetação, solicftação de outorga de récursos hídricos, interferência com o
patrimônio histórico,  éultural e arqueológico,  interierêricias em comunidades tradicionàis,  manifestação de
prefeituras, autorizações junto

Por fini, foi elaborado um cron
de licenciamento ambiental.

à ANVISA, bem como as diretrizes para compensação ambiental.
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n
lv.   ` Avaliação ecpnômico-financeira

\.

A avaliação econômico-financeira foi realizada utilizancío método de fluxo de.caixa descóntádb, com objetivo
de    avaliar   a    atratividade    do    projeto    para    o    Seto+    prívado,    focando    na    possibiljdade   de    sua
autossustentabilidade, éonsidérando-se além de due d/.//r.gence, os resultados dos estudos de demanda, das
estimativas de receitas (incluídas as receitas acessórias), os custos de operação, manutenção e` expansão,
os custos ambientãis, os investimentos, os impactos financéifos decorrentes das premissas estab.elecidas e

`a  análise  de  risco  e  jurídica,  além  também  das .avaliações  dos  benefícios  fiscais  'de  projetos  dessa

envergadura.                                                                 ..

A modelagem econômico-financéira cohtemplou ainda outros elemen{os pertinentes usualmente adotados
no mercado, como o cálculo de parâmetros de viabilidade de projetos tradicionais (TIR, TIRM, VPL, payback
descontado,    entre    outros)`  'e    o  , estabelecimento    de    premissas    de    financiamento,    tributárias. e
macroeconômicas.

a    A projeção foi realizada para o período de 30 (trinta) anos para exploração, com seus efeitos incorporados
na planilha de avaliação econômico-fihanceira para fins de determinação da viabilidade do empreendimento.

\

Mopt?:.,,'.Í::,`:€.?:`:%::\;,:ç

•  Brasília,  06 de maio dç 2016

*ü:-:f'"
sta Monteiro Caldeira

Coordenador-Geral de Políticas Régulatórias da Secretária de Aviação Civil da Presidência da República

Coordenador da Comissão de Avaliação dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL

Secretaria de Políticá  Regulatória de Aviação Civil

SCS, Quadrà 9, Lote C -Ed. Parque Cidade Corporate, Torre C, 6± Andar

70308-20Ó - Brasília-DF

ATESTADO

®âLesàapme::ç:aer:Êisnã::i:i:ãsfiT:dqa:ec#:Tp|o4.:u2tg.r:Zsa2%ofoo|rr6ã:oc.P:'assedeem:áeÊàsaFgFuaft:#5A|:Sce.Sniuoni:
172,  ltaim  Bibi,  São  Paulo,  a  lNFRAWAY  Engénha.ria  Ltda.  -EPP,.CNPJ:  21,`045.374/0001-01,  CREA:
198.0220, com sede na Ruadas Arraias, 50, 2°, andar, sala 203, Parque Residencial Aquárius, São José dos
Campos, a JGP Consultoria e Partiçipações Ltda, CNPJ: 69.282.879/0001-08, CREA: 044.1515 com sede
na  Rua Américo  Brasiliense,  615,  Chácara  Santo Antônio,  São.Páulo,  a  LOGIT  Engenharia Cõnsultiva
Ltda,  CNPJ:  05.093.1,44/0001-53,  CREA:  060.8090  com  sede  na  Av.  Eusébio  Matoso,  690,  6°  andar,
Pinheiros, São Paulo,  a Moysés&Pires Sociedade de Advogados,  CNPJ:  19.453.651/0001-65, `OAB/SP:
15.225  com  sede  na.Rua  Urussui,125,  conjunto  51,  ltaim  Bibi,  São  Paulo,  a  Proficenter 'Negócios  em
lnfraestrutura Ltda, CNPJ: 10.386.321/0001-20, CREA: 089..8276 com sede na Rua Medgar.Evers, 03, Vila
Mariana,  São Paulo, desenvolveram,  projetos,  levantamentos,  investig`ações e estudos técnicos, tendo por
escopo a estrutúração de diferentes aspectos relacionados à concessão pública do Aeroporto lnternacional.
Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Dadós da Procedimento de Manifestação de lnteresse (PMl):

Chamamento Público de.Estudos n° 001/2015 -SAC-PR -Processo n.° 00055.000799/2015-93.

®   Objeto do Chamamento Público de Estudos n° 001/2015:
-      Apresentação  de   projetos,   Ievantamentos,   invçstiga.ções  e  estudos  técnjcos  .que.subsidiem  a

modelagem das concessões para expansão, exploràção e manutenção .do Aeroporto lnternacional
Salgado Filho, em Porto Alegre,  Rio Grande do Sul.

Cliente:

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República -SAC/PR

Período de Execução:

Os serviços foram executados no período de 27 de Julho de 2015 a 23 de Outubro de ,2015.

E=
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`    Adv Claudia .Camargo Mendonça .Cruz -Especial.ista em direito administrativo

Adv. Sa.briná, Cardoso Bàrbosa Mcente - Especialista em direito administrativo

®A següir a equipe técnica da Proficenter Neg.ócios em lnfraestrutura Ltda.

(`

Arqa Roberia Barroso Primasi -Coordenadora'Geral de orçamentação
Eng° Jçfersom` Valeije de Almeida--Especialistas em orçamentação
Eng° André Ribeiro Barufi -Especialista em.orçamentação          i

Locais  da  Eiaboração dos  sehiços:  Foram  reaiizados, nos seguintéé ehdereços:  Rua  iguatemi,  i5i  -
conjunto  172 -ltaim  Bibi  --São  Pau[o,  Rua  das Arraias.  50 -Sala  203,  2°  andar -Parque  Residencial
Aquarius -Sào José dos Campos, Ru.a Américo Brasiliense, 615 -Chácara Santo Antônio -São Paulo, Av.
Eusébio Matoso, 690 -6° ándar -Pinheiros -São Paulo, Rua Urussui,125 -conjunto 5`1 -Itaim Bibi -São
Paulo, Rua Medgar Evers, 03 -Vila Maríana -São Paulo.

Informações G.erais da Área de Estúdo:

Local de estudo: Aeroborto lnternacional Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul;

Volume. de passageiros .movimentados em 2014: 8.447.380 passageiros

Movimento total de aeronaves em 2014: 94.592 aeronaves

Carga aérea movimentada em 2014: 34.135 toneladas

'   .Receitas totais em 20.14:  RS178.078.741

0rigens/des.tin'os regulares nac.ionais em 2014: 25

Origens/destinos regulares internacionais em 2014:  18

Volurie de passàgeiros pr`ojetados para 2046: 24.820.814 pass

®  Movimento total de aeronaves pTojetado p?ra 2046: 186.389 ae
Car9a aérea projetada para 2046: 80.052 toneladas `

Are.a do sítio aeroportuário: 432,6 ha

Quantjdade dç pjstas de pousos,deéo,agens: ot

Comprimento da pista de pousos/decolagens exi§tente: 2.280 m

Comprimento final da pista de pousos/deco.lagens: 3.20.0 m

geiros

onaves
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lnform?ções  específicas   das  atividades  desenvolvidas   nos  estudos   referen`tes  ao  Aeroporto
internacionài Saigado Fiiho, em Porto Aiegre, Rio Órande do Sul

Os  projetos,  Jevantamentos,  investiga<ções  e  estudos `técnicos  elaborados forah  estruturados  em  quatro
módulos, conforme eléncado-á seguir.
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1.1.    Estudos de,engçriharia e afins
/

Para o estudo de engénharia e afihs fo-ram desenvolvidos três itens específicos:  inventário. das condi.ções
existentes n`os.aerop.ortos,  análíse de desenvolvimento dos s`ítios aeroporiuários e esümativa de custos de
investimento (CAPEX) e operação (OPEX).

i..    Inventário das condições existentes
'  Foi  realizado o inventário das instalações existentes `do aeroportó, com descrição e detalhamentos

dos bens que constituifão a concessão, a situação patrimonial das áreas que compõem o atual sítio
aeroportuário,  o  zoneamento  civil/mititar  e  funcional  do  aeroporto  e  os  planos  de  proteção  de
obstáculos e ruído em vjgor.

.Além  disso,  foi  feita  a  avaliação  da  éapacidade  instalada,  especiatmente  quanto  aos  seguintés
sistemas: terminal de passageiros, terminal de carga área, pistas e pátio de aeronaves, aviação geral,

®            :::::i:i::Éi:sotr:t:rea Táas|::e:çaã:bi.::::: às operações, apoio às compan|ias aéreas,  industrial de

ii.   Desenvolvimento do sítio aeroportuário

Foi  apresentada  so.lução  para  o  desenvolvimento  do  aeropono,  contemplando  uma  concepção
modular para fins  de expansão,  com  apresentação das fases dé  implantação,  considerando-se o
Plano Diretor do aeroporto elaborado pela lnfraero, bem como os estudos e projetos existentes para
o desenvolvimento do sítio aeroportuário.

Fez-se,   também,   análise  e  sugestão  de  equacionamento  das \restrições  de  tráfego  aéreo  e
interierências entrç as operações dos àeroportos próximos, para cada fase/etapa de planejamento,• de acordo com a solução adotada e com as informações disponibilizadas pelo DECEA.

Houve também apresehtação de anteprojeto de engenh'arja,  com~ as fases/etapas de implanta'ção
consistentes com as projeções de demanda,  atendendo aos parâmetros e especificações técnicas
mínimas.

Para o dimensionamento do terminal de passageiros, consideraram-se parâmetros vigentes relativos

h               ao nível de serviço "C" da Associação do Transporte Aéreo lnternacionai (iATA).
0 anteprojeto foi realizado em. compatibilidade com o estudo de mercado, contendo os elementos do
projeto  básico de que tratã. a  Lei  n.  8.987,  de  13 de fevereiro de  1995 e  legislação complemçntar,
especialmente  no  due  se  refere  às  característica.s  físicas  básicas da  obra,  considerando-se  as
informações legais e técnicas que regem e limitam o objeto de concessão.

0 anteprojeto indica o cronograma de execução da obra, com referência a projetos sçmelhantes e
com +apresentação de desenhos esq`uemáticos, croquis e imagens.

0 antéprojeto considerou as normatizações da ANAC, e, subsidiariamente, da A-ssociação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) rel,ativas a conforto, ruído, ergonomia, iluminação e outros.

iii.  Estimativa de custos de investimento (CAPEX) e opéração (OPEX)

®
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®

®

®

•     A`nteprojeto de engenharia. de sinalizaçã.ó. hàrizontal viária.

Lado Ar - lnstalacõe`s de Aboio às ODeracões.

•     Anteprojeto de arquitetura das edificaçõeé.

Lado Terra -Terminal de Passaaeiros

•     Anteprojeto d? arquitetura das edificações.                        `

Lado Terra -Terminal de Carqas`

•     Anteprojeto de arquitetura das edmicações.   .

Lado Terra -.Terminal de` Aviacão Geral

•     AnteprojetQ de arquitetura `das edíficações.                      .

Lado Terra -Sistema Viário '

•     Anteprojeto de engenharia de geometria;
• `   Anteprojeto de engenharia de terraplehagem;
•   ` Anteprojeto de engenhária de pavimentação;
•     Anteprojeto de engenharia de sinalização`horizontal viária.

t

Área do Sítio Aeroportuário: 432.6 ha.

As ca+acterísticas principais dos projetos de cada uma dàs áreas estão apresentàdas por disciplina a seguir:

Lado Ar -Sistema de Pistas e Pátios

Geometria

Aeronave.de projeto: Ajrbus A350;
Sistemas de pistas e pátios dimensionados para cÓ
Capacidade da pista de pouso e decolageni: 32 mo
Movimentaç`ão de aeronaves de passageiros:  164.7
Movimentação de aeronaves de cargas: 3.827 mov/a
Movimentação de aeronaves de aviação geral:  1.7.785

Terraplenaaem

mov/anq;.,!=

.       .     Areaterraplenada: 453.556m2.

Pavimentacão                                                                        '

•     Área de pista de pouso e decolagem -, pavimento fTexível:  146.010 m2;
•     Área de pistas de táxi -pavimento flexível':.140.505 m2;
•     Áreà de acostamento -pavjmento fiexívei: 87.o36 m2;
•     Área de pátio de aeronaves-pavimento ríg.ido: 70.605 m2;     .
•    . Área de equipamentos de` rampa -pavimento flexível: 9.400 m2;
• ~   Área total pavimentada:-453.556 m2.

Drenaaem

'.;...=.:-:..:`--:_.-.ç}:}P-::.::í,.-_+.-{:.:-^;:s
t=``Á`?-,,.'.,-i:ri\Jr.i  ;:  :`-,     ;   ``   -.-t

=,i5::,:',-.:

;.`:~,±set;:;.gcãà;é:=L,í:;;í,t3§É£í:c3,íd€

ír. \ .:;  f:
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•     Número de pontes deembarque:. 21.

Lado Terra -Termihal de Cara.as

Edificacões

•     Área do teminal de óargas:  19.000 m2;
à                 .     Tipo de tráfego: doméstico e intemacional;

•     Movimentação.de cargas: 80.052 t/ano.

Lado Terra -Terminal .dé Aviacão Geral

Edificacões

n

®

®

®

•     Área doterminal de aviação geral: 294 m2;
•     Movimentação de bassageiros: 55.489 pax/ano.

Lado Terra -Sistema Vi.ário   `

Geometria

\ •     Veículos de projeto: Ônibus rodoviário e caminhão bi-articulado;
•     éistemas dihiénsionados: vias de acesso, viaduto, aiças e rotatórias.

Tetraplenaqem

•     Área terraplenada:'62.525 m2.

Pavimentação

•     Área total do sist'ema viário do lado terra -pavimento flexível: 62.525 m2;
\

•     Área total'pavimentada: 62.525 m2.

Sinalizacão  Horizontal V`iária

•     Área qe pavimento coim sinalização horizontal: 62.525 m2;
•     Área de pintura de sinalização horizontal: 3.126,25 m2. `

Foi  desenvolvido também  o orçamento das obras de cónstrução e ampliàção das áreas do aeroporto.  0
orçamento foi  baseado em  sistemas oficiais de  preço,  em  preços de mercado  e em valores referenciais
admitidos pela Administração Pública Federal, como,  por exemplo,  as planilhas de SICRO e SINApl para a
localidade do aeroporto.

111.    .Estudos ambientais

o  desenvoivimento  dos  Estudos  ambientais  teve  por  objetivo  garantir  a  `correta  avàiiação  dos  aspeótos
sociais e ambientais chave do Aeroporto  lnternacional de Porto Aleg`re e,. com  base nessa' compreensão,
definir de maneira clara e objetiva os requisitos socioambientais .relacionados `à  adequação  atual  do sítio



®

Concessão), forah utmzadas as mesmas. informações, com base nos.estudos de demanda. Em ambas as
situàções fói utilizado o Software lNM (/rifegfflíed Noi.Se Módeo para g`e'r'ação das curvas e a utilização do
Sóftware de geoproces\samento para análise do z.oneamento de uso e ocupação do solo.

Levantamento de Passivos Ámbientais \
`Ésse   levantamento   consistiu   em   uma   análise   prévia   das   plantãs   dos   aeroportos,  -vermcação   da¢

docuhentação disponibilizada péla SAC e que culminou na inspeção técnica nas áreas ma[s relevantes do
aeroporto e que pudessem apresentar risco ou situação de degradação anibiental.

Para as Situações verificadas, foram elaboradas Fichas de Caracterização, contendo a localização" sítio
(in.cluindo  as  coordenadas  UTM),  o tipo  dé  passivo  identificad`ó  e  sua  q.uantfficação,  sua  origem  e  causa
geradora,  nível de ri§co da snuação, a dinâmica atual,  as diretrizes para recuperação,  registro fotográfico,
entre outras observàções relevantes.,

¢âüssitn.f:Te:efeen:edsaàFri=t=fr:àmoinosue::::necTami:,:`à:T:hâfsespva.nsTd::,:ffi:iods:s?n.qpe.f,oifipmo,s:;Ye::nrgigruo:
relatório específico, com análises estatíst-icas, bem corTio conclusões e recomen-dações.

®

Avaliacão dos Riscos e  lmDactos Ambientais.e Sociais Associados ao Proieto.e PossÍv-eis EXDansões do
Aeroporto                                                                                                                                                                   .

Nesteit.em,foramidentificadososeiehentosambientajsesociaísmaisreievantesdoAeroportointernacionài
de Porto Alegre. AJém disso, foi realizada assessoria para a empresa Projetista na definição das alternativas

\*

de expansão, tendo em vista `as necessidades de melhoria ou.expansão do sítio aeroportuário.

`As  réstrições  foram  mapeadas  e  apresentadas  em  forma  de  figuras  para  facilitar  à  identificação  dbs
elementos. Foí apresentada uma análise crítica de todas as alternativas de expansão, de foma a indicar a

\

opção mais viável do ponto socioambiental.

Adicionalmente,  tendo  definido  o  Plano  Conceitual  de  DesenvoMmento,  foram  listados  e  avaLiado§ 'os
impactos ambientais e sociais inerentes à .aitemativa éscoihida, com a indiç`ação das medidas preventivàs,  .
mitigadoras e óompensatórias, tanto para a fase de construção como da fase de operação.

Diretrizes de Licenéiamento Am.biental

A  partir das  apáljses  anteriores.,  inclusive  do  Piano  Conceitual' de  Deéenvolvimento  do Aeroporto,  foram
determinadas e detalhadàs todas as etapas do processo de licenciamento ambiental associado à toqas as
fases de expansão previstas  no  Relatório  de  Engenharia,  indicando  ós instrumento§ legais,  as  principais
diretrizes e  os agentes intervenientes que eventuaimente  poderão estar inseridos futuràmente,  durante á
Concessão.  Sendo  assim,  foram  consideradas  as  competências  de  licenciamento,  os. procedimentos de
autorização para süpressão de vegetação, `soiicftação de outorga de recursoé hídricos, interferénàa com o
patrimônio  histórico,  cultural  e ardueológico,  interierências em.comuriidades tradicionais,  manifestação de
prefeituras, autorizações junto. à ANVISA, bem comó as `diretrizes pàra compensação.ambiental.

Por fim, foi elaborado um éronograma, contempiando todaé as fases de expansão e as principais atividades
de licenciamento ambiental.

Orcamento Socioambiental`Àssociado ao Proieto. -   \``



h
IV.    Avaliação econômico-financeira

A avaliação eéonômico-finan.ceira foi realizada utíliz.ando método de fluxo de caixa descont.ado, com objetivo
de    avaliar   a    atratividade    do   projéto    para   o   setor   privado,   tocando    na    possibilidade    de   sua
autossustentabilidade, considerandó-se além de due dí.//Í.gence, os resultadós dos estudos de demanda, das
estimativas de recéitas (incluídas as receitas acessórias), os custós de operação, manutenção e expansão,
os custos ambienta,is, os investimentos, os impactos financeiros decorrentes das premissas estabelecidas e
a  análise  `de. risco  e  jurídica,  além  também. das  aval`iaéões  dos  benefícios  fiscais  de  projetos  dessa
envergadura.

A modelagem econômTco-financeira contemplou ainda 'outros elementos pertinentes usualmente adotados
no mercado, como Q\ cálculo de paiâmetros de viabilidade de brojetos tradicionais (TIR, TIRM, VPL, payback
descontado,    entre    outros)    e    o    estabelecimento    de    premissas    de    financiamento,    tributárias   'e
macroeconômicas.

fifnc%rropj:rçaãdoo:oíare;,,:zn:,dhà3:ràvoa,Í:;r::d:c::ô;:c;¥írnt:n:eç;:C::r:nfi:nsspdaerad:txe:£í::::ààoamví::#Ísdaedf:Ít::
empreendimento.

Brasília,`06 de maio de 2016

Monteiro Caldeira
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1.1.3.1.14     CONCESSÃO DA FERROVIA MALHA PAULISTA
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®
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERVIÇOS E CAPACIDADE TÉCNICA

RUMO  MALHA  PAULISTA  S.A.,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n9  02.502.844/0001-66,  com   sede  na  Av.

Brigadeiro  Faria  Lima, 4100,  159 andar,  ltaim  Bibi,  São  Paulo/SP,  por meio de seu  representante infra

assinados,  atesta,  para  os  devidos  fins,  que  os  engenheiros  Arthur  Lottenberg,  David  Joshua  Krepel

Goldberg,  Fabio Szoke  Nahas,  Marcelo  Guarnier e  Marina  Ciconelli  del  Guerra,  prestaram  serviços  de

assessoria para a prorrogação da concessão da ferrovia Malha Paulista, conforme atividades detalhadas

neste documento.

Informamos que  os trabalhos  foram  conclui'dos  de  forma  satisfatória,  de  modo  que  atestamos  estar

®    satisfeitos  com  a  qualidade técnica  dos  mesmos, tendo  em  vista  que foram  contempladas todas  as

questões cri'ticas relativas ao escopo do Projeto.

1.   Dados do atestado:

Contribuições ao  processo de  prorrogação  da  concessão  da  Malha  Paulista  apó
Objeto do contrato:

®

®

análise da unidade técnica do Tribunal de Contas da União

Local de realização:       Avenida Horácio Lafer, n9160,149 andar; ltaim Bibi, São paulo, SP, CEP 04538-08

Período de

realização:

Valor do contrato,

com aditivos:

FdseT.2fJ|T2./2!":]a3;1|rlíl|2fNS

Fírse2:.UÂ/04/2I"£a2]|rJEi/2!Jf2J)

TOTAL: R$419.629,00

•     Fase l: R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

•     Fase 2: R$269.629,00 (duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte

nove reais).

2.   Dados da Dessoa iurídica contratante:

Rua  Emílio Bertolini,  no  100 - CEP:  82.920-030 -Curitiba - Paraná - Brasil
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@       Razãosocial:                      RUMO MALHA PAULISTAS.A.

CNPJ: 02.387.241/0001-60

Endereço completo:      Av. Brg. Faria Lima, 4100,159 andar, ltaim Bibi, São paulo/SP

3.   Dados da Dessoa iurídica contratada:

Razão social:                    Terrafirma consultoria Empresarial e de projetos Ltda.

CNPJ :                                    10.561.078/0001-39

®
Endereço completo:      Avenida Horácio Lafer, n9160, 149 andar; ltaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04538-08G

4.   Dados dos responsáveis técnicos:

Os  membros a  seguir foram  corresponsáveis  pela  execução de todas as atividades desenvolvidas  nos

estudos.

•     Eng9 David Joshua Krepel Goldberg -Coordenador Geral, CPF: 304.481.088-44;

•     Eng9 Arthur Lottenberg-Consultor, CPF: 390.886.218-37;

•     Eng9 Fabio szoke Nahas -Consuftor, CPF: 392.346.278-65;

•     Eng9 Marcelo Guarnier-Consultor, CPF: 353.509.728-20;

®            .     Eng3 Marinaciconelli DelGuerra-Consuftor,CPF: 378.787.568-99;

5.   Descricão dos ativos obieto dos servicos:

Foi objeto dos serviços o pleito de prorrogação, por 30 anos, da concessão da ferrovia Malha Paulista,

administrada pela Rumo Malha Paulista S.A., e subsidiária integral da Rumo S.A.  Antes da prorrogação,

o contrato expiraria em 2028.

Rua  Emi'lio Bertolini,  no  100 - CEP:  82.920-030 -Curitiba -Paraná - Brasil
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çb    Junto  à  Rumo  Malha  Norte  S.A.,  a  Malha  Paulista  responde  pelo  escoamento  de  grande  parte  da
produção agri'cola de Mato Grosso até o Porto de Santos, entre outros fluxos. Além desta, possui pontos

de  intercâmbio com  a  Ferrovia  Centro-Atlântica S.A.  (FCA),  a  MRS  Logística S.A.  (MRS),  a  Rumo  Malha

Oeste S.A.

0  plano  de  investimentos  atrelado  à  prorrogação  inclui  investimentos  em  infraestrutura  e  material

rodante, incluindo uma série de adaptações para circulação de novo trem-tipo de 120 vagões. Trata-se

de reforço de plataforma, troca de trilhos e dormentes, duplicações de vias, reativações de dois ramais

ferroviários,   oficinas,   investimentos   em   resoluções   de   conflitos   urbanos   (contornos   ferroviários,

passagens em desni'vel etc.), pátios, novos vagões e locomotivas, entre outros.

®

®

®

Locais da Elaboracão dos servicos:

Os serviços foram desenvolvidos na sede da Contratada, à Avenida Horácio Lafer n9160,149 andar, ltaim

Bibi, São Paulo/SP. Também foram realizadas reuniões na sede da Rumo S.A., à Rua Emílio Bertolini,100,

Vila  Ofiicinas,  Curitiba,  PR  e  no  escritório  da  Contratante  à  Av.  Brg.  Faria  Lima,  4100,  159  andar,  Vila

Olímpia, São Paulo/SP.

lnformacões Gerais do Proieto:

•     Objeto:  Ferrovia  Rumo Malha  Paulista S.A.  (originalmente explorada  pela  Ferrovia  Bandeirante

S.A. -FERROBAN), com  2.055km  de extensãoí, sendo a  maior parcela  em  bitola  larga.  A Linha

Tronco  da  Malha  Paulista  liga  o  Porto  de  Santos/SP  (Pátio  do  Perequê)  até  Aparecida  do

Taboado/MS, às margens do Rio Paraná, na divisa entre SP e MS. Nos termos da prorrogação do

contrato   serão   também   reativados   os   ramais   Araraquara/SP-Colômbia/SP   e   ltirapina/SP-

Panorama/SP;

•     Produção   total    prevista   (segundo   estudos   de   viabilidade   desenvolvidos   pela   ANIT,   já

considerando revisões após Audiência e Consulta Públicas e análise do TCU):  produção total de

32,5 bilhões de TKU em 2020, crescente ao longo do contrato, alcançando 63,4 bilhões de TKU

em 2058. Deste total, 47,4 bilhões TKU seriam produção de outras malhas transitando na Malha

í https://www.antt.gov.br/concessoes-ferroviarias.

Rua  Emílio Bertolini,  no  100 - CEP:  82.920-030 -Curitiba - Paraná - Brasil
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®

®

®

®

Paulista em regime de direito de passagem (majoritariamente grãos da Rumo Malha Norte rumo

ao Porto de Santos), 15,3 bilhões de TKU seriam cargas da Malha Paulista transitando em malha

própria, e 0,6 bilhões TKU cargas da Malha Paulista em malhas de terceiros;

•     Receita bruta prevista (segundo estudos de viabilidade desenvolvidos pela ANIT,já considerando

revisões  após  Audiência  e  Consulta  Públicas  e  análise  do  TCU):  R$1.392  milhões  em  2020  e

R$2.652 milhões em 2058, na data base de dez/2017;

•     Soma  nominal  das  receitas   brutas  previstas  ao  longo  da  concessão  (segundo  estudos  de

viabilidade   desenvolvidos   pela  ANTT,  já   considerando   revisões  após  Audiência   e  Consulta

Públicas e análise do TCU): R$89.022 milhões, na data base de dez/2017;

•     Valor presente líquido das receitas brutas, descontadas ao custo de capital  regulatório real de

11,04%  ao  ano  (segundo  estudos  de  viabilidade  desenvolvidos  pela  ANTT,  já  considerando

revisões após Audiência e Consulta  Públicas e análise do TCU):  R$17.636 milhões,  na data  base

de dez/2017;

•     Soma  nominal  dos  investimentos totais  nos  5  primeiros  anos  (segundo  estudos  de viabilidade

desenvolvidos pela ANTT, já considerando revisões após Audiência e Consulta Públicas e análise

do TCU): R$2.865 milhões, na data base de dez/2017;

•     Soma  nominal  dos investimentos totais ao  longo do contrato  (segundo estudos de viabilidade

desenvolvidos pela ANTT, já considerando revisões após Audiência e Consulta Públicas e análise

do TCU): R$6.070 milhões, na data base de dez/2017;

•     Valor presente  líquido dos  investimentos,  descontadas ao  custo de capital  regulatório  real  de

11,04%  ao  ano  (segundo  estudos  de  viabilidade  desenvolvidos  pela  ANTT,  já  considerando

revisões após Audiência e Consulta Públicas e análise do TCU): R$2.510 milhões, na data base de

dç:112fJI].,

•     Soma  nominal  das  outorgas  (segundo  estudos  de  viabilidade  desenvolvidos  pela  ANTT,  já

considerando revisões após Audiência e Consulta Públicas e análise do TCU):  R$12.752 milhões,

na data base de dez/2017;

Rua  Emi'lio Bertolini,  no  100 - CEP:  82.920-030 -Curitiba - Paraná - Brasil
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®            .     Valorpresenteli'quidodasoutorgas, descontadasao custode capital regulatório real de ll,04%

ao ano (segundo estudos de viabilidade desenvolvidos pela ANTT, já considerando revisões após

Audiência e Consulta Públicas e análise do TCU): R$2.912 milhões, na data base de dez/2017;

•     Valor contábil total da base de ativos da concessão não depreciada  ao final de 2019  (segundo

estudos  de  viabilidade  desenvolvidos  pela  ANTT,  já  considerando  revisões  após  Audiência  e

Consulta Públicas e análise do TCU): R$1.115 milhões, na data base de dez/2017;

•     Oferta econômica da Contratante  pela subconcessão  (oferta vencedora)  no certame  realizado

em março de 2019: R$2.720 milhões, na data base de dez/2017.

6.   Descricão das atividades desenvolvidas:

1.   Análise econômico-financeira da Prorrogação da Malha Paulista

i.     Construcão de modelo-econômico financeiro ``espelho" ao da ANIT para a prorrogacão

da   Malha   Paulista,   incorporando   ao   mesmo   diversas   sensibilidades   a   parâmetros

susceptíveis  a  ajustes  como  resultado  do  processo  de  Consulta  Pública  e  avaliação  da

ANIT e órgãos de controle.  0 objetivo do modelo desenvolvido foi simular os impactos

de diferentes ajustes possíveis  a  serem  determinados pelas autoridades em  outorga  e

Rua  Emílio Bertolini, no  100 - CEP:  82.920-030 -Curitiba - Paraná - Brasil
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®

®

®

®

outros  parâmetros,  conferindo  à  Contratante  informações  cruciais  para  determinar

prioridades no processo negocial;

ii.    Avaliacão dos impactos de alteracões dos Estudos de Viabilidade (Cadernos de Demanda,

Operacional,    Ambiental,     de     Engenharia     e    de    Avaliação     Econômico-Financeira)

promovidas pela ANTT, após a Consulta Pública, e análise de prioridades de discussão;

iii.   Apresentacão dos resultados para a Diretoria Regulatório e lnstitucional.

2.   Assessoria para a prorrogação da concessão da Malha Paulista durante sua tramitação noTribunal

de Contas da União -TCU e na Al\llT (após análise do TCU)

i.     Avaliacão financeira dos impactos de alteracões dos Estudos de Viabilidade por forca de

determinacões ou  recomendacões pela  unidade técnica do TCU  (SeinfraportoFerrovia),

subsidiando a Contratante na determinação de prioridades de defesa dos Estudos;

ii.    Contribuicões  na  elaboracão  de  respostas  a  diligências  do TCU   acerca  dos  Estudos  de

Viabilidade;

iii.   Análises de Opex (fixo, variável  e despesas,  para fluxos  próprios em  malha  própria,  em

malha de terceiros, e de terceiros em malha própria) do modelo financeiro da ANTT para

a prorrogação da concessão, e sua consistência com as projeções de Capex sustc}Í.ní.ng;

iv.   Análises da Base de Ativos, contribuindo para justificar a inclusão de itens potencialmente

glosáveis pelos órgãos reguladores e determinando valores totais em diferentes cenários

para correta incorporação no modelo econômico-financeiro desenvolvido pela ANTT;

v.    Análises  de   Capex,   contribuindo   para  justificar  a   inclusão   de   itens   potencialmente

glosáveis  pelos órgãos  reguladores,  especialmente oficinas  (conflitos  urbanos)  e  Capex

sustaining.,

vi.   Contribuicões à definicão de clausulado de compartilhamento de risco de demanda com

o  Poder  Concedente.  Contribuições  na  concepção  e  proposição  de  mecanismos  de

compartilhamento  de  risco  de  demanda  com  o  Poder  Concedente  (determinado  pelo

Rua  Emi'lio Bertolini,  no 100 - CEP:  82.920-030 -Curitiba -Paraná - Brasil
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TCU) que fossem menos onerosos e de menor risco à Contratante em comparação aos

modelos propostos pela ANTT;

vii.  ParticiDacões em aoresentacões e reuniões de trabalho com a Diretoria da ANTT.

7.    Identificacão do siEnatário:

Representante da pessoa jurídica contratante:

Local e data:          Curitiba,16 de abril 2021.

Assinatura:

Nome

completo:
REGIS AUGUSTO MARTI  PEIXE

N.9 CPF:                     288.218.138-86

Cargo:                     Gerente de Gestão de Fornecedores -Suprimentos

Rua  Emílio Bertolini,  no  100 - CEP:  82.920-030 - Curitiba - Paraná - Brasil
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Este  é  um  documento  assinado  eletronicamente  pelas  partes.  0  documento  eletrônico  é  garantido  pela  medida  provisória
2200-2,  de  24 de agosto de  2001,  que estabelece que todo documento em forma  eletrônica tem  assegurada  a  autenticidade,
lntegralidade e  validade jurídica  desde  que  utlllze certificados digitals  padrão  ICP-Brasil.

Data  de emissão do  Protocolo:  19/04/2021

Tlpo de  Documento
Referência
Sltuação
Data  da  Criação
Validade
Hash  Code  do  Documento

Dados do Documento

Suprimentos
Atestado  de  conclusao  -TERRAFIRMA CONSULTORIA  EMP
Vencido
16/04/2021
i6/04/2021 até i6/04/202i
9BDAOAF256FA54CD28744BA88286C34D1341276F35CSEDA5686114872E9C085C

8ffiiffiffiffiEEffiffiffi Co ntrata ntes
ffiEEgE± 02.502.844/0001-66 -RUMO MALHA PAULisTA S.A.

REGIS AUGUSTO MARTI PEIXE

Ação: Assinado em  16/04/202118:00:40  com o certificado ICP-Brasil  Serial  -
763F210408596D2E

Info.Navegador         Mozilla/5.0  (Windows  NT  10.0;  WOW64;  Trident/7.0;  rv:11.0)  Iike Gecko

Localização

Tlpo de Acesso         Normal

288.218.138-86

IP:     2804:7f4:3883:eebd:f444:6e86:65e9:871b

A autenticidade,  valldade e detalhes de cada  assinatura deste documento podem ser verificadas através do endereço eletrônico
https://www.documentoeletronlco.com.br/DroceletronlcahttDs/validardocumentoscontent.asDx,  utillzando o código  de acesso
(passcode)  abaixo:

Código de Acesso (Passcode): JXGZW-UOWNF-EWD2KH18QP

Os serviços de assinatura  digital deste  portal  contam  com  a  garantia  e confiabilldade da ARTQualisign,  Autoridade de  Registro
vinculada  à  ICP-Brasil.
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1.1.3.1.15     SUBCONCESSÃO DA FERROVIA OESTE-LESTE ENTRE ILHÉUS/BA E

CAETITÉ/BA
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ÃBAMIN

A  BAHIA  MINERAÇÃO  S/A  (''BAMIN"),  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  com  sede  na  Rua

Paraíba,    n9    1.000,    Bairro    Funcionários,    Belo    Horizonte/MG,    inscrita    no   CNPJ    sob    n9

07.392.063/0003-41,  ATESTA,  para  os  devidos  fins,  que  a  empresa  Terrafirma  Consultoria
Empresarlal e de Projetos Ltda. (``EMPRESA''), Av.  Horácio Lafer,  n9  160, 79 andar;  ltaim  Bibi,

São  Paulo,  SP,  CEP  04538-080,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n9  07.392.063/0003-41  prestou-Ihe
serviços  através  e  nos  termos  do  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  n9  4500009579  (o
`'Contrato") conforme discriminado abaixo:

Objeto do Contrato: execução de serviços de avaliação econômico-financeira da subconcessão
da  Ferrovia  Oeste-Leste  entre  llhéus  (BA)  e  Caetité  (BA)  e  avaliação  de valores de  receitas a
serem cobradas da SPE (concessionária) à BAMIN (usuária).

Local de prestação do serviço: Av.  Horácio  Lafer,  n9160,  149 andar;  Itaim  Bibi, São  Paulo, SP,
CEP n9 04538-080

lnício: 08/03/2021

Término: 26/03/2021

Valor do contrato: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil Reais)

Descrição  dos  serviços  prestados:  0  objeto  do  Estudo  foi  a  Subconcessão  da  construção  e

prestação  do  serviço  público  de  transporte  ferroviário  de  cargas  associado  à  exploração  da
infraestrutura ferroviária da  EF-334 (FIOL), trecho compreendido entre llhéus/BA e Caetité/BA

(Edital  de  Concorrência  lnternacional  n9  01/2020  ANIT),  com  prazo  de  35  anos.  Dentre  as
informações gerais do objeto de Estudo, segundo os estudos de viabilidade disponibilizados pela
ANTT, constam:

•              Localização de ativo: estado da Bahia, entre llhéus/BA e caetité/BA;

•             Movimentação  prevista: total de cargas de  l8,4 milhões de Toneladas  úteis (TU) em

2025, crescente ao longo do contrato até o se alcançar o pico de produção de minério de ferro
na  região,  alcançando 41,2  milhões de TU  em  2035,  e  depois decrescente até chegar a  23,8
milhões TU em  2054. A carga  mais significativa  da ferrovia é o minério de ferro,  sendo que é

projetada a cifra de 12,7 milhões de TU em 2025, 31,6 milhões de TU em 2035 e 10,0 milhões
de TU em 2054;

•             Soma nominal das receitas previstas ao longo da subconcessão: R$33.345 milhões (data

base outubro/2018);

•              lnvestimento total nos 5 primeiros anos: R$1.773 milhões (data base outubro/2018);

•              lnvestimento    total    ao    longo    da    subconcessão:    R$5.411    milhões    (data    base

outubro/2018);

•             Oferta     econômica     da     Contratante     pela     subconcessão     (oferta     vencedora):

R$32.730.000,00 (data base outubro/2018).

R. Parait}a,1000 -Funcionãrios, Belo Honzonte/MG, 30130-141
Te!: +5S 31  3326-9300 | www.bamin.com.br
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ÃBAMIN
Descrição das atividades desenvolvidas:

1.            Desenvolvimento de ferramenta de auxílio à definição de parâmetros contratuais entre
Subconcessionária  (SPE  composta  por  BAMIN  e  algum  socio  futuro  a  ser definido)  e  BAMIN,

especialmente volumes e valores de Take-or-Pay;

2.            Avaliação de demanda de granéis sólidos para fins de dimensionamento operacional e
modelagem econômico-financeira:

i.       Exportação de graneis vegetais nos municípios produtores de grãos no oeste  Baiano,
região de influência da  FIOL;

3.            Análise  de  demanda  de  demais  cargas  para  fins  de  dimensionamento  operacional  e
modelagem econômico-financeira;

i.       Avaliação crítica das projeções de demanda de demais cargas, apresentadas no Edital e
disponibilizadas pela Contratante (carga geral, granéis líquidos e minério de ferro);

ii.            Proposição de cenários alternativo de demanda para essas cargas;

4.            Projeção de necessidade de material rodante

i.       Parametrização do modelo de dimensionamento de material rodante (tempos de ciclo,
trem-tipo, etc.) com base em indicadores da Contratante;

ii.      Dimensionamento de vagões e locomotivas portipo de carga a serem considerados nas
análises econômico-financeiras;

5.            Modelagem econômico-financeira da subconcessão:

i.       Estruturação  do  modelo econômico-financeiro  (MEF)  da  subconcessão  sob a  ótica  da
contratante;

ii.      Parametrização   do   MEF:   proj.eção   de   volumes   conforme   estudo   de   demanda   e

precificação  com  base  em  dados do  mercado  e  análise  específica  para  FIOL;  projeção  de
custos e despesas (opex e SG&A);  projeção de desembolsos com investimentos (capex) ao
longo do horizonte da subconcessão; projeção dos fluxos de outorgas e amortização; cálculos
de depreciação e de tributos, incluindo benefícios fiscais;

iii.     Valoração da subconcessão da FIOL para a firma: apuração do valor presente líquido da

subconcessão por fluxo de caixa livre para a firma descontado ao custo de capital indicado

pela contratante;

iv.     Valoração da subconcessão da FIOL para o acionista: apuração dovalor presente líquido

da  subconcessão  por  fluxo  de  caixa  livre  para  o  acionista,  considerando  parâmetros  de
financiamento  (empréstimos  bancários e  debêntures)  e  covenants típicos,  descontado ao
custo de equity indicado pela contratante;

R  Paraitja,1000 -Funcionános. Belo Horizonte/MG. 30130-141
Tei. +55 3L13326-9300 | www,bamin.ccm`br
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Dados dos responsáveis técnicos:

Os membros a seguir foram corresponsáveis pela execução de todas as atividades desenvolvidas
nos estudos.

•              Engenheiro David Joshua Krepel Goldberg -Coordenador Geral do projeto, CREA/SP N.9

5062468560, CPF: 304.481.088-44;

•              Engenheiro Guilherme salem Gattaz -Supervisor de projeto, CREA/SP N.9 5063844050,

CPF: 317.711.568-05;

•              Engenheiro Arthur Lottenberg -Gerente do projeto, CPF: 390.886.218-37;

•              Economista Júlia Burle Gonçalves -Consultora Associada, CPF: 712.232.071-53.

A  BAMIN  declara  que  a  EMPRESA  apresentou,  ao  longo  do  prazo  de  vigência  do  Contrato,

capacidade  técnica   para   a   execução  dos  serviços  contratados,   não  existindo,  em   nossos
registros, na presente data, fatos de desabonem a conduta da EMPRESA em relação à prestação
dos serviços acima descritos.

Por fim, a BAMIN esclarece que este atestado não implica em qualquer tipo de responsabilidade
ou  dever  para  a   BAMIN,  não  se  prestando  como  uma  quitação  em  relação  a   quaisquer
obrigações assumidas pela EMPRESA em razão do Contrato.

Belo Horizonte/MG, 06 de Junho de 2021.

Dmsigned by:

GwstM Ldo,

BAHIA MINERACAO S/A
Por Gustavo Cota

Gerente Geral de Planejamento e Estratégia

R. Parait}a.1000 -Funcionãrios. Belo Horizonte/MG, 30130-14 i
Te!: +55 313326-9300 | www.bamin.com.br
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1.1.3.1.16     CONCESSÃO DA RODOVIA BR-153/414/080/TO/GO
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ATESTADO DE CONCLUSÃO DE SERvlços E CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos  para  fins  de  oomppovação  de   aptidão  para  desempenho  de
atividades periinentes e oompaweis em caracten'sticas, qLJantidades e prazos
com  o  objeto  da  licitação  da  Admin.tstração  Pública,  em  cumprimento  ao
disposto no aTt. 30, § 1°, da Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993. a pealização
pelos  engenheiros  Guilheme  Salem  Gattaz,   Fabio  Szoke  Nahas,   Marina
Ciconelli  Del  Guerra,  João  Mctor  Gomes  Sant'Anna,  João  Lucas  Madeira
Bertazzi  e  Franco  Gonzak;z  de  Souza  Baptista,  das  atividades  expostas  a
seguir.

0 objeto principal do projeto foi o estudo de tiáfego pam veiculos pesados para
o projeto de concessão da rodovia BR-153/414/080no/GO.

lnfomamos que os trabalhcxs foram satisfatoriamente execLJtados e concluídos,
e atestamos estar satisfe.ftas oom a sua qualidade técnica, tendo em vista que
foram contempladas todas as questões crfticas pe[ativas ao escopo do projeto.

1.  Dados do abstado
Contrato: (sm núm=ro)
ObjetD do PTqieção   dé   dáftgo   de   `eíüJlos   pesados   em
contrab: •' -   BR-153«14mso/Goflo
Local de Awen-k]a HOTácio Lrir, n° 160, 14° anda[ CEP 04538-
rialização: .080; ftah Bbi, São Pauk], SP
Pen'ódo derealização: 22Jol t2020 a 06n4h±020

Valor do condratD:  "'Ê R$ 229.885,06

2.  Dados da péssoa iuridica contratante:
Ftazão socia[: LAM VIAS PARllcIPACOES E CONCESSÕES SA.
CNPJ: 29.206.383mool€o
Endereço Av.  Chedid Jafie4 n.° 222- 4° andar,  Bloco 8,  Sala 8,
compkb: Vila Offmpia, São Fàuk), SP

3.  Dados da pessoaL iurídica contratada:
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4.  Dados dos nesponsáveis técnicos:
Os  membros  a  seguir  foram  corresponsáveis  pela  execução  de  todas  as
atividades desenvolvidas nos estudos:

•    Eng° Naval Guilheme Salem Gaüaz - Coondenador Geral do projeto,
CREA/SP N.° 5063844050; RNP 2610714971 ; CPF: 317.711.568-05

•    Eng° Naval Fabio Szoke Nahas -Genede de pnQieto; CPF: 392.346.278-
65

•    Enga Materiais Marina Cioonelli Det Gtjena - Consuftcma Analista; CPF:
378.787.568L99

•    Eng° Mecânico João victor Gomes sanrAnna -Consultor Analista; CPF:
043.079.04141

•    Eng°  Naval  João  Lucas  Madeira  Bertazzi - Consultor Analista;  CPF:
430.616.028Ú5

•   Ffanco   Gonzalez   de   Souza   Baptista  -   Consuftor  Analista;   CPF:
443.228.318-18

5.  Descricão dos ativos obieso de servico:
Foi obieto de estudo o tráfiego de veícülos pesados na BR-153/414m80/TO/GO,
prQieto  de  concessão  de  rodo\ria  em  cürso.  0  prpieto  incluiu  pnQieção  de
tráfégo  para  veiculos  pesados  contemplando  impactos  de  transfbmações,
concomência intemodal, tendências de crescimento, entre outros, para auxilíar
o c»ente na avaliação do ativo e tomada de decisão a fiespeito do negócio.

Local de elaboração doe senriços:
Os  sen/iços  fbnam  mtegralmente  desenvoMdos  no  escrftório  da  oontTatada,
Avenida  Horácio Lafér,  n° 160,  14® andar; CEP n° 04538-080;  Itaim  Bibi,  São
Paulo' SP.

lnfbrmações gorais da áiiea de estudo:
•    Objeto:  conoessão  de  sistema  rodoviário  féderal  oomposto  por  BR-

153/414"onoft5o;
•    Localização: estados de Goiás e Tocantins, de Anápolis (GO) a Aliança

do Tocantins qo)
o   Trecho BR~153/TOGO: Entr. T0070 (Aliança do Tocantins/TO) -
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o   Tpecho    BRÚ80/GO:    Entr.    BR414/GO-230    (Assunção    de
Goêás/GO) - Entr. BR-1 53/GCL342;

o   Trecho   BR414/GO:   Entr.   BRTO80/GO-230/324   (Assunção   de
Goiás/GO) - Entr. BR-1 53/GO-222/GO-330 (AnápolisGO)

•    Extensão de oonoessão: 850,7 lm

•    Praças de pedágio: 9

•   Prazo da ooncessão: 30 anos

•    Dados  de  rodovia,  conforme  estLidos  oficiaís  publicados  em  cx>nsufta

pública:

o   lnvestimento    total    previsto:    R$    7,5    Bilhões    {data    base
Marçoffio18)

o   Custos Operacionais: R$ 3,7 Bilhões (data base MarçoA2018)

o   VDMA (2018): 45,5 mil

o   VDMA equivalente (2018): 118,9 mil

o   VDMA (2049)= 99,4 mil

o   VDMA equ.n/alente (2049): 253,6 mil

o   Reoefta total Concessão (2021-2049): R$ 24,5 Bilhões (data base
Marçono18)

o   Reoeita (2049): R$ 124 Bilhões (data base Março/2018)

o   Rece.fta (2021): R$ 473 milhões (data base Março/2018)

•    Matriz  de  carregamento  abrangendo  todos  os  fluxos  originados  ou
destinados a todcxs as estados do Brasil

6.  Descricão das aG\ridades desenvolridas:

].  Debminação   de   madr±  de  cariegamenl}o   inicial   em   ftnção   de
principaõs componemes
•   Análise  de  dados  cx}Ietados  em  campo  (oontagens  volumétricas  e

classificatórias, Pesquisas OD} e de madÉ de camegamento produzida
em estudcB anteriorü paia mesmo opielo;  CnJzamemo de bases de
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•   Análise  de  madiz  sememe  anterior  x  madiz  calibíada  (ODME)  em
estLidos  pné`rios]  em  temos  de  \fflriação  de  VDMA  por  par  Origem-
Destino e classe de usuário;

•   Ayaliação de sazonalidades em `rias com vocação compaTável e para
principais cargas; dsteminação de fãtofes de expansão de contagens;

•   Análise dos volumes de curio, médio e longo curso, mo\rimentados na
Tegião de iflfluência da  Ftodoria e peTfil em temos de quantidade de
eixos  de  caminhões.  fipo  de  mer€adoria,  carregado  x  vazio,  tipo  de
carTooeria, pTopriedade de caminhões. defltre outros;

•   Deoomposição  da  madÉ  de  carTegamemo  em  temos  de   cargas
(apuração  de  volumes  de  ônibus  x  caminhões;  desenvoMmento  de
modelos  de  alocação  de  caigas  para  princbais  cadeias  produtivas;
idenfficação de dáfégo de caminhões vazios x carTegados);

•    Deseminação de nova mabÉz de carTegamento inicial

».mpjeçãodemadizesdecaiiega[merbemeenáiiosflituroseEstudos+os
de cadéias pndutivas

Análises abrangendo 100% do volume de carga tmnspoftada em rodovia.

Cadeia de Griia6:
_ ___     _   __   T_  =

•    DesenvoMmento  de  modelo  para  alocação  de  fluxos  de  gnãos  com
abrangência   nacional   Biasil,   oontendo   rede   de   infliaestrutura   de
danspories  muftimodal  (rodwiário,  hidnoriário,  fémo\riário,   maritimo),
com gTanularidade a ni\el municipal.

•    Deteminação  de   região  de  influência  de  cada   solução   logística:
avaliação de paTámedos de custos totais pafa 10+ soluções a parir de
cada  origem;  alocação  de  volumes  a  sefem  captiirados  por  cada
sohJção;

•    PrQjeção do cTescimemo da pTodLcão e exportação bTasileira de grãos,
incluhdo análise de e]q}ansão de flodeira agridola;

•   Análise   de   oenários   de   inflaeshitiifa   fiiüiros:   deteminação   de
concmh]de  de  prpjetDs  e  data  para   implanhção;   iimpactos  sobre
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•   Dedeminação de impado de mLidanças na tocalização da produção e da
implantação de novas inflaestniti]ras sobre volumes rodoviários: eféftos
de  migTação de tTáft=go  rodo`riário  paia  oiiüos  modais,  e  captura  de
volumes  de  pontas  rod"riárias  ende  pontos  de  origem  e  teminais
intemxxÉis;

Cadeia FerffliBames:__                _    __    ___                                                __         __   __       ______   _

•   Mapeamerdo do consiJmo ahia] de éffflizades: a partir do cruzamento
c"n  bases  em  dados  ANTAQ,  COMfxsTAT,  PNT,  ANTT,  ANDA
(Agência Nacional paia Díhisão de AdLibos) e o apoio em férramenta bú
data baseada em dados reais de fltstes e paies origemdestino das
Cargas;

•   Análise  da  demanda  suprida  por  pmdutoTes  loca-fs  e  de  volumes
impobdos com a deü=minação de pomos de impofüção; dedeminação
da região de influência de cada bde de féftilizante Olantas nacionais e
portos de hportação);

•    Prpjeção de consumo de fi=Ttilizante por município: prQieção de produção
para  princbais  ciilhiras  consumidoras  de  féftilizanles;  estimativa  da
relação  ende  tonetadas  de fi=ftilizames  oonsumidas  e  toneladffi  das
dift2iemes culh]Tas produzidas;

•    Definição    de   fluxos   de   fi=Tülizantes    (Órigemdeminalmiisturadora-
ffizenda)  fliniTos:    a\fflliação  de  prpiesos  de  expansão  de  piodução
nacional, déficft a ser suprido oom impodação; avaliação de localização
fi]tLifa de misü]Tadoras; dedeminação de fbntes de suprimento fiituias;

•    Pfpieção de dáfégo Tod"riários assodiado a fluxtx5 de fértiilizantes;

Cadeia de Combustiveis:
•   Mapeamento do consumo de Gasolina C, Diesel 8 e Etano] h.dratado

por municipio no emomo da rodonria a partir do cnizamento com bases
em  dados  ANP,  Tfanspedo  {DLita®SBRA),  SAFF;  modelagem  paraa
avaliação de eompetitiridade de diféTefltes fdas paia abastecimento de
cada   município   com   base   em   avaliação   de   cListos   totais   de
abastecimenb  (custo do produto,  tributos,  ffeti5 primário,  custo  base,
flete  secundário);  deseiminação  de  Tegiões  de  influência  de  cada
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oonsumo    de    combustí\neis    por    mLJnicípio    incluindo    Tegressões
economédicas,   evolução  da  composição  dos  combustiveis   (etanol
anidm m gasolina e biodiesel no diesel), prpieção de fliota de veiculos;
avaliação de mudanças na dinâmica de siJprimento de combustíveis em
ftnção de novas bases e inflaestnJdJias logisticas flJturas;  alterações
regulatórias e impacsos m logística do etinol hidratado sob cenário de
venda diiieda da usina para mtinicipios;

Ava]iacão de `riaaens de caminhões vazitB
•   Análise   do   deseqLiilíbrio   (flbaAanoé)   enbe   f]uxm   de   caminhões

carTegados  em  sentidos  opostos  de  zonas  de  tráfégo,  apuração  de
pTopoiição  de  vazios  ende   fegiões  de  esbJdo:   üracterização  de
efidência de fluxo em temo de  propoTção de vazios em  nelação ao
-imbalancx5-,

•   PTpieção  oonsolidada  de  Úáfégo  de  caminhões  carregados  por  par
OrigemLDestino  e  por  sentido,  em  hnção  de  estudcx5  de  cadeias
especificas  e  caphira  de  caiga  de  itstomo  por modais  concomentes
(vÉgens de retomo);

•   ldentificação de senüdos dominantes e apuTação de ribabnce flituro;

•   Modelagem matemátíca para pTqietar propoTção de vazios em úinção de
alteiações no equi]ibrio de 1]u]os mrTegados; prpieção de proporção de
f]uxos  vazios  pafa  `riabilizar  flLix"  carregados  em  oenários  fl]turos
modekMbs;

Avaliacão de cama neral (totalidade de dáfégo de pesados, carregados, não
ctio+ontempladasanteriormente)

•   Análise de oonoori5ncia idemodal com cabotaaem:

o   HistóTico de volumes movimentados por cabotagem e tendênciasTe-;
o   DeEerminação  de  paftidpação  da   cabotagem  comparada   ao

danspoTb     rodoyiário     dTireb     para     principais     paTes     OD
(estabelecimenb  de  scTeenline,  oompilação  de  Pesquisas  OD
expandidas,  debmhação  de  volumes  Todo`riários  endie  paiies
OD;   condliação   ertde   dados   portuários   e   de   navegação
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apontados  entne  portos  de embarqueüesembarque  e  volumes
rodo\riários apontados para oiigem e desüno real da carga);

o   Análise detamada paia flu)aos rodofliriais oriundos/direcionados a
Amazonas e Roraima;

o  Análise  de  compeGtividade  de  custos  tdais  da  solução  oom
cabdagem   vs   rodo\riário  dinsto   ende   paíes   Origem-Destino
(incluindo ffistes de pontas Íodonriárias, custB poTtuários, custos
de navegação, versus custos rodoriários, pedágios)

o   ConsdiJção  de   modelo   para   prpietar  participação   flitum   de
cabotagem oom base em a«emções no padfão de atendimento
de cabdagem e vairiação na competiüridade de custos;

o   Apuíação de volumes rodmriários em Tiseo de migração, rampitip,
identificação de sentidos dominames e apuração de Í-mba4noe
(f]uxos caíTegados de ida e vofta);

o   Definição  de  cenários  de  capdim  de  volumes  rodoviários  por
cabotagem:    ponderação   de   endaves    para   expansão   de
cabotagem       (desemol\rimento       de       no`/os       mercados ,
estabelecimemo   de   rotas   diTetas   enbe   origem   e   destino),
avaliação de impac(o potencial de novas legislações GR do Mar),

•   Análise de concoTTência intemodal com bmmria:

o  Avafiação  de  competiffdade  de  novas  rdas  férro`riárias  com
iníóio da operação da FéTTovia Nofbsul tTamo Sul:  análise de
`riabilidade de teminais de captação em ftnção de porte mínimo;
anáfise de viabilidade de capti]ra de volumes paTa pares OD em
fi]nção de compeGti`ridade de custos vs mdo`ria, raios de capftira;

o   Awafiação de oompeffiridade de ft3rmria para captLira de volumes:
tempo de dânsfto, vocação de ft2rT"ria para capturar cargas de
fbma   flacionada,   raios   de`  captLira;   distâncias   mínimas   de
danspone  paia  `riabilizar fluxm  em  mercado  doméstioo  e  em
rotas  ligados  a  ooméneio  e>derior;  disdibLiição  de  impac(os  de
fi=rTo`ria sobre ooneoTTência oom rodovia e caboEagem;

o   PrQieção de capmfa de volumes por ftHTovia; atenuação da perda
de dáfégo dado o lbmento das pontas rodoriáfias em dineção a
tenninais conoentTadoties ;
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o   Determimção de elasGcidade de tráíego com base em qegressões
economédicas: e)ploração de diférenles variáveis dependentes e
independemes, datamento de dadG,  busca  por depuração  de
impactos     exógenos     como     fàtores     concofTenciais     (e.g.:
crescimento da participação da ferTwia e da cabotagem, vafiáveis
dummy  para  sazonalidade  e  momentos  de  crise/gpeve,  etc.),
testes estatl`stoos pafa oorimar adequação de rffiuftados (tais
como pLva]iJe,1este F, sinal de ooeficientes, raiz un-ftária, R2, etc.),

o   Prpjeção de decaimento de elasticidade no tempo: pesquisa em
literatura e be»ahmarit com base em séTie h-stóiica em  países
desenvolvidG; pfiqieção de elasticidade ftitura oom base em nível
de desenvoMmento econômico;

o   Disdibuição de crescimento de tTáíego enbe panes OD em função
de  taxas  de  cfiescftTmtos  iegionalizado  (aplicação  de  Método
Fmtar).

III.Fenamenü  ana]ÍGca  paLra  elabofar  madizes  de  canegamento  para
cenários ftidims, e GGmativa de dráfégo pedagiado:
•    Mode]agem   de   flLixos   em   cód-go   Jaw   em   plataforma   Anylogic;

identificação de flücos pedagiados associados a cada par OD; apuração
de  quantidade  de  pTaças  de  pedág-m  atravessadas  por  par  Orúem-
Destino oom base em ft±TTamenta de roteirização;

•   Aná]ise de eixos médios por classe de Üsuário com base em pesquisas
OD e depuração de eixos suspensos;

•   Eshituração de modelo analitioo paía shu(ar madizes de camegamento
úitLiias    paia   diíeTentes   cenários im,    inffaestrutura,
legislação,  mefcado,  oondutas  de  playefs7  endie  ouhos  (20+  chaves
independenles,   além  de  sensibilidades  pafa   taxa  de  crescimento
econõmico e e]asticidade de tTáfego)

•   Deteminação de oenário base, e análise e sensibil-dades;

•   PrQieção de madizes de carTegamedo e estmati\m de tTáfego fl]tupo em
rodovia
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7.  Identificacão do signatário:

Representante da pessoa jurídica contratante:

®
CCR I LAM VIAS

No CPF:                          148.195.698-13

Título pnofissional:     Engenheino

Cargo:                        Diretor presidente

Assinatum:

Nome completo:
NO CPF:

Sami Farah Junior
707.509.208-15

Título profissional:     Engenheino

Caqgo :                          D i retor
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210000544
Atividade concluída

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na  Resolução  no.1.025,  de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea,  que  consta  dos
assentamentos deste  Conselho  Regional  de  Engenharia e Agronomia  do  Estado de São  Paulo -  CREA-SP,  o Acervo Técnico do
profissional ARTUF{ PEF{EIRA RICARDO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s):

Profissional:  ARTUR  PEREIRA  RICARDO  ...................

Registro:  5070296030-SP  .............................  RNP:  2617729729  .......................

Título  Profissional:  Engenheiro  Civil  .....................................

Número ART:  28027230201521203  . Tipo de ART: OBRA OU  SERVIÇO  ..... Registrada  em:  02/12/2020Baixada  em:  02/12/2020
Forma  de  Registro:  SUBSTITUIÇÃO  à  28027230191057571   ..........................................................

Participação Técnica:  EQUIPE à 28027230190896096 ......
Empresa  Contratada:  INFRAWAY  ENGENHARIA  LTDA  ..............................................................

Contratante: AMD SIGMA GmbH
Rua   Bismarckstr  .............

Complemento:  D-10627  ........

Cidade:......

Contrato:  044  ................

Vinculado  à  ART:  .............

Valor do Contrato:  R$ 579.953,25

•   .   Bairro:      .   .   '   .................,

UF:   SPCEP:    .........  PAIS:ALEMANHA
..........  Celebrado em  :  24/07/2019  ....

No68

Tipo de contratante   PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da  Obra/serviço:RUA ARMANDO  DE  OLIVEIRA COBRA  ...................................

Complemento:  SALA 816  ................................  Bairro:  PARQUE  RESIDENCIAL AQUARIUS

Cidade:  São José dos  Campos  ........  UF:   SP CEP:   12246002  .  PAIS:  BRASIL  .............
Data  de  início:  24/07/2019 Conclusão Efetiva:  31/07/2020  ......... Coordenadas Geográficas:   .  .  .
Finalidade:   INFRAESTRUTURA  ................................................

Proprietário:..............................................CPF/CNPJ:.......

No.:  50

Atividade  Técnica:   1)   Elaboração,   Estudo  de  viabilidade  técnica,   Aeroporto.   276,10000   hectare.     2)   Elaboração,   Estudo  de
viabilidade  técnica,   lnfraestutura.   276,10000   hectare.      3)   Elaboração,   Projeto   básico,   lnfraestutura.   276,10000   hectare.      4)
Elaboração, Anteprojeto,  lnfraestutura. 276,10000 hectare ...............

Observações
Responsabilidade  técnica  sobre  os  Estudos  de  Engenharia  e  Afins,  para  o  NOVO  AEROPORTO  DA  REGIAO  DE  COSTA  DO
DESCOBRIMENTO  -  BA.  lncluindo  inventário  das  condições  existentes  e  análise  do  desenvolvimento  do  sítio  aeroportuário  que
subsidiem a modelagem das concessões para expansão, exploração e manutenção do Aeroporto ...................

lnfcN.mações Complementares
0  atestado  está  vinculado  apenas  para  atividades  técnicas  constantes  da  AF`T,  desenvolvidas  de  acordo  com  as  atribuições  do
profissional na área da Engenharia Civil e quantificações relativas como indicadas no atestado.  .  .
0 Atestado vinculado  à  presente  Certidão  de Acervo  Técnico foi  objeto  de  laudo técnico  em  atendimento  ao  parágrafo  único do
artigo  58  da  Resolução  1025/2009,  do  CONFEA ,.........................................,........,..,,.......

Declaramos que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61, da Resolução 1025/09, do Confea.  .
Hove  aditivo  de  Valor ....,.............................................,..................................

CERTIFICAMOS,  finalmente,  que se  encontra  vinculado  à  presente  Certidão  de Acervo  Técnico -CAT -o atestado apresentado
pelo  profissional  acima,contendo  5  folhas,  a  quem  cabe  a  responsabilidade  pela  veracidade  e  exatidão  das  informações  nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210000544
20/01/202113:44:13

Autenticação Digital : CBFCGnAgBFBBKsaKACzn6JklyKl l fflA

A CAT  perderá a  validade  no caso de  modificação dos  dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos,  bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada  no site do CF`EA-SP
(~.creasp.org br).

A  falsificação  deste  documento  constitui  crime  previsto  no  Código  Penal  Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal

Conselho  Regional  de Engenharia  e Agronomia  do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima,1059 Pinheiros São Paulo-SP,  CEP 01452-920

Telefone:  0800.171811  -www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco' IÇ-R=EA#T:§P
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ATESTADO
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Atesto,   com   a   finalidade   de   comprovação   de   capacidade   técnica,   que   a   empresa   lNFRAWAY
ENGENHARIA LTDA  EPP,  sociedade  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  n9  21.045.374/0001-01,

com escritório  no município de São José dos Campos-SP,  na  Rua Armando  de Oliveira  Cobra,  n9 50,

Sala 816,  Bairro Pq.  Res. Aquárius, CEP 12.246-002, prestou de forma satisfatória  o serviço detalhado

a seguir.

1 -DADOS DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇA0 DE INTERESSE (PMl)

Conforme  TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  SEINFRA  N9  01/2019  e  Resolução  n9  03/19,  do  Conselho

Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas do Estado da  Bahia -CGP, conforme Despacho

publicado no Diário Oficial do Estado, de 25 de abril de 2019 -Processo n9 0900190000282.

0 projeto foi desenvolvido  para fomentar o processo de concessão do aeroporto e resultou em
uma estruturação de um processo de PPP com duração de 35 anos.

2 - DADOS DO SERVIÇO

Contrato: D044

Local de realização:  Rua Armando de Oliveira Cobra,  n9 50, Sala 816,  Pq.  Res. Aquárius, São José dos

Campos -SP

Período de realização: 24 de julho de 2019 a 31 de julho de 2020

0bjeto:  Elaboração de  Estudos  Relacionados à Serviços de Engenharia  para o  NOVO AEROPORTO DA

REGIÃO  DE  COSTA  DO  DESCOBRIMENTO  -  BA.  Incluindo  suporte  no  diagnóstico  das  condições  do

aeroporto existente e análise do desenvolvimento do novo sítio aeroportuário de forma a subsidiar a
modelagem da concessão para expansão, exploração e manutenção do aeroporto.

Valor contratual:  R$  579.953,25  (Quinhentos e setenta  e  nove  mil  e  novecentos  e cinquenta  e três
reais e vinte e cinco centavos).

3 - DADOS DO CONTRATANTE

Razão social: AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica Estrangeira

AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
BismarcksLr 68,  [)-10627

Berlin,  G€rmany
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4 -DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão social:  lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 21.045.374/0001-01

®

®

®

®

5 -DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E ARTS

Nome: Thiago Pimentel Nykiel (Autoria)
Título profissional: Engenheiro de lnfra-Estrutura Aeronáutica
RNP: 2608096859
Registro no CREA SP: 5063173870
ART: 28027230190896096

Nome: Nathana Alcântara  Lima
Título profissional: Engenheira Civil-Aeronáutica
RNP: 2613928140
Registro no CREA SP: 5069468156
ART: 28027230191057411

Nome: Eduardo Saraiva Borges
Título profissional: Engenheiro Civil-Aeronáutico
RNP: 2611557357
Registro no CREA SP: 5068964084
ART: 28027230191057003

5.1 -EQUIPE TÉCNICA E ARTS

Nome: Artur Pereira Ricardo
Título profissional:  Engenheiro Civil (Engenheiro Civil-Aeronáutico)
RNP: 2617729729
Registro no CREA SP: 5070296030
ART: 28027230191057571

Nome: Diogo Godoi de Carvalho Ramos
Ti'tulo profissional: Engenheiro Civil (Engenheiro Civil-Aeronáutico)
RNP: 2617428605
Registro no CREA SP: 5070226190
ART: 28027230191057652

AMD S!GMA Strategic Airport Development GmbH
Bismarc,kslr 68,  D-10627

Berlin, Germany

amd.sigma
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6 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

0 estudo  de  engenharia  realizado  integra  o  Estudo  de Viabilidade Técnica,  Econômica  e  Ambiental

(EVTEA)  elaborado  conforme  requisitado  no  ANEXO  I  -Termo  de  Referência  do  Requerimento  de
Autorização de Manifestação do lnteresse da lniciativa Privada -MIP do Novo Aeroporto lnternacional

da Costa do Descobrimento. 0 estudo de Engenharia é composto pela seguinte estrutura:

ESTUDOS  DE  ENGENHARIA  E  AFINS

•      Diagnóstico do Aeroporto Existente
•      Novo sítio Aeroportuário

•      Desenvolvimento do Novo sítio Aeroportuário (Anteprojetos)

•     Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

•      Estimativa de custos de lnvestimento (CAPEX) e de operação (OPEX)

6.1 -CARACTERÍSTICAS DO NOV0 AEROPORTO DA COSTA D0 DESCOBRIMENTO

Tipo de operação:  lFR precisão CAT 1;

Código do Aeródromo (ARC): 4E;

Movimento anual de passageiros em 2055 (ano 35 de concessão): 8.323.843 pax;

Movimento anual de aeronaves em 2055 (ano 35 de concessão): 67.548 atm;

Área de abrangência do projeto (novo sítio aeroportuário): 2.761.017 m2;

Faixa de domínio do acesso ao novo si`tio aeroportuário: 328.624 m2;

Comprimento e largura da pista de pouso do aeroporto futuro (ano 2055): 3.000 m x 45 m;

Aeronave crítica de projeto: 8747-400.

6.2 - ESCOPO

0 escopo dos serviços  prestados compreendeu  a  Elaboração de  Estudos  Relacionados à  Serviços de
Engenharia para o NOVO AEROPORTO DA REGIÃO DE COSTA DO DESCOBRIMENTO -BA pertencentes

ao relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins. 0 escopo inclui suporte na elaboração do diagnóstico

das condições do aeroporto existentes e elaboração de análises para  desenvolvimento do novo sítio
aeroportuário   de   forma   a   subsidiar  a   modelagem   da   concessão   para   expansão,   exploração   e
manutenção  do aeroporto.  Além  disso,  o  escopo  inclui  a  elaboração  de orçamento  estimativo  com
base em preços de referência dos sistemas referenciais oficiais do Governo para estimativa de custos
de investimento -CAPEX apresentado no relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins.

6.3 -CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO ESTUDO REALIZADO

As análises realizadas para desenvolvimento do novo sítio aeroportuário estão divididas em 3 capítulos

do relatório de Estudos de Engenharia e Afins:

AMD SIGMA Strategic AirporS Deve!opment GmbH
Bismarc,kstr 68,  D-106?7

Beíl!Í!,  G€rmany
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•      Novo sítioAeroportuário

•      Desenvolvimento do Aeroporto
•     Alternativas de Acesso ao Novo si'tio Aeroportuário

0 Capi'tulo Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•      EstudodeAlternativas

•      Necessidades do NovoAeroporto
•     Análisede planosezoneamentos
•      Análise de Tráfego Aéreo e possíveis Restrições

No primeiro item, está apresentado o Estudo de Alternativas para locação e direção da pista de pouso
e decolagem  no sítio selecionado  para o desenvolvimento do novo aeroporto,  considerando análise

topográfica,  geotécnica,  ambiental,  análise  dos  ventos  e  área  disponi'vel   para  expansão  do  sítio
aeroportuário.

0 item de Necessidades do Novo Aeroporto discorre sobre as premissas que nortearam a concepção

para a implantação e expansão do novo Aeroporto da Costa  do Descobrimento, contemplando uma
concepção modular e os cenários de expansão do aeroporto. Nesse item são avaliadas as necessidades
dos diversos sistemas existentes no sítio aeroportuário, dentre eles: sistema de pistas e pátios; sistema
de  infraestrutura  de  aeronáutica;  sistema  de  apoio  às  operações;  sistema  de  infraestrutura  básica,
dentre outros.

0 item seguinte apresenta  a Análise  de  Planos e Zoneamentos  para  concepção do  novo aeroporto.
Nesse item estão incluídos os zoneamentos civil/militar, funcional, e de  ruído (PZR), além dos  planos

de proteção de aeródromo (PZPA) e de auxílios à navegação aérea (PZPANA).

Por fim,  no item de Análise de Tráfego Aéreo e Possíveis Restrições está apresentada caracterização

geral do aeródromo,  perfil de movimento, caracterização do espaço aéreo, indicadores ATM, análise
das condições meteorológicas, avaliação de interferência com aeródromos próximos, identificação de

possíveis restrições de tráfego aéreo e equacionamento das restrições de tráfego aéreo e interferência
com aeródromos.

0 Capítulo de Desenvolvimento do Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•       Etapasdelmplantação;

•       Anteproj.etode Engenharia.

No primeiro item, estão detalhadas as obras propostas para cada uma das etapas de implantação do

plano de desenvolvimento, sendo apresentadas as áreas e as quantidades consideradas no CAPEX.

No item seguinte, está apresentado o Anteprojeto de Engenharia para o plano de desenvolvimento do
novo   Aeroporto   da   Costa   do   Descobrimento,   detalhado   através   da   definição   de   projeto   de
terraplenagem  para o sítio; apresentação do dimensionamento dos pavimentos da  pista de pouso e
decolagem, das pistas de táxi e do pátio de aviação regular e, por fim, definição do proj.eto de cercas
e acessos.

AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Bismarckstr 68,  {)-10627

Berlin,  Germany
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0 Capítulo de Alternativas de Acesso ao Novo Sítio Aeroportuário apresenta o estudo para possi'veis
acessos ao novo sítio aeroportuário, considerando trechos de rodovias existentes e os municípios aos

quais estas rodovias conectam, bem como avaliando os trechos de vias a serem implementados, com
indicação    de    custo    de    implantação,    impactos    ambientais,    trafegabilidade    e    impactos    no

desenvolvimento da região.

7 -lDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do contratante:

Dokument unterschrieben
von: Dr. Lutz WeiBer, amd.sigma strategic
airport development GmbH
am:  18.01.202108:58
0ri: Berlin   ,

Nome: Lutz Weisser

Cargo/Função: Diretor

ID: DE192276552

--

AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Bismarcks{r 68,  [)-] 0627
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Ceitidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200011216
Atividade concluída

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na  Resolução  no.1.025,  de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea,  que  consta  dos
assentamentos deste Conselho  Regional  de  Engenharia e Agronomia  do  Estado de São  Paulo -  CREA-SP,  o Acervo Técnico do
profissional  DIOGO  GODOI  DE  CARVALHO  RAMOS  referente  à(s)  Anotação(ões)  de  Responsabilidade  Técnica  -  ART  abaixo
discriminada(s):

Profissional:  DIOGO GODOI  DE CARVALHO  RAMOS  ...........
F`egistro:  5070226190-SP  .............................  RNP:  2617428605

Título  Profissional:  Engenheiro  Civil  ........................

Número ART:  28027230201521382  . Tipo de ART:  OBRA OU SERVIÇO
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191057652 .  .  .
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 28027230190896096 .  .  .
Empresa Contratada:  lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA ..............

Contratante: AMD SIGMA GmbH
Rua   Bismarckstr  .............

Complemento:  D-10627  .......,
Cidade:.....

Contrato:  N9.  044  .............

Vinculado à  ART:  .............

Valor do Contrato:  R$ 579.953,25

Registrada  em:  02/12/2020Baixada  em:  02/12/2020

No68
Balrro

UF            CEP                              PAIS   ALEMANHA
Celebrado em    24/07/2019

Tipo de contratante   PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:RUA ARMANDO DE OLIVEIRA COBRA .....
Complemento:  SALA 816  ...............................  Bairro:  PARQUE  RESIDENCIAL AQUARIUS

Cidade:  São José dos Campos  ............  UF:   SP CEP:   12246002  .  PAIS:  BRASIL  .....
Data  de  início:  24/07/2019 Conclusão Efetiva:  31/07/2020  ......... Coordenadas Geográficas:   .
Finalidade:  lNFRAESTRUTURA  ............

Proprietário:.............................................................CPF/CNPJ:.......

No.:  50

Atividade Técnica:  1)  Elaboração,  Projeto  básico,  lnfraestutura.  276,10000  hectare.   2)  Elaboração,  Estudo  de viabilidade técnica,
lnfraestutura.  276,10000  hectare.    3)  Elaboração,  Estudo  de  viabilidade  técnica,  Aeroporto.  276,10000  hectare.    4)  Elaboração,
Anteprojeto,  lnfraestutura. 276,10000 hectare.  .

Obseivações
Responsabilidade  técnica  sobre  os  Estudos  de  Engenharia  e  Afins,  para  o  NOVO  AEROPORTO  DA  REGIÃO  DE  COSTA  DO
DESCOBRIMENTO  -  BA.  lncluindo  inventário  das  condições  existentes  e  análise  do  desenvolvimento  do  sítio  aeroportuário  que
subsidiem a modelagem das concessões para expansão, exploração e manutenção do Aeroporto ...............

lnformações Complementares
"0  atestado está  vinculado  apenas  para  atividades técnicas  constantes  da ART,  desenvolvidas  de acordo  com  as  atribuições do

profissional  na  área  da  Engenharia  Civil."  .......................................
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." .................
"0 Atestado vinculado à  presente  Certidão  de Acervo Técnico foi  objeto de  laudo técnico em  atendimento ao parágrafo  único do

artigo 58 da  Resolução  1025/2009,  do CONFEA."  ............................
"Declaramos que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61, da Resolução 1025/09, do Confea."
"Houve aditivo de valor."  .........

CERTIFICAMOS,  finalmente,  que  se encontra  vinculado  à  presente  Certidão de Acervo Técnico - CAT -  o atestado apresentado
pelo  profissional  acima,contendo  5  folhas,  a  quem  cabe  a  responsabilidade  pela  veracidade  e  exatidão  das  informações  nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200011216
09/12/2020  10: 17:26

Autenticação Digital :  nnlu3JC5zCBFFJfuTTGys65aGx6JyFxO

A CAT  perderá  a  validade  no  caso  de  modificação  dos  dados  técnicos  qualitativos  e
quantitativos nela contidos,  bem como de alteração da situação do registro da AF]T

A autenticidade  e  a  validade desta  certidão deve ser confirmada  no site do CREA-SP
(www creasp.org. br).

A  falsificação  deste  documento  constitui  crime  previsto  no  Código  Penal  Brasileiro,
suieitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho  Regional  de Engenharia  e Agronomia  do Estado  de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria  Lima,1059 Pmheiros São Paulo-SP,  CEP 01452-920

Telefone:  0800.171811  -www creasp org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco' IÇ.R€EA#T:SP
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Atesto,   com   a   finalidade   de   comprovação   de   capacidade   técnica,   que   a   empresa   lNFRAWAY
ENGENHARIA LTDA  EPP,  sociedade  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  n9  21.045.374/0001-01,

com  escritório  no  município  de  São José  dos  Campos-SP,  na  Rua  Armando  de  Oliveira  Cobra,  n9  50,

Sala 816,  Bairro Pq.  Res. Aquárius, CEP 12.246-002,  prestou de forma satisfatória o serviço detalhado

a seguir.

1 -DADOS DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇAO DE INTERESSE (PMl)

Conforme  TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  SEINFRA  N9  01/2019  e  Resolução  n9  03/19,  do  Conselho

Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas do Estado da  Bahia -CGP, conforme Despacho

publicado no Diário Oficial do Estado, de 25 de abril de 2019 -Processo n9 0900190000282.

0 projeto foi desenvolvido para fomentar o processo de concessão do aeroporto e resultou em
uma estruturação de um processo de PPP com duração de 35 anos.

2 - DADOS DO SERVIÇO

Contrato: D044

Local de realização:  Rua Armando de Oliveira Cobra,  n9 50, Sala 816,  Pq.  Res. Aquárius, São José dos

Campos -SP

Período de realização: 24 de j.ulho de 2019 a 31 de j.ulho de 2020

0bjeto:  Elaboração de Estudos  Relacionados à  Serviços de Engenharia  para o  NOVO AEROPORTO DA

REGIÃO  DE  COSTA  DO  DESCOBRIMENTO  -  BA.  Incluindo  suporte  no  diagnóstico  das  condições  do

aeroporto existente e análise do desenvolvimento do novo sítio aeroportuário de forma a subsidiar a
modelagem da concessão para expansão, exploração e manutenção do aeroporto.

Valor contratual:  R$ 579.953,25  (Quinhentos e setenta  e  nove  mil  e  novecentos e cinquenta  e três
reais e vinte e cinco centavos).

3 - DADOS DO CONTRATANTE

Razão social: AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica  Estrangeira

AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Bismarckstr 68,  D  10627

Berlm, Germany
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4 -DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão social:  lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 21.045.374/0001-01

®

®

®

®

5 -DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E ARTS

Nome: Thiago Pimentel  Nykiel  (Autoria)
Título profissional: Engenheiro de lnfra-Estrutura Aeronáutica
RNP: 2608096859
Registro no CREA SP: 5063173870
ART: 28027230190896096

Nome:  Nathana Alcântara  Lima
Título profissional: Engenheira Civil-Aeronáutica
RNP: 2613928140
Registro no CREA SP: 5069468156
ART: 28027230191057411

Nome: Eduardo Saraiva Borges
Título profissional:  Engenheiro Civil-Aeronáutico
RNP: 2611557357
Registro no CREA SP: 5068964084
ART: 28027230191057003

5.1 -EQUIPE TÉCNICA E ARTS

Nome: Artur Pereira Ricardo
Título profissional: Engenheiro Civil (Engenheiro Civil-Aeronáutico)
RNP: 2617729729
Registro no CREA SP: 5070296030
ART: 28027230191057571

Nome: Diogo Godoi de Carvalho Ramos
Título profissional:  Engenheiro Civil  (Engenheiro Civil-Aeronáutico)
RNP: 2617428605
Registro no CREA SP: 5070226190
ART: 28027230191057652

AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Bismarckslr 68,  D  10627

Berlin,  Germany

amd.sigma
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6 - DESCRlçÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

0 estudo  de  engenharia  realizado  integra  o  Estudo de Viabilidade Técnica,  Econômica  e Ambiental

(EVTEA)  elaborado  conforme  requisitado  no  ANEXO  1  -Termo  de  Referência  do  Requerimento  de
Autorização de Manifestação do lnteresse da lniciativa Privada -MIP do Novo Aeroporto lnternacional

da Costa do Descobrimento. 0 estudo de Engenharia é composto pela seguinte estrutura:

ESTUDOS  DE  ENGENHARIA  E  AFINS

•      Diagnóstico do Aeroporto Existente

•      Novo sítioAeroportuário

•      Desenvolvimento do Novo sítio Aeroportuário (Anteproj.etos)

•     Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

•      Estimativa de custos de lnvestimento (CAPEX) e de operação (OPEX)

6.1 -CARACTERíSTICAS DO NOVO AEROPORTO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO

Tipo de operação:  lFR precisão CAT 1;

Código do Aeródromo (ARC): 4E;

Movimento anual de passageiros em 2055 (ano 35 de concessão): 8.323.843 pax;

Movimento anual de aeronaves em 2055 (ano 35 de concessão): 67.548 atm;

Área de abrangência do projeto (novo sítio aeroportuário): 2.761.017 m2;

Faixa de domínio do acesso ao novo sítio aeroportuário: 328.624 m2;

Comprimento e largura da pista de pouso do aeroporto futuro (ano 2055): 3.000 m x 45 m;

Aeronave crítica de projeto: 8747-400.

6.2 - ESCOPO

0 escopo dos serviços  prestados compreendeu  a  Elaboração de  Estudos  Relacionados à  Serviços de
Engenharia  para o NOVO AEROPORTO DA REGIÃO DE COSTA DO DESCOBRIMENTO -BA pertencentes

ao relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins. 0 escopo inclui suporte na elaboração do diagnóstico
das condições do aeroporto existentes e elaboração de análises  para  desenvolvimento do novo sítio
aeroportuário   de  forma   a   subsidiar  a   modelagem   da   concessão   para   expansão,   exploração   e
manutenção  do  aeroporto.  Além  disso,  o escopo  inclui  a  elaboração  de orçamento  estimativo  com
base em preços de referência dos sistemas referenciais oficiais do Governo para estimativa de custos

de investimento -CAPEX apresentado no relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins.

6.3 -CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO ESTUDO REALIZADO

As análises realizadas para desenvolvimento do novo sítio aeroportuário estão divididas em 3 capítulos

do relatório de Estudos de Engenharia e Afins:

AMD SIGMA Stíategic Airport Developrnent GmbH
Bismar(,kstr 68,  D  10f>27

BerHn,  Germany
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•      Novo sítio Aeroportuário

•      Desenvolvimento do Aeroporto

•      Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

0 Capítulo Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•      EstudodeAlternativas

•      Necessidades do NovoAeroporto
•     Análisede planosezoneamentos

•      Análise de Tráfego Aéreo e possíveis Restrições

No primeiro item, está apresentado o Estudo de Alternativas para locação e direção da pista de pouso

e decolagem  no sítio selecionado  para o desenvolvimento do  novo aeroporto,  considerando análise
topográfica,  geotécnica,  ambiental,  análise  dos  ventos  e  área  disponível   para  expansão  do  sítio

aeroportuário.

0 item de Necessidades do Novo Aeroporto discorre sobre as premissas que nortearam a concepção

para a implantação e expansão do novo Aeroporto da Costa do Descobrimento, contemplando uma
concepção modular e os cenários de expansão do aeroporto. Nesse item são avaliadas as necessidades
dos diversos sistemas existentes no si'tio aeroportuário, dentre eles: sistema de pistas e pátios; sistema
de  infraestrutura  de  aeronáutica;  sistema  de  apoio  às  operações;  sistema  de  infraestrutura  básica,
dentre outros.

0 item seguinte apresenta  a  Análise  de  Planos e Zoneamentos  para  concepção do  novo aeroporto.
Nesse item estão incluídos os zoneamentos civil/militar, funcional, e de ruído (PZR),  além dos planos

de proteção de aeródromo (PZPA) e de auxílios à navegação aérea (PZPANA).

Por fim,  no item de Análise de Tráfego Aéreo e Possíveis  Restrições está apresentada caracterização

geral do aeródromo,  perfil de movimento, caracterização do espaço aéreo, indicadores ATM, análise
das condições meteorológicas, avaliação de interferência com aeródromos próximos, identificação de

possíveis restrições de tráfego aéreo e equacionamento das restrições de tráfego aéreo e interferência
com aeródromos.

0 Capítulo de Desenvolvimento do Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•       Etapasdelmplantação;

•       Anteproj.eto de Engenharia.

No primeiro item, estão detalhadas as obras propostas para cada uma das etapas de implantação do

plano de desenvolvimento, sendo apresentadas as áreas e as quantidades consideradas no CAPEX.

No item seguinte, está apresentado o Anteprojeto de Engenharia para o plano de desenvolvimento do
novo   Aeroporto   da   Costa   do   Descobrimento,   detalhado   através   da   definição   de   projeto   de
terraplenagem  para o sítio; apresentação do dimensionamento dos pavimentos da  pista de pouso e
decolagem, das pistas de táxi e do pátio de aviação regular e,  por fim, definição do proj.eto de cercas
e acessos.

AMD SIGMA Strategic Airport Deve!opment GmbH
Bismarckstr  68,  D  10627

Berlin,  Germany
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0 Capi'tulo de Alternativas de Acesso ao Novo Sítio Aeroportuário apresenta o estudo para possíveis
acessos ao novo sítio aeroportuário, considerando trechos de rodovias existentes e os munici'pios aos

quais estas rodovias conectam, bem como avaliando os trechos de vias a serem implementados, com
indicação    de    custo    de    implantação,    impactos    ambientais,    trafegabilidade    e    impactos    no
desenvolvimento da região.

7 -IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do contratante:

Nome: Lutz Weisser

Cargo/Função: Diretor

lD: DE192276552

--

Dokument unterschrieben
AMDsiGMAstrategicAirport Develo       von:  Dr.  Lutz weiBer,  amd.Sigma strategic

Bismarckstr68; D io627       airport development GmbH
Beriin, Germany               am:  21.07.2020  09:52

0r±:  Berlin   ,
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210001233
Atividade concluída

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na  Resolução  no.1.025,  de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea,  que  consta  dos
assentamentos deste  Conselho  Regional  de  Engenharia  e Agronomia  do  Estado de  São  Paulo  - CREA-SP,  o Acervo Técnico do
profissional    EDUARDO    SARAIVA    BORGES    referente    à(s)    Anotação(ões)    de    Responsabilidade    Técnica    -   ART    abaixo
discriminada(s):

Profissional:  EDUARDO  SARAIVA  BOF]GES  .......................................................................

Registro:  5068964084-SP  .............................  RNP:  2611557357  .........................................

Título  Profissional:   Engenheiro  Civil   ........................................,......................................

Número ART:  28027230201520472  . Tipo de ART: OBRA 0U  SERVIÇ0 ..... Registrada  em:  02/12/2020Baixada  em:  02/12/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230191057003
Participação Técnica: COAUTOR à 28027230190896096 .  .
Empresa Contratada:  lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA .  .  .

Contratante: AMD SIGMA GmbH  .  .  .
Rua    Bismarckstr  ................

Complemento:  D-10627  ..........,

Cidade:     .   .   '   ....................

Contrato:  044  ...................

Vinculado  à ART:  ................

Valor do Contrato:  R$ 579.953,25  .  .  .

Balrro
....          UF             CEP     .           .              PAIS.ALEMANHA

Celebrado em    24/07/2019

Tipodecontratante.        .

•  No-:  68  .   .

Endereço da  Obra/serviço:RUA ARMANDO  DE  OLIVEIRA C0BRA  .........................................  No.:  50  .....

Complemento:  SALA  816  ................................  Bairro:  PARQUE  RESIDENCIAL  AQUARIUS  .................

Cidade:  São  José  dos  Campos  .................  UF:    SP  CEP:   12246002   .  PAIS:  BRASIL  ...............................

Data  de  início:   24/07/2019 Conclusão  Efetiva:  09/09/2019  .......... Coordenadas Geográficas:   ...........................
Finalidade:  lNFRAESTRUTURA  ........................................................

Proprietário:..............................................................CPF/CNPJ:

Atividade   Técnica:   1)   Elaboração,   Estudo   de   viabilidade  técnica,   Aeroporto.   276,10000   hectare.     2)   Elaboração,   Estudo   de
viabilidade técnica,  Infraestutura. 276,10000  hectare.   3)  Elaboração, Anteprojeto,  lnfraestutura.  276,10000 hectare.   4)  Elaboração,
Projeto  básjco,  lnfraestutura.  276,10000  hectare ...................................................................,.

Observações
Responsabilidade  técnica  sobre  os  Estudos  de  Engenharia  e  Afins,  para  o  NOVO  AEROPORTO  DA  REGIÃO  DE  COSTA  DO
DESCOBRIMENTO  -BA.  lncMndo  inventário  das  ...................................................................

condições  existentes  e  análise  do  desenvolvimento  do  sítio  aeroportuário  que  subsidiem  a   modelagem  das  concessões  para
expansão,  exploração  e  manutenção  do Aeroporto ...................................................................

lnformações Com plementares
0  atestado  está  vinculado  apenas  para  atividades  técnicas  constantes  da  ART,  desenvolvidas  de  acordo  com  as  atribuições  do
profissional  na  área  da  Engenharia  Civil .....................................................,......................

0  Atestado  vinculado  à  presente  Certidão  de  Acervo  Técnico  foi  objeto  de  laudo  técnico  em  atendimento  ao  parágrafo  único  do
artigo  58  da  Resolução  1025/2009,  do  CONFEA ...............,..................................,..................

Declaramos que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61,  da  Resolução  1025/09, do Confea.  .

A obra/serviço foi concluída em 31/07/2020, conforme declarado no Atestado.  .

CERTIFICAMOS,  finalmente,  que  se  encontra  vinculado  à  presente  Certidão  de  Acervo  Técnico  -CAT  -  o  atestado  apresentado
pelo  profissional  acima,contendo  5  folhas,  a  quem  cabe  a  responsabilidade  pela  veracidade  e  exatidão  das  informações  nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210001233
09/02/202117:18:01

Autenticação Digital: axgcaAAn5kclfFfK0xfk55U560Jlsz5s

A CAT  perderá  a  validade  no caso de  modificação dos dados técnicos qualitativos  e
quantitativos nela contidos, bem como de alteraçáo da situação do registro da AF]T.

A auter\ticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada  no site do CREA-SP
(ww.creasp.org.br).

A  falsificação  deste  documento  constitui  crime  previsto  no  Código  Penal  Brasileiro,
sujeitando o autor à  respectiva ação penal.

IÇR*EÂ-.::S-P
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Atesto,   com   a   finalidade   de   comprovação   de   capacidade   técnica,   que   a   empresa   lNFRAWAY

ENGENHARIA  LTDA  EPP,  sociedade  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  nQ  21.045.374/0001-01,

com  escritório  no  município  de  São José  dos  Campos-SP,  na  Rua  Armando  de  Oliveira  Cobra,  n9  50,

Sala 816,  Bairro  Pq,  Res. Aquárius, CEP 12.246-002,  prestou de forma satisfatória  o serviço detalhado

a seguir.

1 -DADOS DO PROCEDIMENT0 DE MANIFESTAÇAO DE INTERESSE (PMl)

Conforme  TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  SEINFRA  N9  01/2019  e  Resolução  n9  03/19,  do  Conselho

Gestor do Programa  de  Parceria  Público-Privadas do  Estado da  Bahia  -CGP, conforme  Despacho

publicado no  Diário Oficial do Estado, de 25 de abril de 2019 -Processo n9 0900190000282.

0 projeto foi desenvolvido para fomentar o processo de concessão do aeroporto e  resultou em
uma estruturação de um processo de PPP com duração de 35 anos.

2 - DADOS DO SERVIÇO

Contrato: D044

Local de realização:  Rua Armando de Oliveira  Cobra,  n9 50,  Sala 816,  Pq.  Res. Aquárius, São José dos

Campos -SP

Período de realização: 24 de julho de 2019 a 31 de julho de 2020

0bjeto:  Elaboração de  Estudos  Relacionados à  Serviços de  Engenharia  para o  NOVO AEROPORTO DA

REGIÃO  DE  COSTA  DO  DESCOBRIMENTO  -BA.   Incluindo  suporte  no  diagnóstico  das  condições  do

aeroporto existente e análise do desenvolvimento do novo sítio aeroportuário de forma a subsidiar a

modelagem da concessão para expansão, exploração e manutenção do aeroporto.

Valor contratual:  R$  579.953,25  (Quinhentos e  setenta  e  nove  mil  e  novecentos e  cinquenta  e três
reais e vinte e cinco centavos).

3 - DADOS DO CONTRATANTE

Razão social: AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Tipo de Contratante:  Pessoa Jurídica  Estrangeira
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4 -DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão social:  INFRAWAY ENGENHARIA  LTDA  EPP

CNPJ: 21.045.374/0001-01

5 - DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E ARTS

Nome: Thiago  Pimentel  Nykiel  (Autoria)
Título profissional:  Engenheiro de lnfra-Estrutura Aeronáutica
RNP: 2608096859
Registro no CREA SP: 5063173870
ART: 28027230190896096

Nome: Nathana Alcântara  Lima
Título profissional:  Engenheira Civil-Aeronáutica

RNP: 2613928140
Registro no CREA SP: 5069468156
ART: 28027230191057411

Nome: Eduardo Saraiva Borges
Título profissional:  Engenheiro Civil-Aeronáutico
RNP: 2611557357
Registro no CREA SP: 5068964084
ART: 28027230191057003

5.1 -EQUIPE TÉCNICA E ARTS

Nome: Artur Pereira  Ricardo
Título profissional:  Engenheiro Civil  (Engenheiro Civil-Aeronáutico)

RNP: 2617729729
Registro no CREA SP: 5070296030
ART: 28027230191057571

Nome: Diogo Godoi de Carvalho Ramos
Título profissional:  Engenheiro Civil  (Engenheiro Civil-Aeronáutico)

RNP: 2617428605
Registro no CREA SP: 5070226190
ART: 28027230191057652

amd.sigma
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6 -DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

0  estudo  de  engenharia  realizado  integra  o  Estudo  de  Viabilidade  Técnica,  Econômica  e  Ambiental

(E\/TEA)  elaborado  conforme  requisitado  no  ANEXO  1  -Termo  de  Referência  do  Requerimento  de
Autorização de Manifestação do lnteresse da lniciativa Privada -MIP do Novo Aeroporto lnternacional

da Costa do Descobrimento. 0 estudo de Engenharia é composto pela seguinte estrutura:

ESTUDOS  DE  ENGENHARIA  E  AFINS

•      Diagnóstico doAeroporto Existente

•      NovosítioAeroportuário

•      Desenvolvimento do Novo sítio Aeroportuário (Anteprojetos)

•      Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

•      Estimativa de custos de lnvestimento (CAPEX) e de operação (OPEX)

6.1 -CARACTERÍSTICAS D0 NOVO AEROPORTO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO

Tipo de operação:  lFR precisão CAT 1;

Código do Aeródromo (ARC):  4E;

Movimento anual de passageiros em 2055 (ano 35 de concessão): 8.323.843 pax;

Movimento anual de aeronaves em 2055 (ano 35 de concessão): 67.548 atm;

Área de abrangência do projeto (novo sítio aeroportuário): 2.76i.017 m2;

Faixa de domínio do acesso ao novo sítio aeroportuário: 328.624 m2;

Comprimento e largura da pista de pouso do aeroporto futuro (ano 2055): 3.000 m x 45 m;

Aeronave crítica de projeto: 8747-400.

6.2 - ESCOPO

0 escopo dos serviços  prestados compreendeu a  Elaboração de  Estudos  Relacionados à  Serviços de

Engenharia  para o NOVO AEROPORTO DA REGIÃO  DE COSTA DO  DESCOBRIMENTO -BA pertencentes

ao relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins. 0 escopo inclui suporte na elaboração do diagnóstico

das condições do aeroporto existentes e elaboração de análises  para  desenvolvimento do novo sítio

aeroportuário   de   forma   a   subsidiar   a   modelagem   da   concessão   para   expansão,   exploração   e
manutenção  do  aeroporto.  Além  disso,  o  escopo  inclui  a  elaboração  de  orçamento  estimativo  com

base em preços de referência dos sistemas referenciais oficiais do Governo para estimativa de custos

de investimento -CAPEX apresentado no relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins.

6.3 -CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO ESTUDO REALIZADO

As análises realizadas para desenvolvimento do novo sítio aeroportuário estão divididas em 3 capítulos

do relatório de Estudos de Engenharia e Afins:
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•      NovosítioAeroportuário

•      Desenvolvimento do Aeroporto

•      Alternativas de Acesso ao Novo si'tio Aeroportuário

0 Capítulo Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•      EstudodeAlternativas

•      Necessidadesdo NovoAeroporto

•      Análisedeplanosezoneamentos

•      Análise deTráfegoAéreo e possi'veis Restrições

No primeiro item, está apresentado o Estudo de Alternativas para locação e direção da  pista de pouso

e decolagem  no sítio selecionado  para  o desenvolvimento do  novo aeroporto,  considerando análise

topográfica,  geotécnica,  ambiental,  análise  dos  ventos  e  área  disponível   para   expansão  do  sítio

aeroportuário.

0 item de Necessidades do Novo Aeroporto discorre sobre as premissas que nortearam a concepção

para a  implantação e expansão do  novo Aeroporto da Costa  do  Descobrimento,  contemplando  uma
concepção modular e os cenários de expansão do aeroporto. Nesse item são avaliadas as necessidades
dos diversos sistemas existentes no si'tio aeroportuário, dentre eles: sistema de pistas e pátios; sistema

de  infraestrutura  de  aeronáutica;  sistema  de  apoio  às  operações;  sistema  de  infraestrutura  básica,

dentre outros.

0  item  seguinte  apresenta  a  Análise  de  Planos  e Zoneamentos  para  concepção  do  novo  aeroporto.
Nesse  item estão inclui'dos os zoneamentos civil/militar, funcional, e de  rui'do (PZR),  além  dos planos

de proteção de aeródromo (PZPA) e de auxílios à  navegação aérea (PZPANA).

Por fim,  no  item  de Análise de Tráfego Aéreo e  Possi'veis  Restrições está  apresentada  caracterização

geral  do aeródromo,  perfil de  movimento,  caracterização do espaço  aéreo,  indicadores ATM,  análise
das condições meteorológicas, avaliação de interferência com aeródromos próximos,  identificação de

possíveis restrições de tráfego aéreo e equacionamento das restrições de tráfego aéreo e interferência
com aeródromos.

0 Capítulo de Desenvolvimento do Novo Si'tio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•        Etapasdelmplantação;

•       AnteprojetodeEngenharia.

No primeiro item, estão detalhadas as obras propostas para cada  uma das etapas de implantação do

plano de desenvolvimento, sendo apresentadas as áreas e as quantidades consideradas no CAPEX.

No item seguinte, está apresentado o Anteprojeto de Engenharia para o plano de desenvolvimento do

novo   Aeroporto   da   Costa   do   Descobrimento,   detalhado   através   da   definição   de   projeto   de

terraplenagem  para o sítio;  apresentação do dimensionamento dos  pavimentos da  pista  de  pouso e
decolagem, das pistas de táxi e do pátio de aviação regular e,  por fim,  definição do projeto de cercas

e acessos.
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0 Capítulo de Alternativas de Acesso ao Novo Sítio Aeroportuário apresenta o estudo para possíveis
acessos ao novo sítio aeroportuário, considerando trechos de rodovias existentes e os municípios aos

quais estas rodovias conectam, bem como avaliando os trechos de vias a serem implementados, com
indicação    de    custo    de    implantação,    impactos    ambientais,    trafegabilidade    e    impactos    no

desenvolvimento da  região.

7 -lDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do contratante:

Nome: Lutz Weisser

Cargo/Função:  Diretor

lD:  DE192276552

11111111]-
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200011535
Atividade concluída

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na  Resolução  no.1.025,  de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea,  que consta  dos

3:.s,:snsf.T:|ntoNSAdTeHSÀeN3onÂÊbhÁNRTeAgàoAna'Lç#n:ee,::::i,aeeà?g)ronAonmoi,àçdãoo(E:tâ)dod:eâÊ:p:::'aob:,igaRd:A-::én:câce-wÀEÍcnàcboai£:
discriminada(s):

Profissional:   NATHANA ALCÂNTARA  LIMA  ...................................................................

Registro:  5069468156-SP  .............................  RNP:  2613928140  ...........................

Título  Profissional:   Engenheira  Civil   ...............................................................................

Número ART:  28027230201521056  . Tipo de ART:  OBRA OU  SERVIÇO  ..... Registrada  em:  02/12/2020Baixada  em:  02/12/2020
Forma de Registro:  SUBSTITUIÇÃO à 28027230191057411.  .
Participação Técnica: COAUTOR à 28027230190896096 .....
Empresa  Contratada:   lNFRAWAY  ENGENHARIA  LTDA  ..............................................................

Contratante: AMD SIGMA GmbH  .....
Rua    Bismarckstr  ..................

Complemento:  D-10627  ............

Cidade:.........................

Contrato:  044  ....................

Vinculado à ART: 28027230200897908
Valor do Contrato:  R$ 579.953,25 ....

Balrro

UF    SPCEP                             PAIS  ALEMANHA
Celebrado em   24/07/2019

Tipo de contratante

Endereço da Obra/serviço:RUA ARMANDO  DE  OLIVEIRA COBRA  ............................

Complemento:  SALA 816  .............................  Bairro:  PARQUE  RESIDENCIAL AQUARIUS

Cidade:  São José dos Campos  .................  UF:   SP CEP:   12246002  .  PAIS:  BRASIL  .............
Data  de  início:  24/07/2019 Conclusão Efetiva:  31/07/2020 .......... Coordenadas Geográficas:   .........
Finalidade:   INFRAESTRUTURA  ...............................................................

Proprietário:..............................................................CPF/CNPJ:.......

No.:  68

No.:  50

Atividade  Técnica:   1)   Elaboração,   Estudo  de  viabilidade  técnica,   Aeroporto.   276,10000   hectare.     2)   Elaboração,   Estudo  de
viabilidade   técnica,   lnfraestutura.   276,10000   hectare.      3)   Elaboração,   Projeto   básico,   lnfraestutura.   276,10000   hectare.      4)
Elaboração,  Anteprojeto,  lnfraestutura.  276,10000  hectare .............................................................

Observações
Respons-abilidade  técnica  sobre  os  Estudos  de  Engenharia  e  Afins,  para  o  NOVO  AEROPORTO  DA  REGIÃO  DE  COSTA  DO
DESCOBRIMENTO  -BA.   lncluindo  inventário  das  ...................................................................

condições  existentes  e  análise  do  desenvolvimento  do  sítio  aeroportuário  que  subsidiem  a  modelagem  das  concessões  para
expansão, exploração e manutenção do Aeroporto ............

lnformações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão ..........
0 atestado está  vinculado apenas  para  atividades técnicas constantes da ART,  desenvolvidas  de acordo  com  as  atribuições do
profissional na área da Engenharia de lnfraestrutura Aeronáutica.  .
Declaramos que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61, da Resolução 1025/09, do Confea.  .
0  Atestado vinculado  à  presente  Certidão de Acervo  Técnico foi  objeto  de  laudo  técnico  em  atendimento  ao  parágrafo  único do
artigo 58 da  Resolução  1025/2009,  do CONFEA .................

CERTIFICAMOS,  finalmente,  que  se encontra  vinculado  à  presente  Certidão de Acervo Técnico - CAT -  o atestado apresentado
pelo  profissional  acima,contendo  5  folhas,  a  quem  cabe  a  responsabilidade  pela  veracidade  e  exatidão  das  informações  nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200011535
18/12/2020  10:44:24

Autenticação Digital: 5C6G653Jfkl 1 yGnuaynGzlJKk3383auG

A  CAT  perderá  a  validade  no  caso  de  modificação  dos  dados  técnicos  qualitativos  e
quantitativos nela contidos,  bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada  no site do CREA-SP
(ww.creasp.org.br).

A  falsificação  deste  documento  constitui  crime  previsto  no  Código  Penal  Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal

Conselho  Regicmal  de Engenharia  e Agronomia  do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria  Lima,1059 Pinheiros São Paulo-SP,  CEP 01452-920

Telefone.  0800.171811  -www.creasp org br opção `Atendimento'  link 'Fale Conosco' IÇR#E+E£P
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Atesto,   com   a   finalidade   de   comprovação   de  capacidade   técnica,   que   a   empresa   INFRAWAY

ENGENHARIA  LTDA  EPP,  sociedade  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  n9  21.045.374/0001-01,

com  escritório  no  município de São José dos Campos-SP,  na  Rua  Armando  de  Oliveira  Cobra,  n9  50,

Sala 816, Bairro Pq. Res. Aquárius, CEP 12.246-002, prestou de forma satisfatória o serviço detalhado

a seguir.

1 -DADOS DO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇAO DE INTERESSE (PMl}

Conforme  TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  SEINFRA  N9  01/2019  e  Resolução  n9  03/19,  do  Conselho

Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas do Estado da Bahia  -CGP, conforme Despacho

publicado no Diário Oficial do Estado, de 25 de abril de 2019 -Processo n9 0900190000282.

0 projeto foi desenvolvido para fomentar o processo de concessão do aeroporto e resultou em
uma estruturação de um processo de PPP com duração de 35 anos.

2 - DADOS DO SERVIÇO

Contrato: D044

Local de realização:  Rua Armando de Oliveira  Cobra,  n9 50, Sala 816,  Pq.  Res. Aquárius, São José dos

Campos -SP

Período de realização: 24 de julho de 2019 a 31 de julho de 2020

0bjeto:  Elaboração de Estudos  Relacionados à Serviços de  Engenharia  para o NOVO AEROPORTO DA

REGIÃO  DE  COSTA  DO  DESCOBRIMENTO  -  BA.  lncluindo  suporte  no  diagnóstico  das  condições  do

aeroporto existente e análise do desenvolvimento do novo sítio aeroportuário de forma a subsidiar a
modelagem da concessão para expansão, exploração e manutenção do aeroporto.

Valor contratual:  R$ 579.953,25  (Quinhentos e setenta  e  nove mil e novecentos e cinquenta  e três
reais e vinte e cinco centavos}.

3 - DADOS DO CONTRATANTE

Razão social: AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica Estrangeira

AMD SIGMA Strategác Airport Beveiopm€nt GmbH
Bismt.3{.ckstr  6,3,  D-iü6^37
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4 -DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão social:  lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 21.045.374/0001-01

®

®

®

®

5 -DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E ARTS

Nome: Thiago Pimentel Nykiel (Autoria)
Título profissional: Engenheiro de lnfra-Estrutura Aeronáutica
RNP: 2608096859
Registro no CREA SP: 5063173870
ART: 28027230190896096

Nome: Nathana Alcântara Lima
Título profissional: Engenheira Civil~Aeronáutica
RNP: 2613928140
Registro no CREA SP: 5069468156
ART: 28027230191057411

Nome: Eduardo Saraiva Borges
Título profissional: Engenheiro Gvil-Aeronáutico
RNP: 2611557357
Registro no CREA SP: 5068964084
ART: 28027230191057003

5.1 -EQUIPE TÉCNICA E ARTS

Nome: Artur Pereira Ricardo
Título profissional:  Engenheiro Civil (Engenheiro Civil-Aeronáutico)
RNP: 2617729729
Registro no CREA SP: 5070296030
ART: 28027230191057571

Nome: Diogo Godoi de Carvalho Ramos
Título profissional: Engenheiro Civil (Engenheiro Civil~Aeronáutico)

RNP: 2617428605
Registro no CREA SP: 5070226190
ART: 28027230191057652

AMD SIGMÂ Strategic Ãirport Dev€Íüpmen€ GmbH
E?isríia!í`kstr6,C3,n-.iOíp,?7
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6 -DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

0 estudo de engenharia  realizado  integra  o  Estudo  de  Viabiljdade Técnica,  Econômica  e  Ambiental

(EVTEA)  elaborado  conforme  requisitado  no  ANEXO  1  -Termo  de  Referência  do  Requerimento  de
Autorização de Manifestação do lnteresse da lniciativa Privada -MIP do Novo Aeroporto lnternacional

da CQsta do Descobrimento. 0 estudo de Engenharia é composto pela seguinte estrutura:

ESTUDOS  DE  ENGENHARIA  E  AFINS

•      Diagnóstico do Aeroporto Existente

•      Novosítio Aeroportuárío
•      Desenvolvimento do Novo si'tio Aeroportuário (Anteprojetos)

•      Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

•      Estimativa de custos c}e lnvestimento (CAPEX) e de operação (OPEX)

6.1 -CARACTERÍSTICAS DO NOVO AEROPORTO DA COSTA DO DESCOBRIMENT0

Tipo de operação:  lFR precisão CAT 1;

Código do Aeródromo (ARC): 4E;

Movimento anual de passageiros em 2055 (ano 35 de concessão): 8.323.843 pax;

Movimento anual de aeronaves em 2055 (ano 35 de concessão): 67.548 atm;

Área de abrangência do projeto (novo si'tio aeroportuário): 2.76i.Oi7 m2;

Faixa de domínio do acesso ao novo sítio aeroportuário: 328.624 m2;

Comprimento e largura da pista de pouso do aeroporto futuro (ano 2055): 3.000 m x 45 m;

Aeronave cri'tica de projeto: 8747-400.

6.2 - ESCOPO

0 escopo dos serviços  prestados compreendeu a  Elaboração de  Estudos  Relacionados  à  Serviços de
Engenharia para o NOVO AEROPORTO DA REGIÃO DE COSTA DO  DESCOBRIMENTO -BA pertencentes

ao relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins. 0 escopo inclui suporte na elaboração do diagnóstico

das condições do aeroporto existentes e elaboração de análises para desenvolvimento do novo si'tio
aeroportuário  de  forma   a   subsidiar  a   modelagem   da   concessão   para   expansão,   exploração  e
manutenção  do aeroporto.  Além  disso,  o escopo inclui  a  elaboração  de  orçamento estimativo com
base em preços de referência dos sistemas referenciais oficiais do Governo para estimativa de custos
de investimento -CAPEX apresentado no relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins.

6.3 -CARACTERíSTICAS PRINCIPAIS DO ESTUDO REALIZADO

As análises realizadas para desenvolvimento do novo sítio aeroportuário estão divididas em 3 capítulos
do relatório de Estudos de Engenharia e Afins:

AMD SIGMA Strateg]'c Ãirport De¥glopment GmbH
sisniai`ck!;tr6,t3,n.1t``'>^'?
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•      Novosítio Aeroportuário

•      Desenvolvimento do Aeroporto

•      Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

0 Capítulo Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•      EstudodeAltemativas

•      Necessidades do Novo Aeroporto
•      Análisede planosezoneamentos

•      Análise de Tráfego Aéreo e possíveis Restrições

No primeiro item, está apresentado o Estudo de Alternativas para locação e direção da pista de pouso
e decolagem  no si'tio selecionado para o desenvolvimento do novo  aeroporto,  considerando análise

topográfica,  geotécnica,  ambiental,  análise  dos  ventos  e  área  disponível  para  expansão  do  sítio

aeroportuário.

0 item de Necessidades do Novo Aeroporto discorre sobre as premissas que nortearam a concepção

para a  implantação e expansão do  novo Aeroporto da Costa do  Descobrimento, contemplando uma
concepção modular e os cenários de expansão do aeroporto, Nesse item são avaliadas as necessidades
dos diversos sistemas existentes no si'tio aeroportuário, dentre eles: sistema de pistas e pátios; sistema
de  infraestrutura  de  aeronáutica;  sistema  de  apoio às  operações;  sistema  de  infraestrutura  básica,
dentre outros.

0 item seguinte apresenta a Análise de  Planos e Zoneamentos  para concepção do  novo aeroporto.
Nesse item estão incluídos os zoneamentos civil/militar, funcional, e de  rui'do  (PZR),  além  dos planos

de proteção de aeródromo (PZPA) e de auxi'lios à navegação aérea (PZPANA).

Por fim,  no item de Análise de Tráfego Aéreo e Possíveis Restrições está  apresentada caracterização

geral do aeródromo,  perfil de movimento, caracterização do espaço aéreo,  indicadores ATM, análise
das condições meteorológicas, avaliação de interferência com aeródromos próximos, identificação de

possíveis restrições de tráfego aéreo e equacionamento das restrições de tráfego aéreo e interferência
com aeródromos.

0 Capítulo de Desenvolvimento do Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•       Etapasdelmplantação;

•       Anteprojetode Engenharia.

No primeiro item, estão detalhadas as obras propostas para cada uma das etapas de implantação do

plano de desenvolvimento, sendo apresentadas as áreas e as quantidades consideradas no CAPEX.

No item seguinte, está apresentado o Anteprojeto de Engenharia para o plano de desenvolvimento do
novo   Aeroporto   da   Costa   do   Descobrimento,   detalhado   através   da   definição   de   projeto   de
terraplenagem  para o sítio; apresentação do dimensionamento dos  pavimentos da  pista  de  pouso e
decolagem, das pistas de táxi e do pátio de aviação regular e, por fim, definição do projeto de cercas
e acessos.

AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
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0 Capítulo de Altemativas de Acesso ao Novo Sítio Aeroportuário apresenta o estudo para possi'veis
acessos ao novo si'tio aeroportuário, considerando trechos de rodovias existentes e os municípios aos

quais estas rodovias conectam, bem como avaliando os trechos de vias a serem implementados, com
indicação    de    custo    de    implantação,    impactos    ambientais,    trafegabilidade    e    impactos    no

desenvoMmento da região.

7 -lDENTIFICAÇÃO D0 SIGNATÁRIO

Representante do contratante:

Nome: Lutz Weisser

Cargo/Função: Diretor

ID: DE192276552

--

Dokument unterschrieben
AMDsiGMA strategic Airpoít Develo       von:  Dr.  Lutz wei&er,  amd.Sigma  strategic

Bismai',..`kítr 63, D-i^tj6.t7        airport development  GmbH
8t.`.r!iu,  Geuit€ií```,i`                 am:  21.07.2020  09:52
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 CFÊEA-SP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Página  1/6

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200010936
Atividade concluída

CERTIFICAMOS,  em  cumprimento  ao  disposto  na  Resolução  no.1.025,  de  30  de  outubro  de  2009,  do  Confea,  que  consta  dos
assentamentos deste  Conselho  Regional  de  Engenharia  e Agronomia do  Estado  de  São  Paulo - CREA-SP,  o Acervo Técnico do
profissional THIAGO PIMENTEL NYKIEL referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -ART abaixo discriminada(s):

Profissional:  THIAGO  PIMENTEL  NYKIEL   .........................................................................

Registro:  5063173870-SP  .............................  RNP:  2608096859  .........................................

Título  Profissional:  Engenheiro de  lnfra-Estrutura  Aeronáutica  ..........................................................

Número AFm  28027230201392388  . Tipo de ART:  OBRA OU  SERVIÇO ..... Registrada  em:  09/11/2020Baixada  em:   10/11/2020
Forma  de  Registro:  SUBSTITUIÇÃO  à  28027230190896096  ..........................................................

Panicipação  Técnica:  COAUTOR   ...............................,..............................................,.

Empresa  Contratada:  lNFRAWAY  ENGENHARIA  LTDA  ..............................................................

Contratante:  AMD  SIGMA GmbH  ...................

Rua    Bismarckstr  ................................ No.   68

Complemento:   D-10627   .................................   Bairro:     ................................................

Cidade:    ....................................   UF:    SP  CEP:     .........  PAIS:  ALEMANHA  ...........................

Contrato:  044  ..........................................  Celebrado  em  :  24/07/2019  ................................

Vinculado  à  ART:  28027230201392305,  28027230200897908  .........................................................

Valor  do  Contrato:  R$  579.953,25  .........................  Tipo  de  contratante:    .....................................

Endereço da  Obra/serviço:RUA ARMANDO  DE  OLIVEIRA COBF{A  .........................................  No.:  50  .....

Complemento:  SALA  816  ................................  Bairro:  PARQUE  RESIDENCIAL  AQUAF}IUS  .................

Cidade:  São José  dos Campos  .................  UF:   SP CEP:   12246002   .  PAIS:  BRASIL  ...............................

Data  de  início:  24/07/2019 Conclusão  Efetiva:  31/07/2020  .......... Coordenadas Geográficas:   ...........................
Finalidade:   INFRAESTRUTURA  .................................................................................

Proprietário:..............................................................CPF/CNPJ:........................

Atividade  Técnica:   1)  Elaboração,  Anteprojeto,   lnfraestutura.  276,10000  hectare.     2)   Elaboração,   Projeto  básico,   Infraestutura.
276,10000  unidade.     3)  Elaboração,   Estudo  de  viabilidade  técnica,  Aeroporto.  276,10000  unidade.     4)   Elaboração,   Estudo  de
viabilidade técnica,  lnfraestutura.  276,10000  unidade .................................................................

Observações
Responsabilidade  técnica  sobre  os  Estudos  de  Engenharia  e  Afins,  para  o  NOVO  AEROPORTO  DA  REGIAO  DE  COSTA  DO
DESCOBRIMENTO  -  BA.  lncluindo  inventário  das  condições  existentes  e  análise  do  desenvolvimento  do  si'tio  aeroportuário  que
subsidiem a modelagem das concessões para expansão, exploração e manutenção do Aeroporto .............................

lnformações Complementa res
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão .....................................
0  atestado  está  vinculado  apenas  para  atividades  técnicas  constantes  da  AF2T,  desenvolvidas  de  acordo  com  as  atribuições  do
profissional  na  área  da  Engenharia  de  lnfraestrutura  Aeronáutica .......................................................

Declaramos que foi comprovada a anuência do contratante original, de acordo com o artigo 61,  da  Resolução  1025/09, do Confea.  .
0  Atestado  vinculado  à  presente  Certidão  de  Acervo  Técnico  foi  objeto  de  laudo  técnico  em  atendimento  ao  parágrafo  único  do
artigo  58  da  Resolução  1025/2009,  do  CONFEA .....................................................................

Houve  aditivos  de  valor  e  prazo ..............................................................................,...

CERTIFICAMOS,  finalmente,  que  se  encontra  vinculado  à  presente  Certidão  de  Acervo  Técnico  -CAT  -  o  atestado  apresentado
pelo  profissional  acima,contendo  5  folhas,  a  quem  cabe  a  responsabilidade  pela  veracidade  e  exatidão  das  informações  nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200010936
30/11/202016:38:45

Autenticação Digital: gTFAK51z5Cn6sJATKlkuGacfcn63KTg5

A CAT  perderá  a  validade  no caso de  modificação dos  dados  técnicos  qualitativos  e
quantitativos nela contidos,  bem como de alteração da situação do registro da AF`T.

A autenticidade e a validade desta certidãc) deve ser confirmada  no site do CREA-SP
(ww.creasp.org.br).

A  falsificação  deste  documento  constitui  crime  previsto  no  Código  Penal  Brasileiro,
sujeitando o autcjr à respectiva ação penal.
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Atesto,   com   a   finalidade   de   comprovação   de   capacidade   técnica,   que   a   empresa   lNFRAWAY

ENGENHARIA  LTDA  EPP,  sociedade  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  ng  21.045.374/0001-01,

com escritório no  município de São José dos Campos-SP,  na  Rua Armando de  Oliveira  Cobra,  n9 50,

Sala 816, Bairro Pq.  Res. Aquárius, CEP 12.246-002, prestou de forma satisfatória o serviço detalhado

a se8uir.

1 -DADOS DO PROCEDIMENT0 DE MANIFESTAÇAO DE INTERESSE {PMl)

Conforme  TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  SEINFRA  N9  01/2019  e  Resolução  n9  03/19,  do  Conselho

Gestor do Programa de Parceria Público-Privadas do  Estado da  Bahia -CGP, conforme Despacho

publicado no Diário Oficial do Estado, de 25 de abril de 2019 -Processo n9 0900190000282.

0 projeto foi desenvolvido  para fomentar o processo de concessão do aeroporto e resultou em
uma estruturação de um processo de PPP com duração de 35 anos.

2 - DADOS DO SERVIÇO

Contrato: D044

Local de realização:  Rua Armando de Oliveira  Cobra,  n9 50, Sala 816,  Pq.  Res. Aquárius, São José dos

Campos -SP

Período de realização: 24 de julho de 2019 a 31 de julho de 2020

0bjeto: Elaboração de Estudos  Relacionados à Serviços de Engenharia  para o  NOVO AEROPORTO  DA

REGIÃO  DE  COSTA  DO  DESCOBRIMENTO  -  BA.  Incluindo  suporte  no  diagnóstico  das  condições  do

aeroporto existente e análise do desenvolvimento do novo sítio aeroportuário de forma a subsidiar a
modelagem da concessão para expansão, exploração e manutenção do aeroporto.

Valor contratual:  R$ 579.953,25  (Quinhentos e setenta e nove  mil e  novecentos e cinquenta  e três
reais e vinte e cinco centavos).

3 - DADOS DO CONTRATANTE

Razão social: AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica Estrangeira

AMD SIGMA Strategic Airpoít Developni€nt GmbH
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4 -DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Razão social:  lNFRAWAY ENGENHARIA  LTDA EPP

CNPJ: 21.045.374/0001-01

®

®

®

5 -DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E ARTS

Nome: Thiago Pimentel  Nykiel  (Autoria)

Título profissional: Engenheiro de lnfra-Estrutura Aeronáutica
RNP: 2608096859
Registro no CREA SP: 5063173870
ART: 28027230190896096

Nome: Nathana Alcântara  Lima
Título profissional: Engenheira Civil-Aeronáutica
RNP: 2613928140
Registro no CREA SP: 5069468156
ART: 28027230191057411

Nome: Eduardo Saraiva Borges
Título profissional: Engenheiro Civil-Aeronáutico
RNP: 2611557357
Registro no CREA SP: 5068964084
ART: 28027230191057003

5.1 -EQUIPE TÉCNICA E ARTS

Nome: Artur Pereira Ricardo
Título profissional: Engenheiro Civil (Engenheiro Civil-Aeronáutico)
RNP: 2617729729
Registro no CREA SP: 5070296030
ART: 28027230191057571

Nome: Diogo Godoi de Carvalho Ramos
Título profissional: Engenheiro Civil (Engenheiro Civil-Aeronáutico)
RNP: 2617428605
Registro no CREA SP: 5070226190
ART: 28027230191057652

AMD SIGMA Strategic Airport Development GitibH
sismarrksrr 68,  D-106.? 7
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6 -DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

0  estudo  de  engenharia  realizado  integra  o  Estudo  de  Viabilidade  Técnica,  Econômica  e  Ambiental

(EVTEA)  elaborado  conforme  requisitado  no  ANEXO  I  -Termo  de  Referência  do  Requerimento  de
Autorização de Manifestação do lnteresse da lniciativa Privada -MIP do Novo Aeroporto lnternacional

da Costa do Descobrimento. 0 estudo de Engenharia é composto pela seguinte estrutura:

ESTUDOS  DE  ENGENHARIA  E  AFINS

•      Diagnóstico do Aeroporto Existente
•     NovosítioAeroportuário
•      Desenvolvimento do Novo sítio Aeroportuário (Anteprojetos)

•     Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

•      Estimativa de custos de lnvestimento (CAPEX) e de operação (OPEX)

6.1 -CARACTERíSTICAS D0 NOVO AEROPORTO DA COSTA DO DESCOBRIMENTO

Tipo de operação:  IFR precisão CAT 1;

Código do Aeródromo (ARC): 4E;

Movimento anual de passageiros em 2055 (ano 35 de concessão): 8.323.843 pax;

Movimento anual de aeronaves em 2055 (ano 35 de concessão): 67.548 atm;

Área de abrangência do projeto (novo sítio aeroportuário): 2.76i.Oi7 m2;

Faixa de domínio do acesso ao novo sítio aeroportuário: 328.624 m2;

Comprimento e largura da pista de pouso do aeroporto futuro (ano 2055): 3.000 m x 45 m;

Aeronave cri'tica de projeto: 8747-400.

6.2 - ESCOPO

0 escopo dos serviços  prestados  compreendeu  a  Elaboração de  Estudos  Relacionados à  Serviços de
Engenharia para o NOVO AEROPORTO DA REGIÃO DE COSTA DO DESC0BRIMENTO -BA pertencentes

ao relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins. 0 escopo inclui suporte na elaboração do diagnóstico
das condições do aeroporto existentes e elaboração de análises para desenvolvimento do novo si'tio
aeroportuário   de  forma   a   subsidiar  a   modelagem   da   concessão   para   expansão,   exploração  e
manutenção do aeroporto. Além  disso,  o escopo  inclui  a  elaboração de orçamento estimativo com
base em preços de referência dos sistemas referenciais oficiais do Governo para estimativa de custos
de investimento -CAPEX apresentado no relatório 2 de Estudos de Engenharia e Afins.

6.3 -CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO ESTUDO REALIZADO

As análises realizadas para desenvolvimento do novo sítio aeroportuário estão divididas em 3 capi'tulos

do relatório de Estudos de Engenharia e Afins:

AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
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•      Novo sítio Aeroportuário

•      Desenvolvimento do Aeroporto

•     Alternativas de Acesso ao Novo sítio Aeroportuário

0 Capítulo Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•      Estudo deAlternativas

•      Necessidadesdo NovoAeroporto
•     Análisede planosezoneamentos
•      Análise de Tráfego Aéreo e possíveis Restrições

No primeiro item, está apresentado o Estudo de Alternativas para locação e direção da pista de pouso

e decolagem  no sítio selecionado para o desenvolvimento do novo aeroporto, considerando análise
topográfica,  geotécnica,  ambiental,  análise  dos  ventos  e  área  disponível  para  expansão  do  sítio
aeroportuário.

0 item de Necessidades do Novo Aeroporto discorre sobre as premissas que nortearam a concepção

para a implantação e expansão do  novo Aeroporto da Costa do Descobrimento, contemplando uma
concepção modular e os cenários de expansão do aeroporto. Nesse item são avaliadas as necessidades
dos diversos sistemas existentes no sítio aeroportuário, dentre eles: sistema de pistas e pátios; sistema
de  infraestrutura  de  aeronáutica;  sistema  de  apoio  às  operações;  sistema  de  infraestrutura  básica,
dentre outros.

0 item seguinte apresenta a Análise  de Planos e Zoneamentos  para concepção do novo aeroporto.
Nesse item estão inclui'dos os zoneamentos civil/militar, funcional, e de  rui'do (PZR),  além  dos  planos

de proteção de aeródromo (PZPA) e de auxílios à navegação aérea (PZPANA).

Por fim,  no item de Análise de Tráfego Aéreo e  Possi`veis  Restrições está apresentada caracterização

geral do aeródromo,  perfil de movimento, caracterização do espaço aéreo,  indicadores ATM, análise
das condições meteorológicas, avaliação de interferência com aeródromos próximos, identificação de

possíveis restrições de tráfego aéreo e equacionamento das restrições de tráfego aéreo e interferência
com aeródromos.

0 Capítulo de Desenvolvimento do Novo Sítio Aeroportuário abrange os seguintes itens:

•       Etapasdelmplantação;

•       Anteprojeto de Engenharia.

No primeiro item, estão detalhadas as obras propostas para cada uma das etapas de implantação do

plano de desenvolvimento, sendo apresentadas as áreas e as quantidades consideradas no CAPEX.

No item seguinte, está apresentado o Anteprojeto de Engenharia para o plano de desenvolvimento do
novo   Aeroporto   da   Costa   do   Descobrimento,   detalhado   através   da   definição   de   projeto   de
terraplenagem  para o sítio; apresentação do dimensionamento  dos pavimentos da  pista de  pouso e
decolagem, das pistas de táxi e do pátio de aviação regular e,  por fim,  definição do projeto de cercas
e acessos.

AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH
si:,ríiai-rk5tr6.f3,[t-10íi?7
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0 Capítulo de Altemativas de Acesso ao Novo Sítio Aeroportuário apresenta o estudo para possíveis
acessos ao novo sítio aeroportuário, considerando trechos de rodovias existentes e os municípios aos

quais estas rodovias conectam, bem como avaliando os trechos de vias a serem implementados, com
indicação    de    custo    de    implantação,    impactos    ambientais,    trafegabilidade    e    impactos    no

desenvolvimento da região.

7 -lDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do contratante:

Nome: Lutz Weisser

Cargo/Funçã®: Di retor

ID: DE192276552

-LJ

Dokument unterschrieben
AMD siGMA strategic Airport Develo       von:  Dr.  Lutz wei&er,  amd.Sigma strategic

Bisir,ai.ck.çtr6!s, D-io627       airporl development GmbH
B€riiii, C;e{.man.`/                am:  21.07.2020  09:52

0r±:  Berlin   [
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CONTRATOS SOCIAIS

Os contratos sociais solicitados que comprovam a condição de sócio dos profissionais, já está

contemplada   na   apresentação   da   qualificação   jurídica   das   empresas,   item   1.1.2   do   presente

documento.
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1.1.4.3 CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO E REGULARIDADE DA LICITANTE JUNTO AO CREA
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1.1.4.3.1         lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA.
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®

CEF{TIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE  PESSOA JURÍDICA

Número da certidão:    CI -2613845/2021

CERTIFICAMOS,   constar    em   nome  da    pessoa     jurídica    abaixo   citada,     anotações    de

responsabilidade  técnica   do(s)   profissional(is)   a   seguir  discriminado(s),

CERTIFICAMOS,  mais,     que   a    presente  certidão   perderá  a    sua    validade  caso    ocorrer

®           qualquer modificação   nos   dados  cadastrais   nela   contidos,    após  a   data  de   sua expedição.

Razão Social:   INFRAWAY ENGENHARIA  LTDA

Número de registro no cREA-SP:  1980220              Data do registro: 23/10/2014
Processo (Sipro):   F-003561/2014                                  Processo (SEI):   -*-*-*-*-*

RESPONSABILIDADE(S) TÉCNICA(S) ATIVA(S):

Nome:  THIAGO  PIMENTEL NYKIEL

Título(s):
ENGENHEIRO  DE  INFRA-ESTRUTURA AERONÁUTICA

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063173870   (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2608096859
Data de lnício da Responsabilidade Técnica: 23/10/2014

®          Responsabilidadetécnica em vigoraté a presente data

Nome:  EDUARDO  SARAIVA BORGES

Título(s):
ENGENHEIRO  CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5068964084   (Registro Ativo)
Registro Nacional:  2611557357
Data de lnício da Responsabilidade Técnica:  15/04/2015
Responsabilidade técnica em vigor até a  presente data

Nome:  NATHANA ALCÂNTARA LIMA

Título(s):
ENGENHEIRA  CIVIL

®         OrigemdoRegistro: CREA-SP
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO -CREA-SP

Continuação  cla  cert!cjão:  CL  2613845/202i       r3ágHia  2/2

Número do Registro (CREASP):  5069468156  (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2613928140
Data de lnício da Responsabilidade Técnicai:  15/04/2015
Responsabilidade técnica em vigor até a  presente data

ç`         Esta  certidão  não  quita   nem    invalida  qualpuer   débito  ou    infração   em    nome    da
empresa    e/ou    profissional(is),  e   perderá   sua    validade   caiso  ocorram     quaiisquer
alterações   em seus  dados acima   descritos.

A  falsificação   deste    documento    constituí-se    em   crime    previsto    no   Código   Penal    Brasileiro,
sujeitando o(a)  autor(a)  à    competente   ação   penal  e/ou      processo   ético   respectivo.

®

fl

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasD.ora.br
Código de controle da certidão: 631aa6e6-1cO8-4eef-adoc-3d70e2e3ef87.
Situaição cadastral extraída em 06/09/202108:51:27.
Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br.,  link Atendimento/Fale
Conosco, ou ainda através da  unidade UGI SAO JOSE DOS CAMPOS, situada à Ftuai: DOUTOR
ORLANDO FEIRABEND FILHO, 37, , PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS-SP, CEP:  12246-190, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de setembro de 2021
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®

CEF{TIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇõES

Número da certidão:    CI -2613858/2021

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

rever  os  arquivos deste  Conselho,  foi  verificado constar  que  o  profissional  abaixo  mencionado  se

encontra   registrado  neste   CREA-SP,   nos   termos  da   Lei   nr.   5.194,   de   24  dezembro  de    1966,

®           conformedados  a  seguir:

Nome:  ARTUR  PEREIRA  RICARDO

Data de Nascimento:  16/11/1993
Identidade: Tipo:  RG -REGISTRO GERAL Número:  2008010438838 SSP/CE

C.P.F:  051.414.563-31

Endereço:          Rua ABOLIÇÃO,  87141, TORRE  I
VILA  SANCHES
12245-500  -SÃO JOSÉ  DOS  CAMPOS  -SP

Número de registro no CREA-SP: 5070296030

®

fi

Expedido em:  11/07/2018
(Data  de  registro  no CREA-SP)

Registro Nacional do Profissional: 2617729729

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO  CIVIL

Do Artigo 70,  da  Lei  Federal  5.194, de 24 de dezembro de  1966,  nas competências
especificadas pelo Artigo  70 da  Resolução 218,  de 29 de junho de  1973,  do CONFEA,  e
do artigo 28, do  Decreto  Federal  23.569, de  11  de dezembro de  1933.

Diploma/Certificado expedido em:   16/12/2017
Pelo(a)=   INSTITUTO TECNOLOGICO  DE AERONAUTICA  -ITA

Ano Letivo: 2017     Data de colação de Grau:  16/12/2017
Curso:  ENGENHARIA  CIVIL-AERONAUTICA

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

A  presente   cert.idão    possui  também  a  finalidade  de  substituição    da   carteira   profissional     de

anotações,     extinta    pela   Resolução   1007,  de   2003,   do   Confea,   e  perderá   a  validade  caso
ocorram   quaisquer  alterações  em   seus  dados   acima   descritos.

Esta certidão  refere-se  a  dados  de  registro  e  anotações constantes   do  cadastro   do
profissional, não  invalidando  qualquer  débito  ou  infração  que  posteriormente  venham

Página:  1  de 2
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SERvlço PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO -CREA-SP

Continuação  c{a  certidão:  CI  ~  2613858/202l       Págma  2/2

ser  apurados  em  nome  do(a)   profissional  acima.

A  falsificação   deste    documento    constituí-se    em   crime    previsto    no   Código   Penal    Brasileiro,

sujeitando o(a)   autor(a)   à  competente   ação  penal  e/ou   processo   ético   respectivo.

A aiutenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasL).ora.br

Código de controle da certidão: 5dbsc70a-97fb-4b7c-b799-ce4298bef437.

Situação cadastral extraídai em 06/09/ 202109:02:39.

Emitida viai Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811,  ou site www.creasp.org.br_,  link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade uGi SAo JOSE DOS CAMPOS, situada à  Rua:  DOUTOR_ ORLANDO
FEIRABEND FILHO, 37, , PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP,
CEP:  12246-190, ou procure a  unidade de atendimento mais próxima.

SÃO  PAULO,  06 de setembro de 2021

Página: 2 de 2
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1.1.4.3.3        DIOGO GODOI DE CARVALHO RAMOS
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®

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇõES

Número da certidão:    CI -2613860/2021

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

rever  os  arquivos deste  Conselho,  foi  verificado  constar  que  o  profissional  abaixo  mencionado  se

encontra   registrado  neste   CREA-SP,   nos   termos  da   Lei   nr.   5.194,   de   24  dezembro  de    1966,

®           conforme  dados  a  seguir:

Nome:  DIOGO  GODOI  DE CARVALHO  RAMOS

Data de Nascimento:  18/06/1991
Identidade: Tipo:  RG  -REGISTRO GERAL Número:  47.442.531-9 SSP/SP

C.P.F:  357.026.938-84

Endereço:           Rua ABOLIÇÃO,  87 AP  141  BL  I
VILA  SANCHES
12245-500  -SÃO JOSÉ  DOS  CAMPOS  -SP

Número de registro no CREA-SP: 5070226190

®

®

Expedido em=  10/04/2018
(Data  de  registro no CREA-SP)

Registro Nacional do Profissional=  2617428605

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO  CIVIL

Do Artigo 70, da  Lei  Federal  5.i94, de 24 de dezembro de  1966,  nas competências
especificadas pelo Artigo 70 da  Resolução 218,  de 29 de junho de  1973,  do CONFEA, e
do artigo 28,  do Decreto  Federal  23.569, de  11  de dezembro de  1933.

Diploma/Ceitificado expedido em:   16/12/2017
Pelo(a):   INST TECN  DE AERONAUTICA  -CTO TECNICO  DE AERONAUTICA

Ano Letivo: 2017     Data de colação de Grau:  16/12/2017
Curso:  ENGENHARIA  CIVIL-AERONAUTICA

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

A  presente   certidão    possui  também  a  finalidade  de  substituição   da   carteira   profissional     de

anotações,     extinta    pela   Resolução   1007,  de   2003,   do   Confea,   e  perderá   a  validade  caso

ocorram   quaisquer  alterações  em   seus   dados   acima   descritos.

Esta certidão  refere-se  a  dados  de  registro  e  anotações constantes   do  cadastro   do
profissional, não  invalidando  qualquer  débito  ou  infração  que  posteriormente  venham
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
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Continuação  c{a  certidãc>:  CI  ~  2613860/2ü2l       Página  2/2

ser  apurados  em   nome  do(a)   profissional  aicima.

A  fals.ificação   deste    documento   constituí-se    em   crime    previsto    no   Código   Penal    Brasileiro,

sujeitando o(a)   autor(a)   à  competente   ação  penal  e/ou   processo   ético   respectivo.

A aiutentic-idade destai certidão deverá ser verificada no site: www.creaisp.org.br

Código de controle da certidão: 2df597ba-1bbd-4f6b-8d40-6cd7ea71ad2c.

Situação cadastral extraída em 06/09/202109:03:11.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas,  consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br_,  link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade uGi SAo JoSE DOS CAMPOS, situada à  Rua:  POUTOR_ OFILANDO
FEIRABEND FILHO, 37, , PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP,
CEP:  12246-190, ou  procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de setembro de 2021
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO -CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da certidão:    CI -2613846/2021

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

®         :envc:rnt°r: arreqgu]jsvt::ddoesnteest:°ncsRe:hA°_'s :;j nv:srjfjtceardm°o:°::taLre ,q uner. °5:::f::Sjd°enai4a bda:::mmb::C:°ena::6S6:
CERTiFICAMOS,   ainda,   constar  anotação(ões)    de(as)    responsabilidade(s)    técnica(s)   ativa(s)

pela(s)   empresa(s)  discriminada(s).

Nome:  EDUARDO SARAIVA  BORGES

C.P.F:  030.578.481-17

Endereço:           Rua  pENEDO,  300 AP  185  B
JARDIM  VENEZA
12237-070  -SÃO JOSÉ  DOS CAMPOS  -SP

Número de registro no CREA-SP:  5068964084

Registro Nacional do Profissional:  2611557357

®

Expedido em: 04/01/2013

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

Do artigo  70   da  Resolução 218,  de  29 de junho de  1973,  do CONFEA.

EMPRESA(S):

Razão Social:   INFRAWAY ENGENHARIA l:TDA

Número de registro no cREA-SP:  1980220     Expedido em: 23/10/2014
Data de lnicio da F.esponsabilidade Técnica.. ±5/04/2015

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

Esta  certidão  não  quita   nem    invalida qualquer   débito  ou    infraição   em   nome  do(ai)
profissional,  e perderá sua  validade caso ocorram quaisquer ailterações em  seus  dados
acima  descritos.

A   falsificação   deste    documento   constituí-se    em   crime   previsto    no   Código   Penal    Brasileiro,

®         sujeitando o(a)   autor(a)   à  competente   ação  penal  e/ou   processo  ético   respectivo.
Página:  1  de 2
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SERvlço PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO -CREA-SP

Continuação  da  certidàc>:  CI  -2613846/2021        Pá{jiíid  2,,J2

A autenticidaide desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasD.ora.br

Código de controle dai certidão: ef7e99a l-52d3-4ecb-8542-073de7591ai50.

Situação cadastral extraída em 06/09/ 202108:47:59.

Emitida viai Serviços Online.

c`     EcoT#ã£:oeoudFaú£íg#itÊ:N%|ef%g'do5 do7É :ulpâAíis#3fgÊssw::ÉÉi::ÍífiFi:ÊgÉ;:Í::i:é;£ÃnR§E:£Ego/uDFTgg§R
CAMPOS-SP, CEP:  12246-190, ou  procure a  unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de setembro de 2021

®
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1.1.4.3.5        NATHANAALCÂNTARA LIMA

®

®

E R F¥, Â F ! R # ffi

Rua   AriHtiíid(`í   (iíi  Oi!v€`w{\   (,(`,Í!rc},   !,(),   `cji{j   8`Á  í~t,   `>{`o   los{`   i!')t,  C,imijo`,Í```Í',   (-Í   iJ    ^^  ./2'éti   `}().`

l.el        12    jj()1`_-j-8323     L-rmU     t`ji`i¢|`Í,   !t3lt(j)iiiir`}wtj\y   íurn   ü{

306/405



®

®

®

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGloNAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO -CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da certidão:    CI -2613847/2021

CERTIFICAMOS,  a  requerimento  da  parte  interessada  e   para  os  devidos  fins,   que,  fazendo
rever  os  arquivos deste  Conselho,  foi  verificado  constar  que  a  profissional  abaixo  mencionada  se

encontra   registrada  neste   CREA-SP,   nos   termos  da   Lei   nr.   5.194,   de   24  dezembro  de    1966.

CERTIFICAMOS,   ainda,   constar   anotação(ões)    de(as)    responsabilidade(s)    técnica(s)   ativa(s)

pela(s)   empresa(s)  discriminada(s).

Nome=  NATHANA ALCÂNTARA  LIMA

C.P.F:  048.714.013-32

Endereço:           Rua  sANDRO  BEZERRA  DA SILVA,  50 APARTAMENT0  21  BLOCO 01
PARQUE  RESIDENCIAL  FLAMBOYANT
12227-778  -SÃO JOSÉ  DOS  CAMPOS  -SP

Número de registro no CREA-SP:  5069468156

Registro Nacional do Profissional=  2613928140

Expedido em:  14/01/2015

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRA  CIVIL

Provisórias do artigo 70,  da  Resolução 218,  de 29 de junho de  1973,  do CONFEA.

EMPRESA(S):

Razão Social:   INFRAWAY  ENGENHARIA LTDA

Número de registro no cREA-SP:  1980220     Expedido em: 23/10/2014
Data de lnício da Responsabilidade Técnica-. ±5|04|2:0±5

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

Esta  certidão  não  quita   nem   invalida qualquer  débito ou    infração   em   nome  do(a)
profissionail,  e perderá sua  validade caso ocorram quaisquer ailterações em  seus  dados
acima  descritos.

A  falsificação   deste    documento   constituí-se    em   crime   previsto    no   Código   Penal    Brasileiro,

®         sujeitando o(a)   autor(a)   à  competente   ação  penal  e/ou   processo  ético   respectivo. Página:  1  de 2
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SERVIÇO PUBLICO FEDEFUL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO -CREA-SP

Cc>ntinuação  da  certidào:  CI  -2613847/2021       Páçjina  2/2

A aiutenticidaide desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f921alcb-bl7a-43dd-a449-887ed4489234.

Situação cadastral extraída em 06/09/202108:48:38.
Emitidai via SeNiços Online.

Em caso de dúv.idas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br.,  link Atendimento/Fale
Conosco, ou ainda através da  unidade UGI SAO JOSE DOS CAMPOS, situada à_Rua: D9UTOR
ORLANbo FEIRABEND FILHO, 37, , PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS-SP, CEP:  12246-190, ou  procure a  unidade de atendimento mais próxima.

SÃO  PAULO, 06 de setembro de 2021

Página: 2 de 2
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1.1.4.3.6        THIAGO  PIMENTEL NYKIEL
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO -CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PROFISSIONAL

Número da certidão:    CI -2613844/2021

CERTIFICAMOS,  a  requerimento  da  parte  interessada  e   para  os  devidos  fins,   que,  fazendo
rever  os  arquivos deste  Conselho,  foi  verificado  constar  que  o  profissional  abaixo  mencionado  se

encontra   registrado  neste   CREA-SP,   nos   termos  da   Lei   nr.   5.194,   de   24  dezembro  de    1966.

CERTIFICAMOS,   ainda,   constar  anotação(ões)    de(as)    responsabilidade(s)    técnica(s)   ativa(s)

pela(s)   empresa(s)  discriminada(s).

Nome=  THIAGO  PIMENTEL  NYKIEL

C.P.F:  063.362.196-07

Endereço:           Rua  ARMANDO  DE  OLIVEIRA COBRA,  50  SALA 816
PARQUE  RESIDENCIAL,AQUARIUS
12246-002  -SÃO JOSE  DOS  CAMPOS  -SP

Número de registro no CREA-SP:  5063173870

Registro Nacional do Profissional:  2608096859

Expedido em= 28/01/2010

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO  DE  INFRA-ESTRUTURA AERONÁUTICA

Do artigo 70   da  Resolução 218,  de  29 de junho de  1973,  do CONFEA.

EMPRESA(S):

Raizão Social:   INFRAWA\Y  ENGENHARIA LTDA

Número de registro no cREA-SP:  1980220     Expedido em: 23/10/2014
Data de lnício da Ftesponsabilidade Técnica.. 23/±O/2:OL4

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

Esta  certidão  não  quita   nem   invalida qualquer  débito ou    infração   em   nome  do(a)
profissional,  e perderá sua  validade caso ocorram quaisquer alterações em  seus  dados
acima  descritos.

A   falsificação   deste    documento   constituí-se    em   crime    previsto    no   Código   Penal    Brasileiro,

r`        sujeitando o(a)   autor(a)   à  competente   ação  penal  e/ou   processo  ético   respectivo.
Página:  1  de 2
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SERvlço PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

D0 ESTADO DE SÃO PAULO -CREA-SP

Continuação  da  certidão:  CI  -2613844/2021       Página  2/2

A aiutenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasD.ora.br

Código de controle da certidão: 12847eof-2bbo-4043-b52d-cf4880b81f2d.

Situação cadastral extraída em 06/09/202108:45:34.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br.,  link Atendimento/Fale
Conosco, ou ainda através da  unidade UGI SAO JOSE DOS CAMPOS, situada à  Rua:  DOuTOR
ORIANDO FEIRABEND FILHO, 37, , PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS, SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS-SP, CEP:  12246-190, ou  procure a  unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 06 de setembro de 2021

Página: 2 de 2
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1.1.4.3.7        TIAGO LAGES VON SPERLING
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CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E ANOTAÇõES

Número da certidão:    CI -2613862/2021

CERTIFICAMOS,   a   requerimento  da  parte  interessada  e   para  os  devidos  fins  que,  fazendo
rever  os  arquivos deste  Conselho,  foi  verificado constar  que  o  profissional  abaixo  mencionado  se

encontra   registrado  neste   CREA-SP,   nos   termos  da   Lei   nr.   5.194,   de   24  dezembro  de    1966,

conforme  dados  a  seguir:

Nome=  TIAGO  LAGES VON  SPERLING

Data de Nascimento: 02/03/1982
Identidade: Tipo=  RG  -REGISTRO GERAL Número:  MG-8.553.137  SSP/MG

C.P.F:  053.168.526-80

Endereço:           Avenida  LUÍZ  PAULO  FRANCO,  414 AP  304
BELVEDERE
30320-570  -  BELO  HORIZONTE  -  MG

Número de registro no CREA-SP:  5070841186 Expedido em: 05/04/2021
(Data  de registro  no CREA-SP)

Registro Nacional do Profissional:  1405467177

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO  CIVIL

Do artigo  70   da  Resolução 218,  de  29 de junho de  1973,  do CONFEA.

Pelo(a)=    UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  MINAS  GERAIS  -UFMG

Ano Letivo: 2005     Data de colação de Grau: 28/01/2006
Curso:  BACHARELADO  -  ENGENHARIA CIVIL

MESTRE  EM  SANEAMENTO  MEIO  AMBIENTE  E  RECURSOS  HÍDRICOS

Pelo(a):   UNIVERSIDADE  FEDERAL DE  MINAS  GERAIS  -UFMG

Ano Letivo=  2011

Curso:  MESTRADO  EM  SANEAMENTO  MEIO AMBIENTE  E  RECURSOS  HÍDRICOS

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

A  presente   certidão    possui  também  a  finalidade  de  substituição   da   carteira   profissional     de

anotações,     extinta    pela   Resolução   1007,  de   2003,   do   Confea,   e  perderá   a  validade  caso
ocorram   quaisquer  alterações  em   seus   dados   acima   descritos.

Página:  1  de 2
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
coNSEL58 E:f#3#EDSEÃEONÊAE#LHOApàAREÁ.s5oNOMiA          E

Comnuação  da  certidãc>:  CI  -2613862/202i       Págiíia  2/2

Esta certidão  refere-se  a  dados  de  registro  e  anotações constantes   do  cadastro   do
profissional, não  invalidando  qualquer  débito  ou  infração  que posteriormente  venham
ser  aipurados  em   nome  do(a)   profissional  acima.

A  falsificação   deste    documento   constituí-se    em   crime    previsto    no   Código   Penal    Brasileiro,

sujeitando o(a)   autor(a)   à  competente   ação  penal  e/ou   processo   ético   respectivo.

A autenticidaide destai certidão deverá ser verificada no site.. www.creasD.ora.br

Código de controle dai certidão: 7fG81flb-0387-4d40-9ede-e4d6725c361a.

Situação cadastral extraída em 06/09/202109:04:50.

Emitidai via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou .site www.Çreasp.org.br,  link Atendime,nto/Fale Conosco, ou
ainda através da ur;idade uGI OESTE, situada à Avenidai:  RÉBÓUÇAS,  1006, TÉRREO,
PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 05402-000, ou procure a unidade de atendimento mais
próxima.

SÃO PAULO, 06 de setembro de 2021

Página: 2 de 2
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2           CADASTRO TÉCNICO

(ANEXO  N911  DO  EDITAL)
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Docusign Envelope ID: 5DA5AFC1-E837-4493-AEI F-28446733E574
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CADASTROTÉCNICO

AO

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS DO VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo,  Bom Jesus da  Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI     N9    001/2021    -

Chamamento público  para  procedimento de manifestação de interesse,  para a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem  de projeto de modernização, gestão,  manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos  dos

municípios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento   Sustentável   do   Território   Do   Velho

Chico -CDS VELHO CHICO.

Excelenti'ssimo(a) Senhor(a)  Presidente,

Abaixo  podem  ser analisadas  as  informações  solicitadas  no  Cadastro Técnico,  presente  no

Anexo 11 do Edital do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE -PMI  N9 001/2021:

Nome do lnteressado INFRAWAY Engenharia  LTDA.

Endereço
Rua Armando de Oliveira  Cobra, 50, SI. 816

São José dos Campos/SP, CEP 12246-002

Telefone (12) 3019-8123

E-mail comercial@infraway.com.br

CPF/CNPJ 21.045.374/0001-01

Nome do lnteressado
TOLEDO,  MARCHETTl,  OLIVEIRA, VATARI  E

MEDINA SOCIEDADE  DE ADVOGADOS

Endereço
Rua  Fidêncio Ramos,195, 89 andar, Vila

Olímpia,  CEP 04551-010

Telefone (11) 3195-5410

E-mail mmarchetti@toledomarchetti.com.br

CPF/CNPJ 30.035.548/0001-38

l{uci   Amitmci(t   ``t`   C);i„`,iti   (-',Ur   `,     ,()     t„t!t!   81í`,   `>\`o    lut>``   `i   )`    `     i   T`i,   ```:y     (   Í   1'        27';(         `i')`'
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Nome do lnteressado
TERRAFIRMA CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  DE

PROJETOS  LTDA.

Endereço
Av.  Horácio  Lafer,  n.9160, cj.132,  ltaim  Bibi,

CEP 04538-080

Telefone (11) 2339-6757

E-mail contato@terraf.com.br

CPF/CNPJ 10.561.078/0001-39

Nome do Representante Thiago  Pimentel  Nykiel

Telefone do Representante (12) 3019-8123

E-mail do Representante thiago.nykiel@infraway.com.br

®

®

Reconhecida como:

(   ) Sociedade empresarial

(X)  Consórcio

(   )  Pessoa  Fi'sica

(   ) Grupo Econômico ou outro tipo de associação  |  Qual? Descrever:

*São considerados representantes, para fins deste PMl, as pessoas munidas de poderes

para  se  manifestar  em  nome  das  PROPONENTES  e  pelo  eventual   recebimento  do  VALOR  DE

RESSARCIMENTO.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021

r::igor:'b:-
rl          CpF  o83362tg6o7

•>
=734340294CO[82AL;C>Da7838cF7D6

Thiago Pimentel Nykiel

INFRAWAY  Engenharia  LTDA.

Atenciosamente,

}`u<i   Âío!tm(l(`,   (í{`   0!ivt`ií<i   (   oÍ)r``,   r,(),   t„ilc)   8'í`,   `>``'\    k,t,t`   `}      t    (    \   `   L'`„  `~,tz,   (   i   ;z         ,/ziu   u()^'
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ERRAFIRMA

3      DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE EMPRESA LÍDER E DE REPRESENTANTE

(lTEM  5.2.1.  DO  EDITAL)
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Docusign Envelope ID:  5DA5AFC1 -E837-4493-AEI F-28446733E574

®
NFRAW#RY        ®  |  Emê.E`ESDF-?-L|      ,ERRAF,RMA

®

®

DEcmRAÇÃO DE iNDicAÇÃo DE EMPRESA LÍDER E DE REPRESENTANTE

Ao

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS DO VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI     N9    001/2021    -

Chamamento  público  para  procedimento de  manifestação de  interesse,  para a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem  de projeto de modernização, gestão,  manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos  dos

municípios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento   Sustentável   do   Território   Do   Velho

Chico -CDS VELHO  CHICO.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)  Presidente,

Tendo  em  vista  o  disposto  no  Edital  de  Chamamento  Público  001/2021,  segundo  o  qual

poderão participar do PMl pessoas jurídicas de direito privado individualmente ou em grupo (cláusulas

2.3,  5.1),  a  participação  em  grupo  dispensa  a  necessidade  de  vínculo  formal  entre  os  participantes

(item  5.2)  e  ,  sendo  a   participação  em  grupo,  deverá  ser  indicada  a  empresa   li'der  (item  5.2.1),

lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA., CNPJ n9 21.045.374/0001-01, com sede no munici'pio de São José dos

Campos/SP, na Rua Armando de Oliveira Cobra, n.9 50, Sala 816, CEP 12246-002, por seu representante

legal   a   seguir  qualificado,  THIAGO   PIMENTEL  NYKIEL,   brasileiro,   casado,   engenheiro,   inscrito   no

CPF/MF  n.9 063.362.196-07, com endereço  profissional  no município de São José dos Campos/SP,  na

Rua  Armando  de  Oliveira  Cobra,  n.9 50,  Sala  816,  CEP  12246-002;  TOLEDO,  MARCHETTl,  OLIVEIRA,

VATARI   E  MEDINA  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  CNPJ/MF  sob  o   n°  30.035.548/0001-38,  pessoa

jurídica  com  sede  no  município  de  São  Paulo/SP,  na  na  Rua  Fidêncio  Ramos,  195  -89  andar,  Vila

Olímpia,   CEP  04551-010,   por  seu   representante   legal   a   seguir  qualificado,   MARCELO  VICENTINI

MARCHETTI,  brasileiro,  casado,  advogado,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.9 277.308.608-21,  endereço

profissional  no  munici'pio  de  São  Paulo/SP,  na  na  Rua  Fidêncio  Ramos,  195 -89  andar,  Vila  Olímpia,

CEP    04551-010;    TERRAFIRMA    CONSULTORIA    EMPRESARIAL    E     DE     PROJETOS     LTDA.,     CNPJ

n910.561.078/0001-39, pessoa jurídica com sede no município de São Paulo/SP, na Av. Horácio Lafer,

n.9160,  cj.  132,  Itaim  Bibi,  CEP  04538-080,  por seu  representante  legal  a  seguir  qualificado,  DAVID

I`Uc!^riUtjníJ(;(ir`O.!\J``m(`í,Í)ri       ,()i     t„U!81í`,`>``í\|uÇ,t``i)\r`?t,'`i>     `,z     (ii/        .,/z:             ```
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JOSHUA KREPEL GOLDBERG, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/ME sob o n9 304.481.088-

44, endereço profissional  no munici'pio  de  São  Paulo/SP na  Av.  Horácio  Lafer,  n,9160, cj.  132,  ltaim

Bibi, CEP 04538Ú80; declaram ciue a lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA. é a empresa li'der do Grupo c]ue

ora se apresenta  e  nomeiam THIAG0  PIMEl\lTEL NYKIEL,  iá  ciualificado, como seu  representante  no

âmbito do PMI 001/2021, outorgando poderes para retirar cópias. propor seu credenciamento, atuar

em  nome  do  Grupo,  assinar  atas,  re£istrar  ocorrências,  formular  impugnacões,  interpor  recursos.

renunciar ao direito de recursos e de contrarrazões. firmar compromissos, enfim,  praticar todos os

atos necessários durante a realizacão do presente procedimento, nos exatos termos contidos no Edital

de Chamamento Público 001/2021.

São José dos Campos/SP, 16 de setembro de 2021

Atenciosamente,

í-mus"„
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lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

Thiago Pimentel  Nykiel

TOLEDO, MARCHETTl, OLIVEIRA, VATARI E IVIEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Marcelo Vicentini Marchetti
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TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E DE PROJETOS LTDA.

David Joshua Krepel Goldberg
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4      DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE  DIREITOS AUTORAIS AO CDS VELHO CHICO

(ANEXO  N9111  DO  EDITAL)
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DEcmRAÇÃo DE cESSÃo DE DiREiTOS AUTORAis AO CDS VELHO CHico

AO

CONSÓRCI0 DE  DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS DO VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo,  Bom Jesus da Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI     N9    001/2021    -

Chamamento  público  para  procedimento de  manifestação de  interesse,  para a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão,  manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resi'duos  sólidos  urbanos  dos

municípios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento   Sustentável   do   Território   Do   Velho

Chico -CDS VELHO CHICO.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)  Presidente,

A INFRAWAY ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de

São José dos Campos,  Estado de São  Paulo,  na  Rua Armando de Oliveira Cobra,  n.9 50, Sala 816, CEP

12246-002, inscrita no CNPJ/MF sob n.9 21.045.374/0001-01.

A TOLEDO,  MARCHETTl, OLIVEIRA, VATARI  E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  com  sede  na  Cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  na  Rua  Fidêncio

Ramos,195 -89 andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010, inscrita  no CNPJ/MF sob o n° 30.035.548/0001-

38.

A  TERRAFIRMA  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  DE  PROJETOS  LTDA.,   pessoa  jurídica  de

direito privado, com sede na Cidade de São Paulo,  Estado de São Paulo,  na Av.  Horácio Lafer, n.9160,

cj.132,  Itaim  Bibi, CEP 04538-080,  inscrita  no CNPJ/MF sob o n.910.561.078/0001-39.

Todas   lideradas   pela   empresa   INFRAWAY   ENGENHARIA   LTDA.,   doravante   denominado

CEDENTE,   cede  e  transfere   para   o  CONSORCIO   DE   DESENVOLVIMENTO  SUSTENTAVEL   DO  VELHO

CHICO  -CDS   DO  VELHO   CHICO,   denominado   CESSIONÁRIO,   a   propriedade   dos   direitos   autorais

relativos aos estudos de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão,  manutenção,

otimização  e  geração  de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resi'duos

Ruz`!   Aroit-!ní{o  {ii-C)livt`ir<`!   C(`,Í)rc`,   C,0,   `ti!t)   81  (`,   S``)o  Jt)s,c'`  tl()c  C,im[jo`/`t3Í',   (-Í   1'   1  :)Z.-'lt:t-tl().?
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sólidos   urbanos   dos   municípios   pertencentes   ao  Consórcio   de   Desenvolvimento  Sustentável   do

Território Do Velho Chico -CDS VELHO CHICO, de acordo com as condições abaixo expostas:

i)      0  CEDENTE  declara  que  é  autor  e  titular  da  propriedade  dos  direitos  autorais  dos

ESTUDOS apresentados;

ii)     0 CEDENTE declara que o PROJETO  não  infringe direitos autorais e/ou outros direitos

de propriedade de terceiros, assumindo integral responsabilidade pelo seu conteúdo;

iii)    0   CEDENTE   cede  e  transfere  todos   os  direitos   autorais   relativos   ao   PROJETO  ao

CESSIONÁRIO,  especialmente  os  direitos  de  edição,  de  publicação,  de tradução  para

outro idioma e de reprodução por qualquer processo ou técnica;

iv)    0 CESSIONÁRIO passa a ser proprietário exclusivo dos direitos referentes ao PROJETO,

sendo  vedada  qualquer  reprodução,  total  ou  parcial,  em  qualquer  outro  meio  de

divulgação, impresso ou eletrônico, sem que haja prévia autorização escrita por parte

do  CESSIONÁRIO;

v)    A  cessão  é  gratuita  e,   portanto,   não   haverá   qualquer  tipo  de  remuneração  pela

utilização    do    PROJETO    pelo    CESSIONÁRIO,    com    exceção    da    possibilidade    de

ressarcimento   pela   empresa   executora   da   CONCESSÃO   pelos   projetos,   estudos,

levantamentos ou  investigações efetivamente utilizados  na formatação da concessão

para objeto deste PMI.
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São José dos Campos/SP, 16 de setembro de 2021

Atenciosamente,
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lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

Thiago Pimentel Nykiel
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TOLEDO, MARCHEITI, OLIVEIRA, VATARI E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Marcelo Vicentini Marchetti
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David Joshua Krepel Goldberg
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5      EQUIPETÉCNICA

(ANEXO N9  IV DO  EDITAL)

ERRAFIRMA

Ruti   ArlUt-3nLl(.`7   {i€.`   C)livoít.{   C(`í)r`.i,   r-,0,   <„ilti   8  `i  {t,   +>``(`,   jt;t>`'`   \ií)<`   C``\    ?\[;(``,,''``,!;,   (   i    iJ    ^í  ^;/z|o    í}i).`

T(Jl   `   .1.?   .}019-812  3,   L--rmil.   (:oi\it?r(   )d!{íi)uifr,.`wüy   `  c,m   L)!-

325/405



Docusign Envelope lD:  5DA5AFC1-E837-4493-AEI F-28446733E574

iNFRAw"#Ry       ® |  E"â.E:s=H"ç,.T|     JTERRAFiRMA

®

A

EQUIPE TÉCNICA

Ao

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS  DO VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo, Bom Jesus da  Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI     N9    001/2021    -

Chamamento público para  procedimento de manifestação de interesse,  para a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem  de projeto de modernização, gestão,  manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos  dos

municípios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento   Sustentável   do  Território   Do   Velho

Chico -CDS VELHO  CHICO.

Excelentíssimos Senhores,

As  empresas  lNFRAWAY  ENGENHARIA  LTDA.,  TOLEDO,  MARCHETTl,  OLIVEIRA,  VATARI  E

MEDINA SOCIEDADE  DE ADVOGADOS  E TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E  DE  PROJETOS

LTDA.,   em   cumprimento   Edital   do   PROCEDIMENTO   DE   MANIFESTAÇÃO   DE   INTERESSE-PMI   N9

001/2021,  para fins  de apresentar a  composição e  carga  horária  prevista  para  a  equipe técnica  que

realizará    os    estudos,    contendo    a    estrutura    e    composição    de    sua    equipe,    identificando    a

responsabilidade  atribuída  para  cada  profissional,  à  disciplina  desenvolvida  em  cada  Caderno  e  a

quantidade   de    horas   dedicadas,    e   os   currículos   dos    membros   da    equipe    responsável    pelo

desenvolvimento dos estudos, comprovando a capacidade individual nas respectivas áreas de atuação.
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5.1.1   QUADRO COM ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

(lTEM  1.3 DO EDITAL)

®

®

Ruti   Aí!Udn(,i(`Í   {it`   Oliv{>irtt   (~(íí}r`3,   r,(),   t„i!c)   í?,^Àít,   ``>`}o   ju``t`   `]t)t\   Ctioii,9b/Sí;,   i   11'    i  j;'){t   i)().`

T€il        12    t,ril`j   81.`   }     Í     m`iil     tu!\ic>í,   !t3lh~Ji,itrt`w3`y      Üm   ltí

3;ZJ 1 ¢OF,



Docusign Envelope lD:  5DA5AFC1-E837-4493-AEI F-28446733E574

INFRA"R¥      ® | Enê.à.Es=H"?MARCHETTI
J*J tTl ç±±+. T'l `* ..1+ ln| f lu+ ===T_-_T==

ERRAFIRMA

QUADRO COM ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA EQUIPE

CAD. ATIVIDADE
AREAS  DE ESTUDO EQUIPE  DE

PROFISSIONAL
DEDICAÇÁO/

COORDENAÇÃO DESENVOLVIDO TRABALHO HRS

1

COORDENADOR G ERAL lNFRAWAY hiago  Nykiel 264

MODELO
ESTUDOS  DE

aracterização Geral lNFRAWAY rtur Pereira 132

onceituação do Projeto lNFRAWAY Nathana Alcantara 88

nálise de benchmarking lNFRAWAY Eduardo Borges 132

Estudos de impacto lNFRAWAY iago Sperling 132

Projeto Conceitual lNFRAWAY Nathana Alcantara 132

Especificações Técnicas,
lNFRAWAY iago Sperling 132ARQUITETURA  E Diretrizes Construtivas e

TÉCNICO ENGENHARIA mplementação do Projeto
Dimensionamento lNFRAWAY Nathana Alcantara 88

Estimativas de Custo lNFRAWAY Eduardo Borges 132

Projeção de Demandas lNFRAWAY Diogo Ramos 132

nálise de  Riscos lNFRAWAY rtur Pereira 132

Estudos Ambientais INFRAWAY iago Sperling 132

2
MODELOECONOMICOFINANCEIRO

ESTUDOS DEECONOMIA

Premissas de embasamentoosestudos errafirma David Goldberg 88

Projeção de receitas daoncessão errafirma David Goldberg 88

Estudo de ViabilidadeEconômico-financeira errafirma Fabio Nahas 132

Estudo de impacto financeiro-rçamentáriomunicipal errafirma Fabio Nahas 132

Resultados do modeloconômico-financeiro errafirma Fabio Nahas 132

Projeto público deomparação errafirma David Goldberg 88

3
MODELOJURIDICO

ESTUDOSJURIDICOS  EAMBIENTAL

Preparo  lnstitucional para  PPP oledo Marchettidvogados oão Paulo Pessoa 88

Estruturação do Modelo oledo Marchetti oão Paulo Pessoa 88
urídico dvogados

Formatação Jurídica da  PPP oledo Marchettidvogados oão Paulo Pessoa 88

estão do contrato de oledo Marchetti Marcelo Marchetti 264
oncessão dvogados

Diretrizes para o oledo Marchetti na Claudia  Franco 264
licenciamento ambiental dompreendimento dvogados
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5.1.2   CURRíCULOS
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ERRAFIRMA

Ana [Iaudf3 dE MElla Francü                  w
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Serviços prestados anteriormente que melhor demonstram a capacidade para executar
as   tarefas   atribuídas:   Assessoria   na   análise   da   regularidade   ambiental   de   diversos
empreendimentos de energia fotovoltaica a serem  implantados em  Munici'pios localizados
nos Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

Ano de execução: 2020 -2021.
Local de execução: São Paulo/SP -Escritório da empresa.

Contratante: Darby Servtec Energia Fundo de lnvestimento em  Participações -Multiestratégia.

Cargo: Sócia -Coordenadora de Direito Ambiental.

E.     Análise de  regularidade  de estudos ambientais complementares necessários  para  a  renovação
de licença de operação de empreendimento de linha de transmissão

®

®

Empresa: Toledo & Marchetti Advogados.

Disciplina de Estudo: Juri'dico.

Tarefa Atribuída: Análise da regularidade do licenciamento ambiental das atMdades florestais
realizadas pelo grupo.

Serviços prestados anteriormente que melhor demonstram a capacidade para executar
as tarefas  atribuídas:  Assessoria  na  análise  da  regularidade  ambiental  do  licenciamento
realizado para o empreendimento, em especial quanto a titularidade das licenças emitidas.

Ano de execução: 2020 -2021.
Local de execução: São Paulo/SP -Escritório da empresa.

Contratante: Grupo Frondosa Participações.
Cargo: Sócia -Coordenadora de  Direito Ambiental.

Declaro   que   este   curri'culo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.
Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  falsa  aqui  inclui'da  poderá   resultar  na
cassação da autorização para realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.

ti Lü yw
Thiago Pimentel Nykiel
lNFRAWAY Engenharia
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Declaro   que   este   currículo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.
Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  falsa  aqui   inclui'da  poderá   resultar  na
cassação da autorização para realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.

ti Lú yw
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Thiago Pimentel Nykiel
INFRAWAY Engenharia
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Declaro   que   este   currículo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.
Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  falsa  aqui  incluída  poderá   resultar  na

cassação da autorização para realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.
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Thiago Pimentel Nykiel
lNFRAWAY  Engenharia
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5.1.2.4 DIOGO GODOI DE CARVALHO RAMOS
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Declaro   que   este   currículo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.

Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  falsa  aqui  incluída  poderá   resultar  na
cassação da autorização para realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.
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Thiago Pimentel Nykiel
lNFRAWAY Engenharia
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concessão dos Aeroportos lnternacionais de Porto Alegre e Florianópolis..

Ano de execução: 2015.
Local de execução: São José dos Campos/SP -Escritório da empresa.

Contratante: Secretaria de Aviação Civil (SAC).

Cargo: Coordenador de Planejamento.

E.     PM12017 -Estudos de viabilidade dos Aeroportos lnternacionais Brasileiros

®

®

Empresa: lNFRAWAY Engenhar a  LTDA.

Disciplina de Estudo: Engenha a.

Tarefa Atribuída: Coordenador de Planejamento.
Serviços prestados anteriormente que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas
atribuídas: Elaboração dos Estudos de Viabilidade para embasar os documentos de licitação para a
concessão dos 13 aeropor[os.
Ano de execução: 2017.
Local de execução: São José dos Campos/SP -Escritório da empresa.

Contratante: Secretaria de Avia ção Civil  (SAC).

Cargo: Coordenador de Planejamento.

F.     MIp do Novo Aeroporto da costa do Descobrimento/BA

Empresa: lNFRAWAY Engenhar a  LTDA.

Disciplina de Estudo: Engenha a.

Tarefa Atribuída: Coordenador de Planejamento.
Serviços prestados anteriormente que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas
atribui'das:   Elaboração   de   Estudos   de   Engenharia   e  Afins  que   subsidiaram   a   modelagem   das
concessões    para    expansão, exploração   e    manutenção    do    novo   Aeroporto   da    Costa    do
Descobrimento - BA.

Ano de execução: 2019/2020.
Local de execução: São José dos Campos/SP -Escritório da empresa.

Contratante: AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH.

Cargo: Coordenador de Planejamento.

Declaro   que   este   curri'culo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.
Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  fa!sa  aqui  incluída  poderá   resultar  na
cassação da autorização para  realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.

ti Lü yw
Thiago Pimentel Nykiel
lNFRAWAY Engenharia
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5.1.2.6  FABIO SZOKE NAHAS
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Declaro   que   este   currículo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.
Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  falsa  aqui  inclui'da  poderá   resultar  na
cassação da autorização para realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.

ti LCJ YW
®

®

Thiago Pimentel Nykiel
lNFRAWAY  Engenharia
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5.1.2.1 JOÃO PAULO PESSOA
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Aglomeração Urbana de Jundiai'.

Ano de execução: Em execução.

Local de execução: São Paulo/SP -Escritório da empresa.

Contratante: DAE Jundiai'.

Cargo:  Diretor.

®

®

Declaro   que   este   curri'culo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.
Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  falsa  aqui  incluída  poderá  resultar  na
cassação da autorização para realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.

ti Lú yw
Thiago Pimentel Nykiel
lNFRAWAY Engenharia
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5.1.2.2  MARCELO MARCHETTl
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Aglomeração Urbana de Jundiai',

Ano de execução: Em execução.
Local de execução: São Paulo/SP -Escritório da empresa.

Contratante:  DAE Jundiaí.

Cargo:  Diretor.

®

®

Declaro   que   este   currículo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.

Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  falsa  aqui  incluída  poderá   resultar  na
cassação da autorização para realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.

ti LCJ YW
Thiago Pimentel Nykiel
lNFRAWAY  Engenharia
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5.1.2.3  NATHANA ALCÂNTARA LIMA
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concessão dos Aeroportos lnternacionais de Porto Alegre e  Florianópolis..

Ano de execução: 2015.
Lo€al de execução: São José dos Campos/SP -Escritório da empresa.

Contratante: Secretaria de Aviação Civil (SAC).

Cargo: Coordenador Geral.

E.     PM12017 -Estudos de viabilidade dos Aeroportos  lnternacionais Brasileiros

®

®

Empresa: lNFRAWAY Engenhar a  LTDA.

Disciplina de Estudo: Engenha a.

Tarefa Atribuída: Coordenador Geral.

Serviços prestados anteriormente que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas
atribuídas: Elaboração dos Estudos de Viabilidade para embasar os documentos de licitação para a
concessão dos 13 aeroportos.
Ano de execução: 2017.
Local de execução: São José dos Campos/SP -Escritório da empresa.

Contratante: Secretaria de Aviação Civil (SAC).

Cargo: Coordenador Geral.

F.     MIp do Novo Aeroporto da costa do Descobrimento/BA

Empresa: lNFRAWAY Engenhar a  LTDA.

Disciplina de Estudo: Engenha a.

Tarefa Atribui'da: Coordenador Geral.

Serviços prestados anteriormente que melhor demonstram a capacidade para executar as tarefas
atribuídas:   Elaboração  de   Estudos  de   Engenharia  e  Afins  que  subsidiaram  a   modelagem   das
concessoes   para   expansão, exploração   e    manutenção    do    novo   Aeroporto   da    Costa    do
Descobrimento -BA.
Ano de execução: 2019/2020.
Local de execução: São José dos Campos/SP -Escritório da empresa.

Contratante: AMD SIGMA Strategic Airport Development GmbH.

Caígo: Coordenador Geral.

Declaro   que   este   currículo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.

Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  falsa  aqui  incluída  poderá   resultar  na
cassação da autorização para realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.

ti LCJ YW
Thiago Pimentel Nykiel
lNFRAWAY Engenharia
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Declaro   que   este   curri'culo   descreve   corretamente   o   profissional,   suas   qualificações   e
experiências.

Entendo  que  qualquer  declaração  voluntariamente  falsa  aqui  inclui'da  poderá   resultar  na
cassação da autorização para realização dos estudos, se for o caso.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021.

ti L+J YW
®

®

Thiago Pimentel Nykiel
lNFRAWAY Engenharia
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6           INDICAÇÃO DOS VALORES DE RESSARCIMENTO

(ANEXO N9 V DO EDITAL)
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lNDICAÇÃO DOS VAlioRES DE RESSARCIMENTO

Ao

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS DO VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo,  Bom Jesus da  Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI    N9    001/2021    -

Chamamento  público para procedimento de manifestação de  interesse,  para a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem  de projeto de modernização, gestão,  manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resi'duos  sólidos  urbanos  dos

municípios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento  Sustentável   do  Território   Do  Velho

Chico -CDS VELHO CHICO.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)  Presidente,

As  empresas  INFRAWAY  ENGENHARIA  LTDA.,  TOLEDO,  MARCHETTl,  OLIVEIRA,  VATARI  E

MEDINA SOCIEDADE  DE ADVOGADOS  E TERRAFIRMA CONSULTORIA  EMPRESARIAL E  DE  PROJETOS

LTDA.,   em   cumprimento   Edital   do   PROCEDIMENTO   DE   MANIFESTAÇÃO   DE   INTERESSE-PMI   N9

001/2021., vêm,  por meio desta,  apresentar o valor do  ressarcimento  pretendido,  acompanhado de

informações   e   parâmetros   utilizados   para   sua   definição,   conforme   orientado   no   Anexo   n.9V.

Conforme planilhas anexas, a saber:

•      ValorTotalde R$ 5.223.294,25;

•      R$3.387.204,32,  para Mãodeobra e consultoria especializada;

•      R$ 246.897,28, para Despesas gerais, inclusive com diárias e as passagens;

•      R$ 408.836,44, para custos administrativos (exceto diária e passagens);

•      R$ 744.264,01, para Tributos (exceto encargos com pessoal);

•      R$436.092,20, parao Lucro.

São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021

Atenciosamente,

Da`a  Hora da  As5.raiura   96i?Ô2i  i     ]  3{  BRT

üi=.>

Thiago Pimentel Nykiel

lNFRAWAY Engenharia  LTDA.
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6.1     PLANILHA DE CUSTOS
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CDS VELHO CHICO -PMI N9 001 / 2021

01.01.01                Caracterização Geral

01.01.02               Conceituação do  projeto

01.01.03                Análise de benchmarking

01.01.04                Estudos  Ambientais

01.01.05                Estudos  de impacto

01.01.06                Projeto conceitual

01.01.07               Especificações Técnicas,  Diretrizes  construtivas  e lmplementação do  projeto

01.01.08               Dimensionamento

01.01.09                Estimativas de custo

01.01.10                Projeção  de  Demanclas

01.01.11                 Análise  de  Riscosn

®

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

02.01.06

03.01.01

03.01.02

03.01.03

03.01.04

03.01.05

Premissas de embasamento dos estudos

Projeção de receitas da concessão

Estudo de Viabilidade  Econômico-financeira

Estudo cle  impacto fínanceiro-orçamentái-io  munic.ipal

Resultados do  modelo econômico-financeiro

Projeto público de comparação

Preparo  lnstituciona!  para  PPP

Estruturação do  Modelo Jurídico

Formatação Jurídica  da  PPP

Gestão do contrato de Concessão

Diretrizes para  o  licenciamento ambiental  do empreendimento

226.179,81

226.179,81

226.179,81

226,179,81

2:&2J24J7
2:81J24J7
226.179,81

169.634,86

169.634,86

369.634,86

169.634,86

282,259,30

282.259,30

282.259,30

282.259,30

225.807,44

225.807,44

281.723,14

422.584,71

211.292,36

211..292,36

140.861,57

Ruci  Ar!utiní,io  dí`  OUveira  Ct`tíjra,  50,  ç„!iij  81 í>,  ``->:`í.)  josé  tic>s  CatTií'jo`,'``çL',  Ci   íJ   ^i  22 'it-,t   00<'.
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6.2     PLANILHA DETALHADA POR CADERNO
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CDS VELHO CHICO -PMI N9 001 / 2021
'IIIL,JliliRml_Il,lI(, RS 2.374.888,0
Mão de Obra  e Consultoria  Especializada 1.533.776,52

Despesas gerais, inclusive com diárias e a  passagens 118.549,40

Custos administrativos (exceto diária e passagens) 185.886,67

Tributos (exceto encargos com pessoal) 338.396,35

Lucro 198.279,11

02 -Modelo Economico Financeiro RS 1.580.652,0
Mão de Obra  e Consultoria  Especializada 1.040.947,73

Despesas gerais,  inclusive com diárias e a  passagens 58.789,32

Custos administrativos (exceto diária  e passagens) 123.720,42

Tributos (exceto encargos com  pessoal) 225,226,15

Lucro 131.968,45

03 -Modelo Jurídico RS 1.267.754,14
Mão de Obra  e Consultoria  Especializada 812.480,08

Despesas gerais, inclusive com diárias e a  passagens 69.558,56

Custos administrativos (exceto diária  e passagens) 99.229,35

Tributos (exceto encargos com  pessoal) 180.641,51

Lucro 105.844,64

TOTAL GERAL RS 5.223.294,25
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7            PROJETO PRELIMINAR E PLANO DE TRABALHO

(ANEXO  N9 VI  E Vll  DO  EDITAL)
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PROJETO PRELIMINAR E PLANO DE TRABALHO

Ao

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENT0 SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS DO VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo,  Bom Jesus da Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI     N9    001/2021    -

Chamamento público  para  procedimento de manifestação de interesse,  para a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão, manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos  dos

municípios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento   Sustentável   do   Território   Do   Velho

Chico -CDS VELHO CHICO.

Prezados Senhores,

Para   atendimento   ao   solicitado   no   edital   de   PROCEDIMENTO   DE   MANIFESTAÇÃO   DE

INTERESSE -PMI  N9 001/2021,  para  a  realização dos estudos de viabilidade e modelagem  de  projeto

de  modernização,  gestão,  manutenção,  otimização  e  geração  de  energia  provenientes  da  coleta  e

destinação do tratamento dos resi'duos sólidos urbanos dos municípios pertencentes ao Consórcio de

Desenvolvimento Sustentável do Território Do Velho Chico -CDS VELHO CHICO, com investimentos da

iniciativa   privada   através  de  concessão   por  Parceria   Público  Privado,   é  apresentado  o   Plano  de

Trabalho para desenvolvimento desses estudos técnicos.

Ao todo são 9 munici'pios que fazem  parte institucionalmente do Consórcio, destacados no

mapa  abaixo,  são  eles:  Carinhanha,  Serra  do  Ramalho,  Si'tio  do  Mato,  Bom Jesus  da  Lapa,  Paratinga,

lbotirama,  Morpará, Brotas de Macaúbas e Muquém do São Francisco.

[{ut{   Ai   mt!r!(lo   tif`   C)iiv{`!ít!   (   (`,í:í{`,      ,(),    {,   !;   j    8^  f`,    `>`ií\    lt,s{`   t3`){    (     \    Íii,o`/{jv,    (    {    íJ    ^   .JZ    1{`    `}t)    '

I(i!            U      `,i{1(jr}1.'}       1         r!,i!          t'i;i`i{`!        i3!{(`)i`íí`Wj`y         `;r!`l}

384/405



Docusign Envelope lD: 5DA5AFC1-E837-4493-AEI F-28446733E574

iNFRAWARY      ®1 TOLEDO
MARCHETTI
TLJ r. !±±±rl tt\  q llIL 111,, ' '1{11* - =TT_-_=J=

E R F3 A F I F¥ M A

Figura 1 -Municípios que compõem o CDS Velho Chico

®

A

Fonte:  Google  Earth.

A seguir,  é apresentada  cada  etapa  do  desenvolvimento  dos  estudos técnicos,  incluindo o

objetivo do trabalho, entregáveis e premissas.

7.10BJETIVO DO PROJETO

Os objetivos previstos para a  realização dos Estudos de Viabilidade e Modelagem de Projeto

de Modernização, Gestão, Manutenção, Otimização e Geração de Energia Provenientes do Tratamento

dos  Resi'duos  Sólidos  Urbanos  dos  Municípios,  buscam  obter  informações  para  a  estruturação  de

projeto para:

i)      Identificar  a  melhor  concepção  técnica  para  suprir  as  necessidades  do  CDS  VELHO

CHICO;

ii)     Identificar e validar a  modalidade  de Concessão  mais adequada  à  implementação do

Projeto, a partir de estudos de demanda e de natureza econômico-financeira;

iii)    ldentificar e validar o  melhor arranjo juri'dico-institucional  a  partir da  modalidade  de

Concessão definida;

iv)   Conciliar o  Projeto com  outros  programas,  projetos e ações  relacionadas a  eventuais

funções  públicas  de  interesse  comum  dos  munici'pios  consorciados  ao  CDS  VELHO
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CHICO.

v)    Além   dos   objetivos   já   referidos,   o   Projeto   tem   como   finalidade   possibilitar   a

implantação de mecanismos para a:

1       Instituição de programas de reaproveitamento de resíduos sólidos;

•      Recuperação   de   passivos   ambientais   no   Município   relacionados   à   gestão   de

resíduos sólidos;

•      lnstituição   de   programas   de   educação   ambiental   com   foco   na   não-geração,

redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos;

1      Destinação segura, eficiente e ambientalmente adequada dos resíduos sólidos;

1       Instituição  de  alternativas  visando  à   modernização  e  eficientização  das  etapas

anteriores  ao  transbordo,  no  caso  da  gestão  dos  resíduos  sólidos  urbanos  (RSU)

gerados nos Municípios do CDS VELHO CHICO;

7.2     DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS TÉCNICOS

0  Procedimento  de  Manifestação  de  lnteresse  (PMl)  tem  como  objeto  a  obtenção  de

estudos,  propostas,  Ievantamentos,  dados  e  projetos  para  a  estruturação  de  modelo de  concessão

para   a   exploração  dos  seguintes  serviços   relacionados   à   modernização  e  gestão  sustentável   de

resíduos sólidos:

•       Resíduos   Sólidos   Urbanos   (RSU):   coleta   (convencional   e   seletiva),   transporte   e

tratamento anterior ao transbordo;

•       Resíduos  de  Construção  Civil  e  Volumosos  (RCCV):  coleta,  transporte,  tratamento  e

disposição final ambientalmente adequada;

1      Resíduos de serviços de saúde (RSS): coleta, transporte, tratamento e disposiçãofinal

ambientalmente adequada.

Os estudos que serão desenvolvidos estarão em conformidade com  as regulações e normas

vigentes, e totalmente compatível com os estudos de  mercado e  meio ambiente, sempre atentando

para  a   implementação  de  soluções  viáveis  do  ponto  de  vista  socioambiental.   Os  estudos  serão

apresentados de forma clara e objetiva, com conteúdo retomando temas estruturados para cada fase

do proj.eto.

Dessa  maneira,  ao  longo  do  processo  de  execução  das  atividades  foram   definidos  três

cadernos, conforme apresentado a seguir:
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7.2.1   CADERNO 1 -MODELO TÉCNICO

7.2.1.1 PROPOSTA PRELIMINAR

Este caderno consiste  em  uma  apresentação  inicial  do serviço a  ser estudado  com  base  na

análise   de   dados   secundários   e   pesquisas   exploratórias.   Esta   proposta   conterá   as   avaliações

preliminares,  identificando  objetivos  e  possíveis  limitações  e  restrições  que  possam   influenciar  a

estruturação do projeto.

Considera a apresentação resumida da Manifestação de lnteresse, abordando, informações

dos  Cadernos  que  compõe  o  estudo,  de  forma  a  apresentar  seu  conteúdo  de  forma  sintética  e

abrangente,   por  meio   de  gráficos,  tabelas,   planilhas   e  figuras   para   auxiliar  na   compreensão  da

proposta. Além disso, será apresentado um relatório abrangendo, pelo menos:

•      Tecnologias  a  serem  adotadas:  Apresentação  de  tecnologias,  justificando  a  escolha  das

mesmas  e  detalhando  suas  principais  vantagens  e  desvantagens,  custos  e  benefícios,  bem

como  explicitando  sinergias  de   uso  de  duas  ou   mais  tecnologias,  quando   propostas  em

conjunto;

•      Caracteri'sticas básicas operacionais;

•      Panorama legal da execução do projeto:

I       Panorama  Legal:  Serão  analisadas  as  referências  utilizadas  no  PMl  de  acordo  com

aspectos legais;

I      Aspectos  Regulatórios: Análise da  delineação  prévia da  regulação aplicável ao futuro

contrato entre o interesse público e privado.

•      Localização e adequabilidade do projeto, considerando as áreas de implantação;

•      Forma mais adequada para aquisição dosterrenos: Será analisada a escolha de imóveis para

destinação final dos resíduos sólidos oriundos dos municípios consorciados;

•      Parâmetros que nortearão a concepção do projeto:

i       Perfil da poDulacão abrangida pelo proieto: Será analisado o perfil socioeconômico da

população de acordo com os principais dados que subsidiam essa análise, sendo lDHM,

renda  média  per capita e índice Gini.  Diante dos dados será comprovado se há algum

desafio na estruturação da Parceria Público Privada, sob a ótica do seu financiamento.

•      Prognósticos  Dara  o  crescimento  da  populacão  impactada:  A  projeção  populacional

permite definir a geração de resi'duos sólidos urbanos ao longo do peri'odo de projeto.
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A  análise  dos  i'ndices  anuais  geração  de  RSU  garantem  uma  maior  segurança  nos

cálculos, uma vez que as populações de podem apresentar uma tendência de redução

ao longo dos anos.

•      Área  disponível:  Para avaliar as áreas disponíveis  para  implantação  do  projeto,  serão

analisadas tanto a infraestrutura existente quanto possíveis áreas para construção de

aterros   sanitários.   Já   para   novas   áreas   de   aterros   sanitários,   serão   observados

aspectos  legais e ambientais  para  identificação de áreas favoráveis  para  implantação

de aterro sanitário.

I      Servicos  e  tipos  de  assistência  a  serem   prestados:   Podem  ser  analisados  diversos

serviços  a  serem  prestados  em  cada  um  dos  municípios.  Nesse  caso,  é  importante

ressaltar a  participação  do  Parceiro  Privado  para  o  sucesso  do  projeto.  As  iniciativas

podem gerar diversos benefícios econômicos, ambientais e sociais.

1       Diretrizes  para  conceDcão técnica:  Serão  propostas  as  principais  diretrizes  adotadas

para a concepção técnica no projeto.

-      Outrosaspectos relevantes para oestudo.

•      Análise de benchmarking: Será  realizada  a análise de  benchmarking em  relação à  concessão

de  serviços  de  gestão  de  resíduos  sólidos  em  outros  locais  no  Brasil  e  em  outros  países.

Especificamente,  serão  utilizados  modelos  de  negócios  que  promovam  sinergias  entre  os

serviços a serem concessionados;

•      Estudos de impacto: Será  realizada  uma verificação e avaliação do impacto socioeconômico

da  implantação  de  unidades  de transbordo,  unidades  de  recebimento  e  de tratamento  dos

resíduos objeto deste  PMl.  lmportante ressaltar que alguns empreendimentos são obrigados

a realizar estudo de impacto ambiental para obtenção das licenças ambientais (licença prévia,

licença  de  implantação  e  licença  de  operação)  pelos  órgãos  competentes.  Portanto,  serão

elencados  os  principais  impactos  decorrentes  da  implantação  dos  aterros  sanitários  com  as

respectivas proposições das medidas mitigatórias ou compensatórias, que visem potencializar

os impactos positivos e reduzir ou compensar os impactos negativos;

•      Estudo de alternativas de desenvolvimento:

1       Elaboração de soluçõestécnicasglobais e  localizadas (prognósticos)  para o solucionar

os   problemas   identificados   no   diagnóstico   e   garantir   que   sua   capacidade   será

suficiente para o atendimento da demanda em todo o horizonte de projeto.

•      ldentificação  dos  locais  das  unidades  e  instalações  propostas  em  cada  alternativa,
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abrangendo as obras de infraestrutura e redes.

I      Pré-dimensionamento das alternativas para segregação, tratamento e disposiçãofinal

dos resíduos sólidos, aproveitamento energético do biogás do aterro sanitário e outras

alternativas tecnológicas cabi'veis.

•      Estimativa de  potencial de geração de biogás do aterro sanitário através de software

especialista,   indicando   a   curva   de   geração,   eficiência   do   sistema   de   captação,

concentração    de    metano,    capacidade    de    geração    de    energia    e    tempo    de

aproveitamento do sistema gerador.

•      Desenvolvimento de soluções para geração de energia elétrica através do potencial de

captação de metano do biogás do aterro sanitário.

•      Avaliação  da  viabilidade técnicas  de soluções  alternativas  para tratamento  da fração

orgânica  dos  resíduos  sólidos  urbanos  (tais  como   pirólise,  digestão  anaeróbia  ou

gaseificação) capazes de incrementar a geração de energia elétrica da planta.

i       Definição  critérios  de  avaliação  das  alternativas  e  identificação  da   mais  vantajosa

dentre ela.

I      Proposta de análise na redução de impactos ambientais e de educação ambiental.

•      Formas deGerenciaros Resíduos sólidos: Serão apresentadas diversasformas dos municípios

lidar  com  o  tratamento,  manejo  e  destinação  final  dos  resíduos  sólidos,  abarcando  formas

diretas e formas delegadas a terceiros contratados para tanto.

7.2.1.2             ESTUDOS DE  INFRAESTRUTURA E OPERAÇÃO

Os    Estudos   de   lnfraestrutura    e   operação   consistem    na    elaboração   do   estudo   da

infraestrutura  necessária  para  execução  do  projeto,  com  base  em  normas  técnicas  de  construção,

obedecendo às  especificações  do Termo  de  Referência,  presente  do  Edital  de Chamamento  Público,

bem como a definição do modelo operacional que será adotado. Será considerado, para a elaboração

de   um   estudo   de   infraestrutura,   as   questões   legais,   administrativas   e   operacionais   relativas   à

implantação desse empreendimento, contemplando:

•      Descritivo    conceitual    do    projeto,    com    infraestrutura    necessária    e    especificidades    da

ca pacidade tota l;

•      Definição das especificações mínimas para todas as instalações e serviços a serem  prestados;

•      Diretrizes construtivas;

•      ldentificaçãoe mapeamento de áreas de implantação do projeto, além dos custos e análise de

389/405}`U{i   Âí0!cjri\i(`j   {i{``   ()i    V``ÍÍ<i    (   {`,Ítí``,    .,0,    (,   5„   >ílíí,,    t,\`o    |t,t>{`   L!í)c`   (   ``uii,nc>,,'``}`,    (    {    ij    -/2z}{`    {)\).`

1€_1         12     `,(W{j    81.Y    }      1       íit`}i`      (i;i`i{`Ííit3!tç)i')lr`",!y   {   i,rr    1)'



Docusign Envelope ID: 5DA5AFC1-E837-4493-AEI F-28446733E574

INFRA"ARY      ® |  En?¥EüEs:H"?MARCHETTI
pl/Tl ±rT-Trl. ..lIL ]±t± Í lloll l==T_T===

E R F¥ A F i F3 M A

regularidade   da    implantação   deste   tipo   de   empreendimento   perante   as   autoridades

competentes;

•      Especificação   e   dimensionamento   das   instalações,   mobiliário   e   equipamentos   a   serem

empregados;

•      Estimativas  de  custo  individual  das  obras  de  arquitetura,  complementares  de  engenharia,

paisagismo e comunicação visual,  mobiliário e equipamentos  previstos incluindo a  referência

utilizada.

®

®

Importante   ressaltar  que  as  avaliações   iniciais   de   impacto  ambiental  e   urbani'stico  das

soluções   propostas,   contendo   as   diretrizes   para  o   licenciamento   ambiental,   serão  com   base   na

legislação aplicável.

Além   disso,   este   Estudo  apresentará   as   melhores   práticas,   inovações  e   sugestões   nos

procedimentos operacionais da  manutenção da  infraestrutura  e dos equipamentos  necessários  para

adequada  prestação de serviços objeto desse projeto, bem  como da  prestação dos serviços de apoio

a elas. Dessa forma, este caderno conterá o Modelo de Negócios e de Serviços a serem prestados, além

de:

•      Descrição das tecnologias disponíveis  para a  prestação dos serviços a serem  concessionados:

a   partir  da  experiência  internacional  e  nacional,  apresentar  as  tecnologias  disponi'veis  no

mercado  bem  como  suas  vantagens  e  desvantagens.  Ainda,  serão  analisadas  as  tecnologias

disponíveis considerando (1) sustentabilidade ambiental e (2) sustentabilidade financeira;

•      Indicação   das  tecnologias   para   cada   serviço  descrito,   esta   indicação  será   instruída   com

justificativas e análises a partir das situações ambientais e geográficas dos Munici'pios/Região;

•      Projeção  de  demanda  para  utilização  das  estruturas  de  operação  para  os  serviços  a  serem

concessionados: a projeção deverá ser realizada para 30 anos e acompanhada da memória de

cálculo que evidencie as variáveis independentes e as premissas utilizadas no cálculo;

•       ldentificaçãoeanálisedos riscos do projeto:analisaros possíveis riscos, inclusivededemanda,

inovação tecnológica, ambientais; e obtenção das licenças necessárias bem como outros que

sejam capazes de afetar a operacionalização do negócio;

•      Descrição  da  matriz  de  responsabilidades:  apresentar  proposta  de  atribuições  operacionais,

no contexto de uma concessão relacionada à gestão dos resíduos em questão para:

•      Autoridade fiscalizadora do contrato;

•      Operadorprivado;
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•      Descritivo  de  possíveis  receitas  acessórias  que  poderão  ser geradas  por  meio  de  atividades

complementares àquele objeto deste contrato;

•      Quadro  de  lndicadores  de  Desempenho:  desenvolvimento  do  conjunto  de  indicadores  para

acompanhamento das atividades do operador privado, conforme descritos a seguir:

o     Os índices serão graduados em níveis de qualidade e mensurados separadamente, de

modo  a  caracterizar  de  maneira   mais  fiel  possível  a  qualidade  da   prestação  dos

serviços concessionados;

o     Estará  explícito  para  cada  indicador seu  objetivo, sua forma  de  medição,  unidade de

medida,   periodicidade  de  cálculo/aferição,   fonte   de   coleta   de   dados,   forma   de

apresentação da  nota e ainda  observações  necessárias  para dirimir dúvidas ou  dupla

interpretação;

o     Os indicadores irão produziruma notadeoa l0deforma objetiva ecom periodicidade

re8ular.

Serão utilizados indicadores de desempenho que reflitam a qualidade esperada da gestão do

concessionário,  com  divisão em  grupos,  discriminação da  metodologia  e  periodicidade  de  avaliação,

pesos  e  impacto  sobre  o  pagamento  da  contraprestação  pública.  Os  indicadores  de  desempenho

podem ser capazes de induzir o comportamento do concessionário com vistas à melhoria conti'nua da

qualidade  e  eficiência  do  serviço  prestado.  Os  indicadores  de  desempenho  serão  estruturados  de

modo a formar um sistema de indução do comportamento desejado, alinhando o interesse econômico

do futuro operador com o interesse público.

•      Serão considerados indicadores que avaliem, dentre outros aspectos:

•      Volume de resíduos enviados às Estações deTransbordo;

•      Volume de resíduos reciclados ou destinados à reciclagem;

•      Grau de satisfação da população com os serviços prestados;

I      Aproveitamento econômico de resíduos;

•      Mitigação dos impactos ambientais das tecnologias/processos adotados;

•      Cada  indicadorserá elaborado de forma a permitiraferição independente dos demais;

•      Haverá indicadores específicos relativos à preservação do meio ambiente e inclusão produtiva

e empreendedora de pessoas por meio da geração de oportunidades de trabalho e renda;

•      Os  indicadores de desempenho estabelecerão  um  padrão operacional de excelência  para  os
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serviços concessionados, respeitando o princípio da eficiência administrativa;

•      Serão   descritos   os   procedimentos,   forma   e   periodicidade   em   que   cada   indicador   de

desempenho será medido;

•      Estudo da  Forma  de  Pagamento:  definição  do  mecanismo  de  pagamento  da  Concessionária,

especificando a forma de composição da Contraprestação Pecuniária;

•      Estruturação de plano de operação e conservação/Manutenção da infraestrutura implantada:

Serão  previstas  e  orçadas todas  as  intervenções julgadas  necessárias  para  que as  condições

operacionais  dos serviços concessionados  se  mantenham  adequadas  por toda  a  vigência  da

concessão.

7.2.2   CADERNO 2 -MODELAGEM  ECONÔMICO-FINANCEIRA

Tendo  como  referência  os  investimentos  necessários  (CAPEX)  à  modernização  e  os  custos

para a devida operação e manutenção (OPEX) do Projeto, será elaborado Estudo de Viabilidade Técnica

Econômica (EVTE).  Este estudo, juntamente com as premissas financeiras a serem  identificadas, farão

parte do Modelo Econômico-Financeiro,  resultando na análise de viabilidade do Projeto.

0 EVTE seguirá as práticas contábeis e fiscais vigentes à época da  preparação do modelo.

0  Modelo  Econômico-Financeiro tem  como objetivo  mostrar claramente  as  premissas  que

embasaram os Estudos, incluindo,  mas não se limitando a:

•      Premissas macroeconômicas e financeiras;

•      Justificativa para a Taxa  lnterna de Retorno (TIR) adotada;

•      Premissasfiscais etributárias;

•      Descrição da estrutura de capital (próprio e de terceiros);

•      Descrição  do  tipo  de  di`vida  e  dos  instrumentos  financeiros  utilizados,   montante,  Prazo  e

condições;

•      Cronograma físico-financeiro  detalhado  dos  investimentos,  mensal,  por etapa  e  por fase  de

implantação;

•      Todas asfontesde receita;

•      Premissas para projeção decapital degiro;

•      Custosedespesas;

•      Premissas paraa recuperaçãodoinvestimento porpartedoparceiro privadoao longodo prazo

da concessão (como,  por exemplo, a distribuição de dividendos e a  redução de capital);
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•      Prazoidealdeduraçãodaconcessão.

Os principais  resultados do Modelo Econômico-Financeiro deverão incluirão:

•      Contraprestação;

•      Taxa lnterna de Retorno (TIR) do projetoe do Equity;

•      Alavancagemfinanceira máxima;

•      Produção  de  indicadores:  exposição  máxima,  custo  médio  ponderado  de  capital  (WACC),

payback, etc.;

•      Índicede cobertura dosserviços de Dívida (lcsD) anual e médio;

•      Anodo primeiro retornode Equity;

•      Primeiroe último anode pagamentodasdívidas.

0   Modelo   Econômico-Financeiro   será   apresentado   na   forma   escrita,   detalhando   os

parâmetros e premissas. Também será apresentado em planilha no formato .xls, contendo:

•       Paineldecontrole(sumário);

•      Premissas;

•      Seguros necessários;

•      Estruturadecapital;

•      Demonstraçãode Fluxodecaixa detalhado;

•      Cálculo  dos  indicadores  econômicos:  Valor  Presente  Li'quido  (VPL),  Taxa  lnterna  de  Retorno

(TIR) do Projeto e do Acionista,  Payback etc.;

•      Estimativa de contraprestação pública;

•      Demonstração de Resultados de Exercício;

•       Balançopatrimonial;

•      Termosecondições definanciamento;

•      lnvestimentosao longodetoda a concessão, porano;

•      Custos de operação e manutenções periódicas em toda a concessão, porano;

•       Análisesdesensibilidade;

•      Quadrode usosefontes de recursos;

•      Tributos;

•       Índicede cobertura doserviçoda Di'vida anual e médio.

Adicionalmente, será elaborado estudo que análise dos ganhos de eficiência decorrentes da
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concessão (Value for Money). Será elaborado Projeto Público de Comparação, considerando os riscos

que serão transferidos  ao  parceiro  privado,  de forma  que se tenha  o custo  de  execução  direta  pela

Administração  Pública  do  mesmo  objeto  a  ser concedido.  Esta  análise  consiste  na  demonstração de

conveniência  e  oportunidade  para  a  contratação  do  objeto  por  meio  de  Concessão  Administrativa,

conforme previsto no art.10 da Lei 11.079/2004.

7.2.3   CADERNO 3 -MODELAGEM JURÍDICA

Este  Modelo  tem  por  objetivo  conferir  ao  Projeto  a  segurança  jurídica  necessária  para  a

estruturação de projeto de longo prazo. As premissas técnicas, operacionais, econômicas e financeiras

adotadas no Projeto serão referendadas pelo Modelo Jurídico.

A   modalidade   de   concessão   inicialmente   considerada   para   o   projeto   é   a   Concessão

Administrativa  (art.  29,  §  29,  da  Lei  Federal  11.079,  de  2004),  considerando  que  a  remuneração  do

parceiro  privado  é  integralmente  proveniente  de  aportes  regulares  de  recursos  orçamentários  do

município para honrar os pagamentos. Caso os interessados entendam ser mais vantajosa a adoção de

outro formato juri'dico para o projeto, ou seja, outra modalidade de contratação que não a Concessão

Administrativa,  a   proposta  do  novo  formato  juri'dico  será  claramente  detalhada  e  justificada   nos

estudos a serem entregues.

0 Modelo Jurídico complementará:

•       AnáliseJurídico  lnstitucional.

•       MatrizdeRiscos.

•      Sugestãoda modalidadede licitaçãoa seradotada.

•      Requisitos habilitatórios, de maneira fundamentada.

•      Sugestão do critério dejulgamento a ser utilizado.

•      Garantias de proposta exigidas, de maneira fundamentada.

•      Diretrizes  para  o  licenciamento  ambiental  do  empreendimento,  na  forma  do  regulamento,

sempre que o objeto exigir.

•      Ordemdasfasesdocertame.

•      Aspectostécnicos da  proposta e critérios de pontuação, se for o caso.

•      Obrigaçõesdaspartes.

•      Modo, forma e condições de prestação dosserviços.

•      Garantias contratuais exigidas,  inclusive em favordo concessionário.
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•      Sistema   de   mensuração   de   desempenho,    incluindo   critérios,    indicadores,   fórmulas   e

parâmetros de qualidade dos serviços prestados.

•      Forma  de  fiscalização  dos  serviços  objeto  da  concessão,  admitida  a  figura  de  verificadores

independentes.

•      Fluxo  correspondente  às  etapas  do   pagamento,   desde  a   liquidação  das  despesas  até  a

liberação dos valores devidos a título de contraprestação.

•      Penalidades    aplicáveis    em    caso    de    descumprimento    das    obrigações    assumidas    pelo

contratado, proporcionais ao tipo e à gravidade da infração correspondente.

•      Listagem dos riscosdo projetoeasua distribuição entreas partes.

•      Fórmulas para os processos de reequili'brio econômico-financeiro.

•      Fórmulas, mecanismos e periodicidade da revisão dos indicadores de desempenho.

•      Casos de extinçãoda concessãoe bens reversíveis.

•      Mecanismos amigáveis de resolução de conflitos, incluída a arbitragem.

•      EstruturadeGarantias.

A análise jurídica  institucional  mapeará as alternativas que o  poder concedente possui  para

viabilizar  o  arranjo jurídico  necessário  para  a  implementação  do  Projeto,  justificando  a  alternativa

escolhida.

Serão elaboradas minutas das ferramentas juri'dicas  necessárias ao modelo indicado.  lsso se

torna necessário por se tratar de projeto de parceria delongo prazo, traduzindo maior segurança tanto

para o poder concedente quanto ao parceiro privado.

Por se tratar de  Projeto de  Parceria  Público  Privada,  será  previsto o compartilhamento dos

riscos  do  projeto.   Serão  identificados  os   riscos  da  execução  do   Projeto,  seus  efeitos,  forma  de

mitigação  e  alocação.  Assim,  a  Matriz  de  Riscos  apresentará  o  conjunto  de  riscos  que  permeiam  o

projeto, sendo que a  alocação ou  compartilhamento deles será  proposta  com  base  na capacidade e

aptidão de cada uma das partes em gerenciá-los e mitigá-los.

Por consequência dos riscos identificados, quantificados e alocados, será proposta estrutura

de garantias e seguros  necessária  à  execução do  projeto.  Esta  estrutura tem  por objetivo garantir a

execução do contrato ainda que os riscos se realizem e as ações adotadas para mitigá-Ios não tenham

sido  suficientes  para  impedir  impactos  na  execução  do  objeto  do  contrato.   Serão  estipuladas  as

garantias a serem oferecidas tanto pelo parceiro público quanto pelo parceiro privado.
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Desse modo, serão elaborados os documentos necessários à contratação da referida Parceria

Público  Privada.
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7.3    CRONOGRAMA DOS ESTUDOS
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CRONOGRAMA DOS ESTUDOS

Ao

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS D0 VELHO CHICO

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI     N9    001/2021    -

Chamamento  público  para  procedimento de  manifestação de  interesse,  para  a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão,  manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos  dos

munici'pios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento   Sustentável   do   Território   Do   Velho

Chico -CDS VELHO CHICO.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)  Presidente,

As  empresas  lNFRAWAY  ENGENHARIA  LTDA.,  TOLEDO,  MARCHETTl,  OLIVEIRA,  VATARI  E

MEDINA SOCIEDADE  DE ADVOGADOS  E TERRAFIRMA CONSULTORIA EMPRESARIAL E  DE  PROJETOS

LTDA.,  apresentam  em  anexo  a  esta  solicitação  de  autorização  o  detalhamento  das  atividades  que

pretendem  realizar,  considerando  o  escopo  dos  projetos,  levantamentos,  investigações  e  estudos

técnicos, bem como os cronogramas de execução, com as datas de conclusão de cada etapa e entrega

final dos estudos.
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ITEM RELATÓRIO

CRONOGRAMA

MÊsl MÊs2 MÊs3
10 20 30 40 50 60 70 80 90

1
CADERNO 1 -MODEL0TÉCNICO

Caracterização Geral

Conceituação do  Projeto

Análise  de  benchmarking

Estudos  Ambientais

Estudos de impacto

Projeto Conceitual

Especificações Técnicas,  Diretrizes Construtivas e  lmplementação do  Projeto

Dimensionamento

Estimativas de Custo

Projeção de  Demandas

Análise de  Riscos

2

CADERNO 2 -MODEL0ECONÔMICO-FINANCEIRO

Premissas de embasamento dos estudos
Projeção de receitas da  concessão

Estudo  de Viabilidade  Econômico-financeira

Estudo de impacto financeiro-orçamentário  municipal

Resultados do  modelo econômico-financeiro

Projeto  público de comparação

3
CADERNO 3 -MODELOJURÍDICO

Preparo  lnstitucional  para  PPP

Estruturação do  Modelo Jurídico

Formatação Jurídica  da  PPP

Gestão do contrato de Concessão
Diretrizes  para  o  licenciamento ambiental  do empreendimento



Docusign Envelope lD: 5DA5AFC1 -E837-4493-AEI F-28446733E574

®
NFRAW#.Y       ® |  Emê.EuE£:Hm?MARCHETTl

!:r7 r[  .-Lw n` « 4.-- ml^i. i *o.N. lm±=
E R R A F I F} M A

®

®

8           TERMO DE AUTORIZAÇÃO

(ANEXO N9 lx DO EDITAL)
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO

AO

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO VELHO CHICO -CDS DO VELHO CHIC0

cdsvelhochico@hotmail.com

Rua  Fernando Freitas,  n916

Bairro São Gotardo,  Bom Jesus da Lapa/BA

CEP: 47.600-00

Ref.:    PROCEDIMENTO    DE    MANIFESTAÇÃO    DE    INTERESSE    -    PMI     N9    001/2021    -

Chamamento  público  para  procedimento de  manifestação de  interesse,  para  a  realização de estudos

de viabilidade e modelagem de projeto de modernização, gestão, manutenção, otimização e geração

de  energia  provenientes  da  coleta  e  destinação  do  tratamento  dos  resi'duos  sólidos  urbanos  dos

municípios   pertencentes   ao   Consórcio   de   Desenvolvimento   Sustentável   do   Território   Do   Velho

Chico -CDS VELHO CHICO.

1.        CONSORCIO  DE  DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVELDOVELHO CHICO CDS  DOVELHO CHICO,  com

sede   na   Rua   Fernando   Freitas,   N.9   16,   Bairro  São  Gotardo,   Bom  Jesus   da   Lapa   -  Bahia  -

CEP: 47.600-OO,  lnscrito  no  CNPJ  sob  o  n9  30.069.044/0001-39,  isento  de  inscrição  estadual,

através de seu Presidente, Sr. com fundamento na

Lei 8.987, de fevereiro de 1995, Lei 9.074 de fevereiro de 1995, Lei 11.079, de dezembro de 2004,

Decreto n9 8.428, de 02 de abril de 2015, Portaria lNMETRO n9 20/2017, e na documentação que

instrui os autos do processo de Chamamento Público n9 001/2021, decide autorizar o(s) autor(es)

da(s) proposta(s) a seguir relacionada(s) a efetuar todos os estudos e projetos solicitados no Edital

de Chamamento Público n9 001/2021:

A INFRAWAY ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Cidade de

São  José  dos  Campos,  Estado  de  São  Paulo,  na  Rua  Armando  de  Oliveira  Cobra,  n.9  50,  Sala  816,

CEP 12246-002, inscrita no CNPJ/MF sob n.9 21.045.374/0001-01, representada na forma de seus atos

societários,  pelo  Sr.  Thiago  Pimentel  Nykiel,  brasileiro,  casado,  engenheiro,  portador  da  cédula  de

identidade  RG  n.9  MG12353823  SSP/MG,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n.9 063.362.196-07,  residente  e

domiciliado na cidade de São Paulo/SP.

A TOLEDO, MARCHETTl, OLIVEIRA, VATARI  E MEDINA SOCIEDADE DE ADVOGADOS,  pessoa

jurídica  de  direito  privado,  com  sede  na  Cidade  de  São  Paulo,  Estado  de  São  Paulo,  na  Rua  Fidêncio

Ramos,195 -89 andar, Vila Olímpia, CEP 04551-010,  inscrita  no CNPJ/MF sob o n° 30.035.548/0001-
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38,  neste ato  representada  na forma  de seus  atos societários,  pelo Sr.  Marcelo Vicentini  Marchetti,

brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de ldentidade RG n.9 27.979.186, inscrito no CPF/MF

sob o n.9 277.308.608-21,  residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP.

A  TERRAFIRMA  CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E   DE   PROJETOS  LTDA,   pessoa  j.uri'dica   de

direito privado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,  na Av.  Horácio Lafer,  n.9160,

cj.132,  ltaim  Bibi,  CEP  04538-080,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n.910.561.078/0001-39,  neste  ato

representada  na  forma  de  seus  atos  societários,  pelo  Sr.  David  Joshua  Krepel  Goldberg,  brasileiro,

casado, engenheiro,  portador da cédula de identidade RG  n.9 22.999.953-0,  inscrito no CPF/MF sob o

n.9 304.481.088-44,  residente e domiciliado na cidade de São Paulo/SP.

®

®

1.1.   0  CDS  VELHO  CHICO  ressalta  que,  no  caso  de  algum  dos  estudos  e  projetos  apresentados

pelos   proponentes   autorizados  seja   utilizado  em  futuro   edital  de   Licitação,   o  ônus   do

ressarcimento  recairá  sobre  o vencedor da futura  licitação e  o  montante  do  ressarcimento

será  limitado ao valor estipulado  no Edital de Chamamento Público  n9 001/2021 (ltem  13.3).

1.2.   Poderão ser deferidos vários estudos sobre o  mesmo objeto,  devendo o  CDS VELHO CHICO

livremente,  e  com  base  no  interesse  público,  analisar  o  conteúdo  dos  mesmos,  a  fim  de

subsidiar a decisão administrativa relativa ao procedimento de contratação;

1.3.  Os  interessados  que  tenham  a  sua  petição  de  manifestação  de  interesse  deferida  serão

autorizados  a  elaborar estudos  descritos  no  Termo  de  Referência,  com  acesso  a  todas  as

informações  necessárias que estejam em poder do CDS VELHO CHICO e seus consorciados;

1.4.  A autorização concedida no âmbito do presente Procedimento de Manifestação de lnteresse

poderá ser revogada a qualquer tempo, especialmente no caso de não ser observado o prazo

de entrega dos estudos previstos no Edital.

1.5.  A  participação da  pessoa física  ou juri`dica de  direito  público ou  privado,  individualmente ou

em  grupo  no  PMI,  bem  como  o  fornecimento  de  estudos,  Ievantamentos,  investigações,

dados, informações técnicas, projetos e pareceres, não impedirão sua participação em futura

licitação promovida  pelo órgão ou  pela entidade processante.

1.6.  A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos:

i)      será conferida sem exclusividade;

ii)     não gerará direito de preferência no processo licitatório;

iii)    não obrigará o Poder Público a realizar licitação;

Ruzi   Aíoitiní_lo  (ií`  O:ivç>irtí   C(jítr`),   `,(),   ç  ]ici   8,^i  í`,   `>t}o   {o`,``   ti\)`   Ct`m[,`í)`/Si',   (_!   )'    ^,  ^z_2';Í3   \)``)_`
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iv)    não   implicará,   por   si   só,   direito   a   ressarcimento   de   valores   envolvidos   em   sua

elaboração;

v)     será  pessoal e intransferível.

1.6.1.A autorização para  realização de  projetos,  levantamentos,  investigações e estudos  não

implica, em nenhuma hipótese, responsabilidade do CDS VELHO CHICO perante terceiros

por atos praticados por pessoa autorizada.

1.7.  A autorização poderá ser:

i)      cassada,   em   caso  de  descumprimento  de  seus  termos,   inclusive   na   hipótese  de

descumprimento  do  prazo  para   reapresentação  determinado  pelo  órgão  ou   pela

entidade solicitante e de não observação da legislação aplicável;

ii)     revogada,emcasode:

a)     Perda de interesse do Poder Público nos empreendimentos de que trata o art.1°;

b)    Desistência  por  parte  da  pessoa física  ou jurídica  de  direito  privado autorizada,  a

ser  apresentada,  a  qualquer  tempo,   por  meio  de  comunicação  ao  órgão  ou  à

entidade solicitante por escrito.

1      anulada,  em  caso  de vício  no  procedimento  regulado  pelo  Decreto  n°  30.254/15  ou

por outros motivos previstos na  legislação; ou

1      tornada  sem  efeito,  em  caso  de  superveniência  do  disposto  legal  que,  por qualquer

motivo, impeça o recebimento dos projetos, levantamentos, investigações ou estudos.

1.7.1.A pessoa autorizada será comunicada da ocorrência das hipóteses  previstas  no caput.

1.7.2.Na hipótese de descumprimento dos termos de autorização, caso não haja regularização

no  prazo de cinco dias, contado da  data da comunicação, a  pessoa autorizada terá sua

autorização cassada.

1.7.3.Os casos  previstos no caput não geram  direito de ressarcimento dos valores envolvidos

na elaboração de projetos, levantamentos, investigações e estudos.

1.7.4.Contado o  prazo de 30 (trinta)  dias  da  data  da  comunicação  prevista  no  item  14.10,  os

documentos eventualmente encaminhados ao órgão ou  à entidade solicitante que  não

tenham sido retirados pela pessoa autorizada poderão ser destruídos.

2.    Os  proponentes  deverão  efetuar apresentação  de  resultados  parciais,  com  duração  prevista  de

uma hora, a serem  realizadas na sede do CDS VELHO CHICO, nos prazos de 30, 60 e 90 dias a  partir

{`ua  Ari`ian{Jo  ci€>  Oiiv€iía  Ct,`!Íjra,  50,  çcila  8^i €>,  S`:}o  jo`sé  ciocj  Caítipos/`SÍ',  (ll-Í'   1  J_2-'it3-í)t3:
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da autorização para realização dos estudos e projetos. As apresentações deverão ser agendadas e

confirmadas  pelo CDS VELHO CHICO.

3.     No prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação do extrato do presente Termo de

Autorização     no     Diário     Oficial     e     em     sua     íntegra     no     site     do     CDS     VELHO     CHICO

(http://www.cdsvelhochico.ba.gov.br/), cada empresa proponente por meio de seu representante

legal,  deverá  apresentar Termo  de  Compromisso  (conforme  modelo  do Anexo  1),  no sentido  de

concordar com  as  regras  aqui  expressas,  bem  como  manifestar expressamente  a  concordância

com as regras e condições do Edital de Chamamento Público n9 001/2021.

4.    A autorização  para  realização dos estudos somente terá validade a  partir da  data  de  entrega  do

Termo de Compromisso, devidamente assinado,  na sede do CDS VELHO CHICO.

5.     Para comprovar a  representação  legal ou  a  qualidade de  preposto das empresas  proponentes, o

representante entregará, conforme o caso:

5.1.  Se  procurador,   procuração  pública  ou   particular  (acompanhada  de  cópia  autenticada  do

contrato  social   da   empresa),   com   poderes   específicos   para   representar  a   empresa   no

presente PMl em todas as fases, e em todos os demais atos.

5.2.  Se  representante  legal,  cópia  autenticada  do contrato social,  estatuto  ou  ata  de  eleição  do

dirigente da empresa  participante.

6.     E  por estarem  assim  justos  e  contratados,  assinam  o  presente  instrumento  em  2  (duas)  vias  de

igual teor e para um só fim de direito, na presença das testemunhas adiante nomeadas, que a tudo

assistiram, na forma da  lei.
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São José dos Campos/SP,16 de setembro de 2021

CDS VELHO CHICO

Presidente do CDS VELHO CHICO

r
®

®
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lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

Thiago Pimentel Nykiel

Testemunhas:

\nu P...ir. F`icordo

^sgid po.  ARTUR PEREIR^ RIC.AF`DO 05
CFT   051...5Ô33t
Pa*  G.í.r.e ComdciEil
D.u/Ho.. 0. ^iah*n  90202i i 14 33 BRT
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Nome: Artur Pereira  Ricardo

CPF/MF n9 051.414.563-31

Nome:

CPF/MF  n9
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Cer(ificado de Conclüsão
ldentificação de envelope: 5DA5AFC I E8374493AE I F28446733E574
Assunto:  lNFRAWAY -IW317_PMI CDS VELHO CHICO_Requerimento

Envelope fonte:

Documentar páginas: 405
Certificar pãginas: 5

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Rastreamento de registros
Status:  Original

9/9/2021  |  12:09

Eventos do signatário
r Pereira Ricardo
r.pereira@infraway.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digftal
Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura:  lcp Smart Card
Emissor da assinatura: AC lnstftuto Fenacon

RFB G3

CPF do signatário.. 05141456331

Caígo do Signatário: Gerente Comercial

Termos de Assinatura e Registro EletTônico:
Aceito:  11/5#020 |  14:27
ID: bl 5ft]Ode-c074-48elÊ3f2-337501 ab47e9

David Joshua Krepel Goldberg

david.goldberg©erraf.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digftal
Detalhes do provedor de assinatüra:

Tipo de assinatura: lcp Smart Card
Emissor da assinatura: AC SINCOR RFB G5

f¥:rFg:°d:'::ga:::°r,o3°s4;c8,:°:,::t4or
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Acefto:  9/9Á2021  |  13:54
l D: 8682cd l 8J)768468e-8c5ci]3ccbsbl 458a

Marcelo Vicentini Marchetti

marchetti@toledomarchefti.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digital
Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura:  ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5
CPF do signatário: 27730860821

Cargo do Signatário: Sócio Diretor

Terrms de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 9/9Z021  | 16..05
l D: 22ba9745€1 d541 b4-823f-39033869c6a4

Assinaturas:  15

Rubrica: 0

Portador:  lNFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

adm@infraway.com.br

AssinatLira

Artur Pereira Ricardo

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço lp:  177.206.209,90

7><,7

Adoção de assinatura:  Imagem de assinatura

carregada
Usando endereço IP:  177.92.78.198

M4ú Mmm. MA«-

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço lp:  187.119.230.209

Status: Concluído

Docusign

Remetente do envelope:
INFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

Rua Armando de Oliveira Cobra, 50

Sala 816, Parque Residencial Aquarius

São José dos Campos -SP, BR-SP  12246002
adm@infraway.com.br

Endereço lp:  177.170.35.113

Local: Docusign

Registro de hora e data
Enviado:  9/9/2021  |  12:30

Visualizado: 9/9Q021  |  14:32

Assinado: 9/92021  ! 14.33

Enviado:  9®/2021  |  12:30

Visualizado: 9/9#021  |  13:54

Assinado:  9/9/2021  |  13:57

Enviado: 9/9/2021  |  12:30

VisualÉado: 9/9Q021  | 16:05

Assinado:  9/9/2021  |  18:17



®entos do signatário
Thiago Pimentel Nykiel

thiago.nykiel@inftaway.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma), Certificado Digrial
Detalhes do provedor de assinatura:

Tipo de assinatura:  lcp Smart Card
Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

CPF do signatário: 06336219607

Cargo do Signatário: Diretor Executwo

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 9/9E021  !  12:58
I D: 3e48d263-05abJ460d-b206-ffl 5c90a0056

Eventos do signatário presencial

Eventos de erftrega do editor

Evento de entrega do agente*ntos de emrega intemediários

Eventos de erirega certificados

Eventos de cópja
lNFRAVVAY ENGENHARIA -Comercial

comercial@inftaway`com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da Docusign

Evefltos com testemtJnhas

Eventos do tabelião

Ev€ntos de resLimo do envelope
Envelope enviado

Entrega ceítificada

® natura concluída

` .hcluído

Event®s de pagamento

Assinatura

3ú-  £ ---- }-,  \,# +,,`'

Adoção de assinatura: lmagem de assinatura
carregada
Usando endereço  IP:  189.38.171.14

AssinatLira

StatL]S

Status

Status

Status

Status
Copiado

Assinatum

Assinatum

Status
Com hash/criptografado

Segurança verificada

Segurança verificada

Segurança verificada

Status
Termos de AssinatLira e Registro Eleúônico

Regisdo de hora e data
Envjado: 9/9/2021  |  12..30

Visualizado:  9/9#021  |  12:58

Assinado: 9®#021  | 13:01

Registro de hora e data

Registro de hom e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data

Registro de hora e data
Enviado: 9/9/2021  |  12:30

Visualizado:  9/9Á2021  |  12:30

Registro de hora e data

Ftegistro de hora e data

Carimbo de data/hora
9/9#021  |  12:30

9/92021  | 12:58

9/9E021  |  13:01

9/92021  !  18:17

Carimbo de data/hora
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Termos de Assinatura e  Registro Eletrônico criado em:  2/4/2020  |  10:17

Partes concordam em: Artur Pereira  Rjcardo,  David Joshua  Krepel Goldberg,  Marcelo Vicentini  Marchettí, Thiago Pimentel  Nykiel

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, INFRAWAY ENGENHARIA LTDA. (we, us or Company) may be required
by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the tems
and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the
Docusign system. Please read the infomation below carefully and thoroughly, and if you can
access this infomiation electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and
Signature Disclosure (ERSD), please confim your agreement by selecting the check-box next to
`1 agree to use electronic records and signatures' before clicking `CONTINUE' within the

Docusign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send
to you through the Docusign system during and immediately after the signing session and, if you
elect to create a Docusign account, you may access the documents for a limited period of time
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
procedure described below.

Withdrawing your consent

lf you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures
only in paper format. How you must infom us of your decision to receive future notices and
disclosure in paper fomat and withdraw your consent to receive notices and disclosures
electronically is described below.

Consequences of changing your mind

lf you elect to receive required notices and disclosures only in paper fomat, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the Docusign system to
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents
from us.

AIl notices and disclosures will be sent to you electronically
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide
electronically to you through the Docusign system all required notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper fomat through
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures
electronically from us.

How to contact INFRAWAY ENGENHARIA LTDA.:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically,
to request paper copies of certain infomation from us, and to withdraw your prior consent to
receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: adm@infraway.com.br

To advise INFRAWAY ENGENHARIA LTDA. of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures
electronically to you, you must send an email message to us at adm@infraway.com.br and in the
body of such request you must state: your previous email address, your new email address.  We
do not require any other infomation from you to change your email address.

If you created a Docusign account, you may update it with your new email address through your
account preferences.

To request paper copies from INFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an email to adm@infraway.com.br and in the body
of such request you must state your email address, ftill name, mailing address, and telephone
number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with INFRAWAY ENGENHARIA LTDA.

To infomi us that you no longer wish to receive fi]ture notices and disclosures in electronic
fomat you may:
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i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page,
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to adm@infraway.com.br and in the body of such request you must state
your email, fiill name, mailing address, and telephone number. We do not need any other
infomation from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for
online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the Docusign system may change over time. The
current system requirements are found here : htti)s ://suDoort. docusim.com/guides/simer-guide-
siming-svstem-rec]uirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confimi to us that you can access this infomation electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confim that you have
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for
your fiiture reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address
where you will be able to print on paper or save it for your fiiture reference and access. Further,
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic fomat as described
herein, then select the check-box next to `1 agree to use electronic records and signatures' before
clicking `CONTINUE' within the Docusign system.

By selecting the check-box next to `1 agree to use electronic records and signatures', you confirm
that:

•     You can access and read this Electronic Record and signature Disclosure; and
•     You can print on paper this Electronic Record and signature Disclosure, or save or send

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for fi]ture
reference and access; and

•     Until or unless you notiÊ7 INFRAWAY ENGENHARIA LTDA. as described above, you
consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided
or made available to you by INFRAWAY ENGENHARIA LTDA. during the course of
your relationship with NFRAWAY ENGENHARIA LTDA..


