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Matiz de Residuos

CNPJ

Conúato Social

Fluxograma

Prcleto Apovado na Pehifuna

lntrodução

0 pÍesênte tÍabalho visa apresentar o Estrdo de lmp*to de Vizinhança (ElV) sendo elaboÍada a

caracteÍização genal da atiüdade/estabelecimento do ponb de vista socioeconômico, apresenEção de

seu entomo/usos mediato e imediab, caracterização geral dos aspectos Íisiceambientais (informações

de geologia, rccunos hídrios na áÍea, vegeh@, insol@, impatos urbanistioos), levantaÍnento do

processo de funcionamenh intemo do estabeleciÍnenh e impactos potenciais acsociado§. Além do

estudo de fluxo veicular local e fluxo de acesso ao empreendimento, levanbmenb das legislaçóes

envolvidas e egulamentações pêíinentes ao tipo de atiúdade/local, assim a geração de Matriz de

lmpacto.

Como Íenamentas para elabomçáo do trabalho fonam execulados levantamentos in loco, tanto

na área de interesse como em s€u entomo.

Tais fabalhos citdos fomeceram os dados necessárim para elaboração deste documenh, cuio

objetivo principal é atenuar ou mitigar qualquer evenfual impacto causado pela atividade.

Todo o estudo fui embasâdo nas legida@s federais e municipais vigentes. Em anexo Rêgisto

de Responsabilidde Técnica (RRT), Íelativa ao trabalho realizado.

í. ldentiflcaçãodoEstabelecimento

Abaixo descrição do empreendimento em estudo:

Nome da empresa: Cuidex lndustia e Comercio LTDA.

Endereço: Avenida Nossa Senhora da Penha, 764 - Galgo 4 - Penha - Bragança Paulista / SP.

cEP.12929470.

Nome do Responsável Legal: Luis Gushvo Tavelle
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Pós Graduanda em Gestão em Saúde pela Universidade 5ão Francisco
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Atividade: 25.43-8-00 - Fabricação de fenamentas

28.69-1-00 - Fabricaçtu de máquinas e Euipamentos para uso industrial específim não

especificados anteriormente, peças e acessórios

22.29-3-01- Fabricaçfu de artefatos de material plástico para uso pessoal e domástrco

33.14-7-13 - Manutenção e reparaçâo de máquinasjenamenta

47.59-8-99 - Comércio varejista de outos artigos de uso pesoal e doméstico não especiÍicados

antenormente

47.89-0-99 - Comércio varejista de outÍos produtos não especificados anteriormente

Area Construida. ô85,90m'z

Area do Tereno: 1 1.391,00m'?

Horário de funcionamento: 07:00 às 17:00hs.

AlvaÉ do Copo de Bombeims: AVCB anexo.

Licenciamenh Ambiêntal: validade até 21 11012022 ücr;nç nS0005564

Telebne Contah: 403S0750

CNPJ: 23.61 4.0314/0001 -7í

email: gustavo@policog.om.br

lnsoição Estadual: 225.251969.1 18

lnsoi@ Municipal 053584

2. Caracterizagão da área de intereese

Tercno de 11.391,00m' com taxa de ocupação ehtiva de 3í,3% e coeficiente de

aproveitamento de 0,27, conforme Laudo de Estabilidade, se organiza em 1 pavimento, possui área

administÍativa, copa e banheios, íestante a ocupação á indusúial

FiguÍa 1. llapa dê localizaçáo e vias de acê6so do estabeleclmento.

Visualmente foi verificado que a constÍução é de alvenaria execuhda em blocos de concreto.

Com estrufura mnvencional em pilarcs e vigas. Possui a estutuna da cobertura metálica e cobertuna em

aço galvanizado. A áÍea adminhtrativa possui laie pé hbricada. Já os banheios, copa possuem

revestimenb ceÉmico nas paredes. 0 galpão possui piso cimentado liso.

Possui Laudo de Estabilidade do EdiÍicio e Laudo de AdEuação da Atividade, de acodo com
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legislação Municipal vigente, vencendo em 08/05/2023.

No que se rcfere à iluminação e venül4ão natunal, a empíesa permite a passagem de luz e ar

entre as edificaçoes póximas, sua volumetria não se sobressaidas demais edificaçoes. Não foi analisado

aqui consideraçoes sobre o espaço privado, mas, sim, a avaliação na escala da cidade, da garantia da

separação minima entre edifica@s, capaz de propiciar adequadamente insolação e ventilação para o

espaço urbano, Assim a altura da edificaçâo e seus Íecuos é um pnto importante nesta questã0.

Possui área de recuo frontal de 5,00m, recuo lateral esquerdo de 6,45m, direito de 8,79m nos

fundos pssui recuo do teneno é de 125,18m, a venülação intema acontece de forma natural e mecânica

também com a ajuda de ventiladores de parede.

A empresa não sobrecanegou a capacidade da infta estrutuna uóana local.

As instala@s elétricas são devidamente conectados a @ncessionária de abastecimento de

energia (Empresa Elétrica Bnagantina- EEB). As instal4oes dos Elétricas são trifásicas na industria.

Caixas sepanadas com disjuntores e tomadas, interuptores e pontos de iluminação instalados

conetamente e de boa qualidade. Com circuitos independentes.

A rede de abastecimento de água e feita através da concessionária local Companhia de

Saneamento Básico do Eshdo de São Paulo - SABESP, armazenada em um reservatório de 3.0001 e

depois distribuido para todas as instalaçoes. 0 esgotamento sanitário está devidamente conectado a rede

coletora local da Sabesp.

Possui AVCB com validade até 1310812022, AVCB n0 312965. Como equipamento de combate a

incêndio pssuiÉ extintores, iluminação e sinaliza@ de emergência, etc. Não possui reservatório de

combate a incêndio.

No local onde o estabelecirnento se localiza é permitida tal atividade conforme artigo n099,

Parágrafo 4, do codigo de Urbanismo. É uma zona industrial.

Para o funcionamento da atividade a empresa utiliza os seguintes equipamentos: banheira de

resfiiamento, centro de usinagem, chiller, compressor de ar, esmeril, esmerilhadeira, estufa, extrusom,

fresa bnamenteira, furadeina magnéüca, injetora, moinho, puxador, reüfica plana, sena circular, tone de

refrigenaçã0, tupia baldan, aglutinador, banheira de resfriamento, etc.

Figura 2. Planta da área de interesse

No que se rcÍerc à qualidade do ar as atividades da empresa não emitem partículas potencialmente

poluidoras do meio ambiente.
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3. Vêgetação, Geografia e Fauna

A vegetrção pÍesente na área de inlluência do pojeto, é deconents da Íorte ação urbana no

local.

Assim, não se en@ntra espécies nativas, possui na praça púxima espécies exóticas, implanhdas

com fins paisagísücos, desde árvorcs de médio a grande porte, até gramíneas. Tah,ez em alguns tÍechos

possa exisür vegetaçáo primáÍia do local.

A Íauna somente a prcsença de pássarcs.

Não há prcsenp de áreas de mananciab no entomo avaliado.

A empresa não contamina os manarriais de {;ua nem o solo.

Figura 3. Ítlapa da vegetaÉo exlstente num raio de 200m.

Essa pÍe6er4a de vege@ão é em tomo de 40% da ocupaçáo na áíea de estudo. Sendo

consideÉvel de vegetaç& no entoÍno mediatrriínediato.

Especificamente a árca de inbmsse não prcduz área de sombrcamento significativa e tão pouco

banêira para venülação às edificaçóes vizinhas, devilo a topografa e a volumefia do seu entomo que

em grande paile também é de galpões industriais.

A fauna local esÉ únculada a esta vegetação, possivelmenb com a pÍesença de pássams, não

é prcvável a existência de animais nativos no raio de avaliação do empÍeendimento.

Flgura 3. ltlapa da vogêtaÉo oxiíentê num raio de 2l[m.

4. Palsagem urbana e Púimônio Cultural / l{atunl

Nos termos do Decreto í5.3014 do município de São Paulo, 'Paisagen ubna é a vista do conjunto

das superíicies constituídas poÍ edificações e lognadouros da cilade'. Conforme esse mnceito, a estética

uÍbana se mostra, tanto nas construÉes, como nos logradouÍos uÍôano§.

A emprcsa se inserc em áÍea onde ocoÍÍe ocupação esiderrial, comercial, iÍdustÍial.

A volumetria das edificEões do entoÍíro são na maioria de Galpões lndustriais, com volumebia

similar.

A emprcsa em análise nfu se deshca d6 demais edificaÉes, quanto ao seu volume.

Não 0c0Íre a pdui@ visual por meio de publicidade (oú{mr, placas, totens).

A UNESCO define orno patrimônio cultural inclui monumentos, grupos de ediÍicios e árcas que têm

lúBA em 6estão de Projetos
Pós Graduanda em Vigilância Sanitária pela Uninter

Pós Graduanda em Saúde Pública pela UNICAMP
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valor histórico, estétioo, aÍqueologico, científico, ehologico ou antropologico, já como patrimônio natural

as Íormaçoes fisicas, biológicas e geológicas excepcionais, hábitat de espécies animais e vegetais

ameaçadas e zonas que tenham valor científico, de conservaçfu ou estétio.

Assim na área de estudo não possui natunal/cultunal rclevantes.

5. Geraçâo de Tráhgo e HidrcgnÍia

A análise de Polos Geradorcs de TÉbgo é uma atiüdade om o objetirc de diminuir o impacto

que empÍeendimenhs de grande porte causam sobre o tÉbgo das vias que lhes dfo acesso. Esb

aúibuiçáo é estabelecida por legislaçã0, omo decorência dos aumentos sistemáticos da frota de

veiculos, do suqimento de novas atividades e do cÍescimento ê adensamento vedficado em toda a

cidade.

As questôes da geração de trábgo e da demanda por transporte públim fazem parte do sistema

viário urbano, este sistema deteÍmina, em grande parte, a facilidade, a conúvência e a seguÍança no

deslocamento na cidade. Assim estabelêcendo o bmanho das quadnas, canais de iluminação e

ventilação, bem como para inshlações das edes aéreas e subtenâneas. Nenhum outo elemento da

mmposição material da cidade é tlo peÍmanente quanto suas ruas.

Estabelecimento situado em uma Avenida, a qual possui mfu dupla com leito caÍroçável

aprcximadamente de aproximadamenE 10,000m e ca[ada de 2,00m.

Esta via que possui trânsib de veiculos leves, pequeno e ÍnâJio porte.

A rcspectiva via possui lombadas, ponto de ônibus, não possui semáforo ou radares para

controle da velocidade.

Via de TÉnsito exdusivamente local para acesso as indústrias e moradores.

0 transpoÍte de materiais na empresa é realizado na área para estacionar dentro da empresa,

assim o empreendimento nfu está alterando a dinâmica odginal do úânsito do local. Somnte em veiculos

de pequeno porte.

l{o que se rcbm à águ6 supeÍficiah, á área em esfudo onde está sifuado o empÍeendiÍnenb náo

apÍeseflh nenhuma unidde relevanle.

Possui árca Írcntal e nos fundos pam esl*ionanrenb de visihnbs e furrcbnários.

Possui possuir rÍ0 vaga pana veículos confuÍme hudo anexo.

Figura 6 - Mapa da hidrografia e sentido trânsito local.
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6. Uso e Ocupagão do solo e análise da área de inf,uência

O zoneamento é o instrumenh de planejamento urbano que deteÍmina quais tipos de uo e de

ocupação do solo podem ser instalados em cada zona urbana de foma mais adequada.

Assim mesmo quê a empÍesa esteja instalada em zon6 permitilas, podem causar impactos

prejudiciais à vizinhança. Não haverá aumenh da população local em vitude do empreendimenh.

0 estabeleciÍÍEnto esÉ localizado em Zona lndustial 2í414 onbme Código de Uúanismo, iá o

Plano DiÍetor classifica a área de Macozona UÍôana de Expansão lndustrial Especial.

Figura 5 - Ítlapa uso e ocupação do solo.

Sendo consklenada a área de influência de natureza imediata a quadna onde está inserida a área

de interesse e de natureza mediata mnsidena-se toda árca inserida num naio de 200m.

Nesse caso a vizinhança imediata possui aproximadamente ô070 de ocupação sendo esta

ocupação de indústrias, msidências, comércios e terenos vazios (vegetaçáo).

Já no entomo mediato a ocupaçâo ocorc com uso residencial, institucional e comeÍcial.

Possui uma árca rclevante sem ocupação.

Tanto o entomo mediato quanto o imediato possui densidade demogÉfica baixa, pontual

concentnada em hoÉrios de serviçps.

Figura 4 - llapa da vizinhança mediah e imediah.

7. Valodzaçãolmobiliáda

0 empreendimento irá valodzar a região.

Possui áma para ocupação que podem servir para inshlaeê de empesas de média/gnande porb

que possa vir a ter impacto consideÉvel, que possivelmenb serão contmlados pela gestilo municipal.

0 desenvolümento econômim devido à existência da empÍesa tÍaÉ beneÍicios para a cidade como

um todo e não especificamente pana os eshbelecimentos vizinhos.

8. EquipamentG Urbanos e Comunitários

Nos termos da Lei 6.766/1979, 'consideram-se urbanos os equiparenhs públicos de abastecimento

de água, serviços de esgotos, ercrgia elética, coletm de águas plwiais, mde blefônim e gh

MBA em Gestão de Projetos
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canalizado" (Art. 5', paÉgrab único). A mesma Lei determina que tonsideram-se omunitários os

equipamenhs públios de educaçfu, cultura, saúde, lazer e similaÍes' (Art. 40, paÉgnafo ?).

Não será necessário o acÉscimo ou a oiação de equiparentos urüanos ou comunitários devido ao

empreendimento.

No entomo analisado possui um equipamento, uma escola.

9, GeagãodeResÍduos

0 residuo gerado é bra do poceso indusÍial (escritório, embalagens) é da classe 2, ocore de

plàstios de embalagens, papeis e lixo omum. Sendo destinado ao AterÍo Municipal atavés da oleta

pública municipal, que ocone diaÍiamente.

0 residuo gerado no processo de trabalho é resto de sucata e metais, omumente chamado de

"cavaco", sendo destinado a empresas de sucatas, brceirizadas.

A matiz de impacbs, em anexo, detalha melhor o tip de rcsíduo gerado e seus destinos finais.

Em anexo a noh fiscal da venda desbs resíduos.

10. Níveis de Ruídoe e Vibnçõcs

As bntes geradoras se limitam aos EuipaÍnêntos utilizadG no processo de úabalho, o que nâo

allercu minimamente a gerqão de ruido do enhmo. As medidas dotad6 pelo empÍeendimento é a

utilização de maquinárioo mais silenciosoo, quando poosivel, dento dos limites eshbelecidos pela noma

NBR'I015í - 'Acústica - Avaliação de ruido em árca habitadas, üsando confoÍto da comunidade -
Prccedimento', da ABNT, conbíme Resolu@ Conama 01 de 08/03/90, reüfcada em í6/08/í990.

Os ruídos gerados no estabelecimento encontam-se denho dos parâmetos legais aceitos.

O estabelecimento não úiliza nenhum equipamento que poduz vibrapes sensiveis ac limites

estabelecidos pela a NBR'12.273188. Assim não possuiimpactos posiü\,os ou negativc.

Possui laudo de ruidos, enüegue em anexo e na Cetesb.

'l'1. lntegraÉo Com Plano6 ê PÍogEmas Existentê6

A empresa não soube informar sobre danos ou progíamas municipais diwlgados para o local ou

entomo.
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'12. Relatório de lmpac{o de Vizinhança

Objetivo

ApÍesentar as conclusóes do ElV, prever os impachs gerados pelo emprcendimenh, determinar

medidõ para eliminar ou mitigar os impactos, assim eútando incomodo ao entomo em que está inserido.

Com rela@ aos impactG de vizinhança, é pÍeciso lembnar que o Estafuto da Cidade se rcferc aos

efeitos (ou seja, impactos) positivos e negdivos, por impetos posifuos eotendemos aqueles que fazem

beneÍicios à população vilnha ao empreendiÍnento ou atividade. Por outro lado, por impacbs negaüyos,

entendemos aqueles que faÉo maleficios, plejúbando a üzinhança do empÍeendimenh.

ü lnfÍa.*tÍutura urbana e amblental

0 estabelecimento não alterou e nem alteraÉ a paisagem uÍbana do entomo, pois se trata de

uma constn4ão Íespeitando a volumetria de edifica@es üzinhas.

No geral não foi detectado nenhum tipo de dificuldades causadas pela empresa, esta não

interfere na vida cotidiana local, não causando nenhum üpo de depreciação.

A utilização de água, energia e os desç§os de esgob estio de aodo com a legislaçáo,

conforme Laudos de Estabilidade e AdEuação do emprêendimenh.

{1, Vegetaçâo e Fauna

O empeendimento nâo apÍesenh impacto na vegetação e fauna local.

{L Geração de tráfego e demanda por transporte público

A emprcsa não é pólo gerador de tráÍego, pois suas ativ lades e edificaçáo atraem/prcduzem

aumento do tânsito, mas contolado atavés de estacionamento e nfo é diariamente.

Não iÉ atbrar a demanda local de fansporb públio.

iL iledidasiíitigadons

A empresa tem por principio atuar de acordo com as bgislações municipais, estaduais e Íederais

vigentes.

Possui Licenciamento Ambiental.

Alende todm as exigências, ambienhis, tnabalhisbs, üsa Íespeito e seguÍança aos seus

prcfissionais.

MBA em Gestão de Projetos
Pós Graduanda em Vigilância Sanitária pela UninteÍ

Pós Graduanda em Saúde Pública pela UNICAMP
Pós Graduanda em Gestão em Saúde pela Universidade São Francisco

e-mail: moraes.correa@terra.com.br / contato: 11-97582-1445
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í3. Conslderaçóes finais:

A empresa aprcsenta mndipes adequadas para funcionancnto. A qualidade de vida da população

deveÉ melhonar ou pelo mercs ser prcseÍvada com a instalação do empreendimento em estudo.

A empesa por si sô não vai agravar impaclos já existentes.

Possui compatibilidade ente o uso e ocupa@ com relaçáo às legislaçóes vigentes, além disso não

cria nenhum impacto negativo no meio Íisico (huna, vege$ão, hirlrcgrafia, etc.).

0 estabelecimento está sujeito a fiscalização da CETESB - Companhia de Tecnologia de

Saneamenh Ambiental.

O estabelecimento nâo está sujeito a Fiscaliz4áo da Divisáo de Vigilância Sanitária / Anvisa.

Não ocorerá impactos associados à geração de residuos, übraçôes e ruidos no local.

A emprcsa não afeb o tânsito local.

Conclui-sê que o impacto final da empresa em es{udo ê positirro.

PoÍtanto, o empÍeendimento podeÉ funcionar sem que a üzinhança sofra qualquer prcjuízo em sua

qualidade de vida.

14. RefeÉncias BibliogÉficas:

Lei n010,257 de Julho de 2@1 - Estatuto da Cidade;

Lei Complementar no56í de 26 de Setembro de 2007;

Decreto n0339 de 01 de Outubro de 2007 - Estndo PÉvio de lmpacto de Vizinhança e Respectivo

Relatório de lmpacto de Vizinhanp;
Lei Complementar n0534 de í6 de Abril de 2007 - Plano Diretor
Lei Complemenhr n0556 de 20 de Junho de 2007 - Código de Uóanismo;

Resolução CONA||4A n0283 de 12 de Julho de 2001 - Tratamento e Destino Final de Resíduos;

NBR/ABNT 100004:2004 - Classificação de Resíduc;
NBR/ABNT : 1015í:2000 - Acústip - Avaliaçáo de Ruídos em árcas habibdas, visando onforto da
comunklade;

Lei Estadualno10,083;
Decreto Estadual no12.34ü18;

Lei Fedenal No 6.766, de 19 de dezembrc de í979 - Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá
outas povidências;

www.unesco.oÍ9. acesso en 121M12012 a21:59.

Bragança Paulista, 30 de setembrc de 2020.

Assinatura do Profi ssional
Elaine C. CoÉa de Ítíoraes

Arquiteta UÍbanish
cAU A546828

Cuidex lndusúia e Comercio Ltda

MBA em Gestão de Projetos
Pós Graduanda em Vigilância Sânitária pela Uninter

Pós Graduanda em saúde Pública pela UNICAMP

Pós Graduanda em Gestão em Saúde pela Universidade 5ão Francisco
e-mail: moraes.correa@terra.com.br / contato: 11-97582-1445
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tonselho de Arouitetura
e Urbanismo do'Brasil

Registro de ResponsabilidadeTécnica - RRT

RRT SIMPLES: NÃO REGISTRADO

Verificar Autenticidade

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social : EI-AINE CEZARIA

CORREA DE MOMES

Data de Registro: 13/06/2008

2. DETALHES DO RRT

CPF: 278.380.088-83

Registro Nacional: 000A546828

Tel: (11) 97582-L445

E-mail: MOMES.CORREA@TERRA.COM, BR

Nq dO RRT: NÃO REGISTRADO

Data de Cadastro: 0AL0n020

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Registro:

2.l Valor do RRT

Forma de Registro: lNlClAL

Tipologia:
lndustrial

Forma de Participação: INDIVIDUAL

Atençáo: Este item será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificaçáo do pagamento pela
compensaçáo bancária. Para comprovação deste documento é necessária a aprêsentaçáo do respectivo
comprovante de pagamento

3.DADOS DO CONTRATO

3.1 Contrato

Ns do RRT: NAO REGISTRADO CPF/CNPJ: 23.614.034/0001-71.

Contratante: CUIDEX INDUSTRIA E Valor de Contrato: R$ 1.900,00
COMERCIO LTDA

Nc Contrato:

Data de Celebração:
02tL012020

Data de lnício: 02/10/2020

Previsão de Término:
021L012022

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 12929470

Logradouro: NOSSA SENHORA DA PENHA

Baino: PENHA

UF: SP

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

No: 764

Complemento:GALPÃO 4

Cidade: BMGANÇA PAULISTA

Longitude: Latitude:

Er-ABOMÇÃO DE ESTUDO DE TMPACTO DE VTZTNHANÇA E RESPECTMO REIáTOR|O DE TMPACTO DE V|ZTNHANÇA.

3,1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1q do art. 56 da

Lei n" 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: MEIO AMBIENTE E P|ÁNEJAMENTO REGIONAL E URBANO

Atividade: 4.2 - MEIO AMBIENTE -> 4.2.4 - Estudo de lmpacto de Vizinhança - EIV

Quantidade: 685.9

Unidade: m2



Conselho de Arouitetuna
e Urbanismo do'Brasil

Registro de ResponsabilidadeTécnica - RRT

RRT SIMPLES: NÃO REGISTRADO

Verifi car Autenticidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de Registro

Ng dO RRT: NÃO REGISTRADO INICIAL

s. DECr-ARAçÂO DE VERACTDADE

Contratante

CUIDEX INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA

Data de Registro Data de Pagamento

021L012020

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔruICN

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista ELAINE CEZARIA CORREA DE

MOMES, registro CAU nc 0004546828, na data e hora: 021101202018:16:10, com o uso de login e de senha pessoal e
intransferível.

www,caubr,gov.br Páglna2li2
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Rêcibo do Pagodor

#ermm&H" | ,0, -, | 00190.00009 03032.386009 12s2s.7s01749 B4í0o000oo9z9s
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t Nosro t{úmero I Nr. Doêumento I Datâ dê Vênclmenio I Valor do Oocumenlo

I ooozuooorzo2stsioa I tnezrr-w I trellozom I sz,ss

I Nomê do B€nêflclárlo/CPFiCNPJ/Endêíêço

I clulse , ís.í3í.s60r000íó2 / FoRMosA 367 cENTRo 23 ANDAR sÃo pAULo sp 0í04s000

I
I reez-xroorozo

Agêncla/Cóilg; do BêneflciáÍio Autênilcâçáo Mêcânlca

CAU§P-TN(A-RRT - Exercícb 20m - R$ 97,95
ELAINE CEZARIA CORREA DE MORAES - CAU no 4546824
RRT No íM€1(x. REFERENTE A í (UMA) ATIVIDADE(S)
conratânb: culoEx INDUSTRIA E coMERclo LTDA cPF/cNPJ: 23.61.t.034/0001-71

rrerçÃo: NÃo ExcLUlR o RRT DURAI{TE o penlooo DE pRocEssArEr{To Do pAGAmENTo (DE 2 A 4 DtAs).
NÃo RECEBER Após o vENcrMEMro. NÃo REALTZAR o PAGAMENTo poR TRANSFERÊNoÁ BANoÁRÁ

I (=) valoÍ cobEdo

I sz,ss

| ,0.'., | 00í90.00009 03032.386009 12B2s.Tso1T49 84100000009795

I Locâl dê Pâgarcnto I Dâta .Íe Vênclmênto

I Pagável em qualquer Banco até o yenclmonto I
lNome do BGm6cláíorcPF/cl{PJ lAgêmta/cfotgo do B€ne,flctáío

tr 
CAU/SP/ í5.í3í.560/000í€2/FORMOSA36TCENTRO23ANDARSÃOPAULOSP0í(XI(m 

I
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trUgo 

do Benêo 
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auntldadê 

l 
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vator oo Dcumnto

lnfomaçóêr de Rêsponsâbllldâde do BeneÍlclárlo f (-) Í)ê.conto/Abatlmnto

l(-) 

hconto/Abatlmnto

16110t2020

í897-X r 60487-9

303238600í2823750-9

97,95

97,95

CAU-SP-T,
ELAINE CIELAINE CEZARIA CORRF^ DE MORAES _ CAU no AE4ô82€ I (+) Jur6/irune
RRT N' í0043104 - REFERENTE A 1 ÍUMA) ATTVIDADEÍS) I
Contratante: CUIDEX INDUSTRIA E CÕMERCIO LmA cPÊ/cNPJ:23.6'14.0 ufi)oí-7í |

ATENÇÃ.: ilÀo ExcLurR o RRT DURAr'rrE o pERlooo oE pRocEssAtEr{To Do pAGAtENTo (DE 2 A 4 D.o{t=' 
'"'- tooooo

NÂo RECEBER Apôs o vENcrMENro. NÁo RE r-rzAR o pÂcaMENTo poR rRANSFER6.C|A BANCÁRA. 

I
l{omê do Pegador/CPFtCltPJrEndercço
EIÁINE GEZARIA CORREA DE TORÂES 

' 
278.380.088{:} 

'
GAU 454682{
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r-ARGo sÃo JosÉ, ss, , TABoÃo, BRAGANçA pAUusrA, sp, cEp:í29íÊ290
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AulênüeÉo lr*ânlce Flchâ dê Compênsâção
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Ç ur.desco

Nome do Banco Destinatário: BANCO DO BMSIL S.A.

Número de Identificação: 00190.00009 03032.i86009 1282i.750174 9 84100000009795

Razão Social Beneficiário: CONSELHO DE ARQUITETUM E URBANISMO DE S

Nome BeneÍiciário: CONSELHO DE AROUITETUM E URBANISMO DE S

CPF/CIIPJ BeneÍiciário: 015.1 31 .560/0001-52

Razão Social Sacador Avalista:

CIYPJ/CPF Sacador Avalista :

Instituiçilo Recebedora: 237

Nome Pagador: EIÁINE CEzuRU CORREA DE MOMES

CPF/CI\IPJ Pagador: 278.380.088-83

Data de Vencimento: 16/10/2020

Valor: 97,95 Multa: 0,00

Desconto: 0,00 Juros: 0,00

Abatimento: 0,00 Valor do Pagamento: 97,95
Bonificação: 0,00

Data do Pagamento: 02/10/2020 Hora: 18:22:53

Descrição do Pagamento: Cuidex

Debitado da: Conta Fácil

A transaçâo acima foi realizada atraves do(a) BRADESCO CELIILA&
dentro das condições especificadas.
O lançamento consta no extrato do(a) cliente ELAINE CEZARIA CORREA
DE MORAES, CPF 278.380.088-83 , Agência 1E0 - Conta 101315, da data
de pagamento, sob o número de protocolo 0000607.

Comprovante de Pagamento
Boleto de Cobrança

Data:0211012020

Banco Bradesco S.A.
http //www.bradesco.com.br

Recomendamos a impressão desse Comprovante.
Para tanto, utilize a opção de impressão de seu browser.

AUTENTICAÇÃO

lY?rNYch QvF6Z!,Íit KD€xDu6q oys3RRpx US!íOeIT8 QpsuhÀUd t*L9pcnt GEn5D9wJ
iÍ{qHgr4C FhI.ÍúÍG4P3 Kp4WoGzJ wOEZfl/rFW hIIZTHIUu *IRNo9#íÉ ft*52jrp ÀeDsaCEX
uxsS6xQ9 vPvHtnCj KyNrVkR? XrO##xHj !ívDlBum* SxIR9wLS 927L0200 06600180



Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

RRT SMPLES

VeÍifi car Autenticadade

1.1 Arquiteto(a) e Urbanista

Nome Civil/Social: ELAINE CEZARIA
CORREA DE MORAES

Data de Registro: f3/06/2008

2. DETALHES DO RRT

CPF: 278.380.088-83

Registro Nacional: 0004546828

Tel: (U) 97582-1445

E-mail: MORÂES.CORREA@TERRA.COM.BR

No do RRT: S110043104100Ct001

Data de Cadastro: 0211012020

Modalidade: RRT SIMPLES

Data de Registro: 0211012020

2,1 Valor do RRT

Forma dê Registro: lNlClAL

Tipologia:
lndustrial

Forma de Participação: INDIVIDUAL

Valor do RRT: R$97.95

3.DADOS DO CONTRATO

Pago em: 02/10/2020

3.1 ContÍato

No do RRT: S110043104100CT001

Contratante: CUIDEX INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA

CPtlCNPJ: 23.614.034/0001-71 Ne Contrato:

Valor de Contrato: R$ 1.900,00 Data de Celebração:
021t012020

Data de lnício:
021L012020

Previsão de Término:
021L012022

3,1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP:12929470

Logradouro: NOSSA SENHORA DA PENHA

Bairro: PENHA

UF: SP

3.1.2 Descriçáo da Obra/Serviço Técnico

Ns: 764

Complemento: GALPÃO 4

Cidade: BMGANçA PAULISTA

Longitude: Latitude:

ETABORAÇAO DE ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANçA E RESPECTIVO RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANçA.

3. 1.3 Declaraçáo de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificaçôes abedas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § le do art. 56 da

Lei n' 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

GTupo: MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO

Atividade: 4.2 - MEIO AMBIENTE -> 4.2.4 - Estudo de lmpacto de Vizinhança - EIV

Quôntidade: 685.9

Unidade: m,

www.caubÍ.gov.bÍ Páglnâ l/"2

Conselho de AÍouitetuÍà
e tlrbanismo do'Erasil



Registro de ResponsabilidadeTécnica - RRT

RRT SITUPLES

Verifi car Autentici dade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

4.1.1 RRT's Vinculados

Número do RRT Forma de Registro Contratante

Ns do RRT: S110043104100Cr001 lNlClAL CUIDEX INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA

s. DECLARAçÃO DE VERACTDADE

Data de Registro Data de Pagamento

02tL0t2020 0?/L0r2020

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigaçôes, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNtCA

Documento assinado eletronicamente por meio do cadastro do arquiteto(a) e urbanista E|IINE CEZARIA CORREA DE

MOMES, registro CAU nq 000A546828, na data e hora: 021L01202018:16:10, com o uso de login e de senha pessoal e
intransferível.

www.caubr.gov.br Páglna2li2



Prefeitura do Município de Bragança Paulista
'etaria Municipal de Finanças

Divisão de Receita
Seção de Tíbutos Mobiliários

Cadastro Municipsl de CofilÍihrinte

-c.M.c.-
NUMERo DE rNscRrÇÃo

032407

Plw

2s.010-031/20í 5
ATMDADE

AROUÍTETO (A)

NorúE oo pRoFlssloNAl At ÍôNolro ou RAzÃo soctAl

EI.AINE CEZARIA CORREA

CPF /CNPJ

278.380 088-83

ENDEREÇO

IRV SAO JOSE 58 JARDIÍII SAO JOSE Paulista-SP
L@êl

nurôuorr,,to
RG /INSCRIÇÃo ESTADUAL

vÁlroo pAnn o MuNrclpto DE BRAGANÇA pAULlsrA

ESTE CARTÃO COMPROVA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO CADASTRO

DE CONTRIBUINTES, CONFORME ARTIGOS 18 E 62 Do cTM (Lei í999/84)

EM cASo DE euALeuER Ttpo oe RlrennçÂo ou ENcERMMENTo DAS

ATTVTDADES, oevenÂ coMUNtcARAo uururcÍpro, No pRAzo DE 30 CTR|NTA)
DIAS DA ocoRRÊNch, NoS TERMoS Do INcISo I ARTIGo 61 Do cTM.

F;E li1Í-J



02t10t2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURíDICA

FI
ATIVIDAOES

28.69.1{0 - Fabricaçáo de máqulnas o €qulpamentc para trso lndusüial epeclfico náo especificadoc anteriormente,
peças e acgssóÍlos
22.29-341- Fab'ricação de arteúatoc de material plásüco para uso pesoal e doméstco
33.í4-7-í3 - Ítlanutenção e rcparação de máquinas.íenamenta
47.59{-99 - Comórcio varejista de ouúoe arügos de uso pessoal e domósüco não especificadoc anteriormente
47.89{-99 - Comórclo varciista de ouúos prodúoe nâo epeclficadoo anterionnente

EIH-I

tffitm E
l*l

ffi

ry

cor[pRovANTE DE TNSCRTçÃO E DE StrUAçÃO
CADASTRAL

DATA OE ABERTURA

06fl11201523.6í4.0341000í-71
MATRIZ

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no í.863, de 27 de dqembro de 2018.

Emitido no dia 02í012020 às í5:06:56 (data e hora de BrasÍlia). Página: í/í
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Efaine C. Corrêa íe Moraes

Aryuíhfa ltrhan*fa

DECLARAçÃO DE CÉNCn DAS LEIS DE ACESSTBTLIDADE

Declaro para fins de obtenção de Relatório C,onclusivo de ElV, que CUIDEX

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, sito a Avenida Nossa Senhora da Penha, n0764 - Galpão 04 -

Penha - Bragança Paulista / SP, CEP: 12.92Y470, sob CNPJ: 23.614.034/0001-71, DECI-ARO

que tenho ciência das exigências de acessibilidade aos "Portadores de Deficiência' nos projetos

urbanísticos e arquitetônicos, conforme a NBR 9050 / 2015 da Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT, nos tennos das Leis n0 10.M8, de I de novembro de 2000, e n0 10.098, de 19

de dezembro de 2000, do Decreto Federal n0 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e Lei

Complementar Municipal no 754 1710912013, as quais estabelecem as normas, leis e critérios

básicos pan a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade

reduzida,

Bragança Paulista, 28 de setembro de 2020.

CUIDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

MBA em Gestão de Projetos
Pós Graduanda em Vigilância Sanitária pela Uninter

Pós Graduanda em Saúde Pública pela UNICAMP

Pós Graduanda em Gestão em Saúde pela Universidade São Francisco

e-m a i I : moraes.correa @terra.com. br / contato : 1L-97 582-1445
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1. TNTRODUçÃ0

0 presente trabalho foi elaborado em atendimento à solicitaçâo da empresa CUIDEX

INDUSTRIA E COÍIERCIO LTDA . EPF, com a Íinalidade de elaborar o LAUDO TÉCNICo DE

AVALnçÂo D0 RUÍ00 Eil ÁREAS HABTTADAS, VTSANDO 0 COIIFoRTO DA CoilUNTDADE,

SEGUNDO A NBR í0.í5í:2000IABNT.

0 imóvel está localizado na Macrozona Urüana 2í413, possui área constuida em tomo de 675

m2.

As inform4oes contidas neste documento base foram obtidas através da avaliação

sistemáüca no local da Empresa e seu entomo, representando as condições atuais do local na data

úgente da elaboração das Avaliaioes.

2. TDENTTFTCAçÂO DA EMPRESA

Tel.: 1 1-97582-1445/1 1-98333-2838
moraes crnea@tena.com.br

petersonespecialista@hotmail.com

{ome da Emprasa:

CUIDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP

tlome Fantasia da Empresa:

POLICOG
lelebne:

(11) 403S0750

tlome do Responsávelpela Empresa:

LUIS GUSTAVO TAVELLA
ladasbo Nacional das Pessoas JurÍdicas:

23.614.034/0001-71

\tiüdade Pdncipal da Empresa:

Fabrir4ão de fenarnentas.

:ndereço:

Av. Nossa Senhora da Penha - 7ô4 - Galpão 4 Penha

)idade:

Bragança Paulish SP

]EP:
12.929470

)NAE:

25.43-8
3rau de Risco:

3

)ah üsita:

fin0n0$
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3. OBJETIVO

0 presente Laudo tem por objetivo verificar e demonstrar o ruido devido ao tipo de utilizaçáo

(Fabricação de alimenbs pana animab), na qual a atividade desenvolvida pode interfurir quanto aos

níveis de ruído e conforto acústico.

Para tanto, buscou se parâmetros através de aÍerição e avaliação no local, tendo como

finalidade constatar e relatar informações sobre as condições de ruído ambiental no entomo.

0 laudo técnico desta avaliaçâo de ruído foi balizado pelas Normas pertinentes, NBR-10151

- Acústica - Avaliação do ruÍdo em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade -
Procedimento e NBR-10152 - Niveis de ruído para conforto acústlm.

4. EQUTPAMENToS DE itEDrçÃo

APARELHO: AUDIODOSIMETROS DE PRECISÃO

MARCA: CHOMPACK SMARTdB

CALIBRADOR MARCA'QUEST',

MODELO QC.1O ATENDENDO "ANSI S1 .40-1984'.

CIRCUITO: PRESSÃO SONOM EQUIVALENTE (I.,,AEq) EM OECIBELS PONDERADOS EM "A'[dB(A».

Tel 1 1-97582- 1445/í 1.98333-2838
moraes conea@leÍra.com.br

petersonespêcialiía@hotmail.com N
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5. CARACTERTZAçÃODOEMPREENDTMENTo

lm4em 01: Vista Frontal da Fábrica

Fonte: Peterson tüendes

Data: 17/102019

Tel.: 1 1-97582-1445í 1-98333-2838

moraes.conea@tena.com.br
petersonespecialista@hotmail.com

tlome da Emgesa:

CUIDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (1 í) 4035-0750

\tividade Pdncipal da Empresa:

Fabricmão de fenarnentas..

ladasho Nacional das Pessoas Juridicas:

23.614.034/0001-71

{orário de Funcionamento:

De segunda à sexta das 7:00 as 17:00hs.

:ontes emissoras de ruidos:

Máquinas diversas utilizadas no pÍocesso de Fahkiaçfo perfis,

nesas, assentos e bancos a b6e de material reciclado.

3rau de risco:

3

i

-Á
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6. LOCAL DE MEDçÃO

As mediçoes foram realizadas na calçada, na via de acesso localizada na Av Nossa Senhora

da Penha - 764 - Galpao 4, possuindo vizinhos nas laterais e no fundo. 0s horários escolhidos

ocoÍTeÍam de forma a coincidir com os horários de execução das atividades com as máquinas

ligadas, sendo às 10h40, sendo relevante que as medi@s deram-se no momento em que havia

atividades e operação das máquinas existentes nas dependências da Empresa.

lmagem 02: Localizaçáo do Estabelecimento

Fonte: Google Earth

Tel.: 1'l-97582-1445/1 1-98333-2838
moraes.cone@tena.com. br

petersonespecialista@hotmail.com



Latàt T q,n ün de Avd,íaqã.a

do R uíào ew Á rea+ X drí,a.d.a,y

7 - MENSURAçÃorÉCNrcA

7.1 DESENHO ESQUETÁTrcO DOS PoNTOS DA itEDrçÃO

aérea os locab onde bram realizadas as medipes:

lmagêm 03: Localizaçh dos locâis de mêdrçáo

Fonte: Googls EaÍür

A medição 1, rcalizada na calçada em fiente a entada da efurida Empresa CUIDEX INDUSTRIA

E COMERCIO LTDA - EPP., localizada na Av Nossa Senhora da Penha - 764 - Galpão 4;

A mediçáo 2, foi realizada na Empresa Ricardo Cuba Dos Santos - ME localizada ao lado da

Emprcsa, denominada Galpâo 3;

A medi@ 3, realizada em teÍÍeno localizado na lateral direita da Empresa, localizada na Av

Nossa Senhora da Penha - 764;

A medÇão 4, realizada nos fundos da Empresa Cuidex lndúsúia, em especial no pátio da

Empresa lmbramil lndústria e Comérci0.

1 el.: 1 1 -97 fi2-1 445 | 1 1.98333-2838
moraes.coneâ@ten"â com.br

petemoespecialista@hoÍnail mm
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Medição da dose do risco de exposição ocupacional obtendo os niveis equivalentes de exposições de

alguns periodos. Neste caso foi realizada amostragem de alguns períodos durante o funcionamento dos

equipamentos considerados ÍepÍesentativos nos locais avaliados, utilizandose de Audiosimetros

computado com a configuração, como segue.

Norm,alização

NÍvcl dc
Crltório

I axa dG

Dupllcação Llmlar
Ntvct

Máxlmo

Dosarnetro = NR-15 8s dB (A) 5 dB (A) 80 dB(A) 115 dB(A)

lmagem 04: Propriedade com Eedominância Cornercial

Fonte: Peterson Mendes

Data í7l10/2019

Tel.: 1 1 -97582-1445/1 1 -9833&2838

moraes.conea@tena.com.br
petersonespecialista@hotmail.com

Vbta da Empresa Ricado Cuba Dos Santos
- ME -Galpão 3
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lmagem 05: Teneno Lateral

Fonte: Peterson Mendes

Dala:17110D019

Vista do teneno em consfução localizado na

parb lateralda Empresa - S/1.1.

Vbta na parte dos fundos da Empresa, no

pátio da Empresa lmbnamil lndúsúia e

Comércio.

lmagem 05: Propriedade com gedominância lndustrial

Fonte: Peterson [4endes

Dala:1711012019

Tel. : 1 1 -97582-1 445/1 1 -98333-2838

moraes.conea@tena.com.br
petersonespecialista@hotmail.mm N

,
- *t--
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A seguir a Tabela om Íonte proveniente das atiüdades de uso das máquinas de produÉo de

alimentos para animais

Tabela - de Ruído Ambiental
F01úÍO NÍvelde ruÍdo RuÍdo sêm Íontr RuÍdo com fonb ob!êrv.çõ0s

1 70dB 67,3d8 69,2d8 bnb= Usode
Máquin6 ligadas

e ruído de ouüas

bnb = Uso de
Máquinas ligadas

e ruido de outras

Máquinas l§adas
e ruldo de outras
Emoresas

Máquinas lQadas

e ruído de outras
EmDíêsâs

A NBR í0.151 estabelece para ambientes com áÍeas de úilização mista (fuea mista, com

vocação residenciat), o nivel de ruilJo ambiente (Lra) o valor de 70 dB(A) para o periodo diumo e de 60

dB(A) para o periodo notumo, sêndo que o peíodo notumo não deve começar depois das 22 horas e

não deve terminar antes das 7 hora do dia seguinte.

Como a utilização do empreendimento se daÉ no período diumo, ou seja, dm 7 horas até às 17 horas, a

Norma NBR 10.151 estabelece o limite em 70 dB(A). Abavés da análise da respec{iva Tabela podemos

concluir que os pntos 1,2,3 e 4 apresentam-se dentro do prescrito pela NBR-10'151, por ocasiáo da

mediçã0. Vale obseruar que póximo ao local, está situado a Av l,lossa Senhora da Penha - 7ô4 om

diveÍsos banacões e indústrhs nas pÍoximiiades onds m ÍrEsrno6 calizam embsão sonora de ruido.

Tel.:'1 1-9758214,45/1 1-983312838
moraes.mrea@tera.com bÍ

petersonespecialista@holínail.com
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8 - ANEXO r , CERTTFTCADOS DE CALTBRAçAo

RBC - Rede Brasileira de Calibração

q"o.r4

Pógina I de 9

Nw:
Endereço
crdd.:
FÃtab:
CEP:

Norc: Àudi&slrearu
Límo: C|{ROI|4PAC-K
LJ&lo: SmrdD
N'& *rie:
No& Patritônio:
Ne & I&nríflaçdo:
No & Pwsw:
turo & Calibraçdo:

IIO blutiq - Sctlaçücs em Ífigtue ()calnçlorul I)& - EPP
Av- )lintônro Pircs Pircatel, lAO2
Brag@ça Poullsrq
.SP
t29114il

Tlp<>

0woolol2
NAo @súa
Nékrwaa
3t769
o7/o2/17

O prcedtrento opreional de altbrafio PRO - AUD - I 2OO p.OÍl

IUoan&Rdaútdo:

IEC6IESI: ilOI eÀNSISI-25: l99l

Wartw:

D€scle 1996

á

LlertiJicado No : 8J- 177

Dados do L-üante

Norc j|,'§erle Àr Ihta&

Gerat*>r de Fuções
C a I lb ra do r F) et bA ais ti @

Ànalisdor de Àudio
Barôrutrc

TerreIJigrómeruo

MY4üXB7A6
a,

1AY50270001
loo.o9I2.aBo2_ot6
t(n.og12-Bt2.Ol6

RBC-I5/0672
DILíCI 2111/2o15

Rrc-l5/O17A
Lvt932A-t6-RO
Lv2r t 77-t6RO

RT}(-
INI'/L,TRO

RI}C
RBC
RBC

I
|^âffiro óE NilçÁOACÊ€OrÍ§ pEUCffiE OErcOFrc Cd^&T NBR r9&ÉC rt6 s@ o Nftrc ã

ffi-ffi'msffitffi
à.4ôffiEôffi6àl*ô@É

ccftE ú.@ôffi .@E ffi .ÉÉôú(aDhÉô
uffi -9) otuôú*,ff..l@dFÉBH Ebúry.-rtu-+Ôffi
@frtu.@ffiFbnffi.
í@ 

^ffisffiôtl@ffi(lE.€tBffic56ô.@ (r)*. 'É&'u-É .G (4.
ru

4úd'ldmtoúd

^v. 
Eng' Ser.iva do owciÍá, 465 - O574í-2OO - Jd. Taboâo - Sáo PeÚo - SP - Elraa$

F@.: 55 11 3344-9320 - wwchlÚD*k'ffi bÍ

Tel. : 1 1 -97582-1445/1 1 -98333-2838

moraes.coÍree@tena.com.br
petersonespecialista@hotmail.com

I
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Página 2 de 9

Desde 199ô

Sarrriâru*A@
Certifi€te oÍ Cailbration

I"oiÍa & ntwl & rcfetürcio: 65 dB a l3O dB
Parânetto: dB (A) Slov

fr'rcqfrêncio
noaiml QIz)

Fteqüência
esta (IIz)

Pu&raçdoA
Dyio incúcdo

(dB)

PqtderaÉo C
Deiolnücú

ídB)

Reslr$ta Liaar
bsvloínãcdo

aB)
Toler&rta

em dB

63
80
I(n
125
160
200
250
3t5
100
500
630
6m
t(xn
I 250
1600
2Un
25m
3150
4A(n
5Un
6300
80ü

63, tO
79,43 -
lulo
125.9
15a,5
199.5
25t,2
316.2
39A, I
501,2

4,8
4.1
4.1
o,o
o.o
o,o
o.o
o,o
o,o
o.o
o,o
o,o
o,o
o,o
qo
o.o
o,o
o,o
o,o
o,o
4.2
4,5

o,o
o,o
o.o
o,o
o,o
o.o
o.o
o,o
o,o
o,o
o,o
o,o
o.o
o,o
o,o
o,o
o,o
o,o
o,o
4,1
-o,2
4.5

o,o
o,o
o.o
o.o
o,o
o,o
o,o
o,o
o,o
o,o
o.o
o.o
o,o
o,o
o,o
o,o
o.o
o,o
o,o
o,o
o,o
o.o

.t t.5
t 1,5
!l
tl
iI
tl
t1
+l
Íl
II

I

:ng" S€Éiva d6 OltveiE, {65 - 0574í-2OO - Jd- Íaboáo - Sáo Paul,o - SP - BEll
Fore: í5 11 3344-9320 - M.càMpac*.@-br

Tel. : 1 1 -97582-1445/1 1 -98333-2838

moÍaes.conea@tena.com. br
petersonespecialista@hotmai Lcom

7
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ANEXO [ . ANOTAçÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNrcA

ttorp: ELATNE CEZARIÂ CORREÂ DE MORAES

RegistDt{acind: A5it682{

2. DADOS DO CONTRATO

Tturo(b PlGdcld: Arpitêto e UÍbaoÉta

coírhem: CUIOo( hIDUSTRIA E COiiIERCIO LmA
clçJ: ?3.614.034m0í-7í
cúEab:

RRT SIMPLES
ilo (xp00088943ís

INICIAL
INDIVIDUAL

frrlililmiltffi
Registro de ResponsabilidadeTécnka - RRT

Documento válldo gomente se acompenhedo do compÍovante de prgtmento
L.il{oí2374.b le
^rt 

47. o RRf sá il Etr E:É idf: mssxÉB. por ntsrm&lo ê s pEúaüc lgffi lêgcrHE
m cAU 

^rt 
18. l{ão Há efriEb RRT s o trÉrb íEcotriHb ü Te ê RRT peE F3s n*: (to DoÍsdlJ o pêb p§€

1. RESPOT{SAVEL TECMCO

Vú Coíl0-ab/Hdu'tlos: R3 0,ü)
Ipo ê CfifafÊ: Pesse iri<ie de dieito pÍiyado

ceteDrabem: 25/102019 oíãdetnb. 25tfiÍn19 BeflÉãodet€írÍüE'. 25t10t2020

Eôl.m.f.&e *@ úEiccloDúoLrúrlOrÉpúr und.rrBnT

3. DAOOS DA OBRATSERVIçO

Entteço:AVENIDÂ NOSSA SENI-IORÂ DA PENHA
eaamgaA\EilDA flOSSA SEr$.rc|RiÀ D PEIif{iÀ

ellpÃor B-E PE]trA
uF: SP cEÊ í2SD9am clÉ: ERAGÂll9APÂlâ-lSiTA
Cod{a.úBcGfriaêü lrüÉa: 0 LõTttlc

{.A IECTSCÂ

e.rpo d. AÀríúr: 5 - ATI\|EAO€S ESPECIAIS EU ARO{rÍfETURA E URA MSIX)
stôeíqo (h 

^riyr*, 
s.z - t-luoo Éctuco

Arrtidrl,cr 675,ü) urd.d.: m:

kornlorúÊfrrara ffiús*5p;ú:rirpadrfrtõc a Fúorl.l5úr
LdE 13l,ta..hGôiCir.h

5. DESCRCÀO

srlssgçIp oe u.Eo ràrsco e eveuçÂo oo nrirc an iners }lAEÍrAI»s. lns^rüro o ooilFof,To DA
d§{oro€, sEoutDo A xm 10.15,r.2dna9'ÍÍ.

6. VALOR

Taal Pego:

tf: 78{
rü 764

fi:nçio: EC kç 6:.íi nod\ao rarúcan* g.b S+CCAtl 3br i,taiãeob do prn ó D.L qnDtíti*3o
bnCria Fmanrçcrrt'o dG* lbqmrt ó HriÉ a gcrrrrt'o do nageain gpFtr.ía ô Fleü.íe

RtT p..h s Çihú. a: lúDJiErc.ô.{E!íàB,ffr0lrhÊíno?ffi?Í(s,
lííEso6. ?ílulltlgà 07al:Ip6 p: t87 il:aa t66

E{f{er

Tel. : 1 1 -97582-1445í 1 -98333-2838

moraes.coÍrea@tena.com.br
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9. CONCLUSÃO

O presente laudo elaborado apresenta as reais condiçoes do ediÍcio conforme orientações e vistoria

efetuada por mim responsáveltécnico abaixo assinado. Declaro estar cbnte das penalidades administrativas

civis e criminais que podernme ser impostas em caso de Íalsas declanaçoes.

Contendo 16 folhas rubricadas, convém salientar que o empregador deverá divulgar aos

empregados as informaçoes aqui contidas, e tem sob sua responsabilidade o monitoramento dos riscos

reconhecidos neste documento.

A responsabilidade técnica restringese exclusivamente as avaliações e ao registro dos dados

através do profissional abaixo assinado, ficando a empresa CUIDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -

EPP., ciente das informações elucidadas através do Laudo.

10. REFERÊNCNSBBL|oGúFrcAS

NBR-10151 -Avaliação do ruido em áreas habitadas visando o conforto da comunidade

NBR-10152 - Níveis de ruído para conforto acústico;

Resolução CONAMA 001 de 08 de Março de 1990.

Bragança Paulista, 17 de Outubro de 2019.

Elaine C. Corrêa de Moraes

Arquiteta Urbanista

cAU A546828

Tel. : 1 1 -97582-1445/1 1 -98333-2838

moraes.conea@tena.com. br
petersonespecialista@hotmail.com
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTUM E MEIO AMBIENTE
CETESB. COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

LrcENÇA DE OPERAÇÃO
VALIDADE ATÉ : 21t10t2022

Processo N"

60100422t'19

*'6oooss6+

Versao: 0í
oata,2111012019

Em Edifício Existente

EXIGÊNCIAS TECNICAS

01. Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos em galeria de água pluvial ou em via pública.

02. Os efluentes líquidos do empreendimento deverão ser tratados de modo a atender ao Artigo 19-A do
Regulamento da Lei Estadual no 997176, aprovado pelo Decreto no 8468/76, e suas altera@es.

03. As vibrações geradas pelas atividades do empreendimento deverão ser controladas de modo a evitar
incômodos ao bem estar público.

04. Os níveis de ruído emitidos pelas atividades do empreendimento deverão atender aos padrões
estabelecidos pela norma ABNT NBR 10151 :2019 - "Acústica - Medição e avaliaçáo de níveis de pressâo sonora em
áreas habitadas - Aplicação de uso geral", conforme Resoluçao Conama no 01 de 08/03/90, retificada em
16/08/90.

05. Dispor adequadamente os resÍduos sólidos industriais e domésticos, de forma a não causar poluiçáo
ambiental, atendendo o disposto nos artigos 51 e 52 do Regulamento da Lei no gg7176, aprovado pelo Decreto no
8468176, e suas alterações.

OBSERVAÇÔES

01. A presente licença é válida para fabricação de ferramentas e de artefatos de material plástico,
utilizando os equipamentos caracterizados no memorial apresentado :

Unidade: Unidade 1

- BANHEIRA DE RESFRIAMENTO (Qtde: 2) (20,00 cv)
- BANHEIRA DE RESFRIAMENTO (Qtde: 3) (1,00 cv)
- CENTRO DE USINAGEM (Qtde: 1) (20,00 cv)
- CHILLER (Qtde: 1) (13,00 cv)
- COMPRESSOR DE AR (Qtde: 1) (15,00 cv)
- ESMERIL 4" (Qtde: 2) (1,00 cv)
- ESMERILHADEIRA 4-112" (Qtde: 1) (1,00 cv)
- ESTUFA (Qtde: 1) (2,00 cv)
- EXTRUSORA (Qtde: 1) (75,00 cv)
- EXTRUSORA (Qtde: 3) (150,00 cv)
- EXTRUSORA (CELESTINO) (Qtde: 1) (5,00 cv)
- FRESA FERRAMENTEIRA (Qtde: 1) (3,00 cv)
- FURADEIRA MAGNETICA (Qtde: 1) (59,00 A)
- INJETORA PIC 180 (Qtde: 1) (20,00 cv)
- MOINHO MSK 600N (Qtde: i) (1S,00 cv)
- MOINHO MBK 500 (Qtde: 1) (30,00 cv)
- PUXADOR 200X1500 (Qtde: 1) (0,50 cv)
- PUXADOR 80X600 (Qtde: 1) (2,00 cv)
- RESISTENCIA ELETRICA (Qtde:4) (8.800,00 W)
- RESISTENCIA ELETRICA (Qtde: 9) (10,00 A)
- RETIFICA PLANA (Qtde: 1) (20,00 cv)
- SERRA CIRCULAR D.100 (Qtde: 1) (0,50 cv)
- TORRE DE REFR|GERAÇÃO (Qtde: 1) (3,00 cv)
- TUPIA BALDAN (Qtde: 1) (1,50 cv)
- AGLUTINADOR (Qtde: 1) (75,00 cv)
- BANHEIRA DE RESFRIAMEMENTO (etde: 1) (S,00 cv)

02. A partir da emissão da presente Licença, a empresa deverá cumprir a obrigaçâo legal de efetuar sua
inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente PoluÚoias e/óu Utilizadoras de Recursos
Ambientais (CTF/APP) de acordo com a Tabela de Atividades e os Artigos 20 e '10-B da lN no O6l21l3,acessando
o site do I BAMA: http://www. ibama. gov. br/cadastro{ecn ico-federa l-ctf.

ENTIDADE

Pag.2l2
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POLÍCh MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS

AVCB No 31 2965
o coRpo DE BoMBEtRos ExpEDE o pREsENTE AUTo DE vrsroRrA, poR MEto Do slsrEMA ELETRÔNlco vlA FÁclL BoMBElRos,

pA31 A eotrtcnÉo ou Ánen DE Rtsco ABAtxo, Nos rERMos Do REGUIÁMENTo DE SEGUMNçA coNTRA tt'tcÊtrtoto Do EsrADo

oe sÃo PAULo.

Projeto Ne 107893/35 07 605 I 20t4
Endereçor AVENIDA NOSSA SENHORA PENHA Ne: 754

Complemento: Bairro:PENHA

Município: Braganca Paulista

ocupação: sERVIçO DE USINAGEM, METALÚRGICA E FERRAMENTARIA

proprietário: LocADoRA NOVA AUGE-COMERCIO PARTICIPAÇÔES E EMPREENDIMENTO LTDA

Responsável peto Uso: CUIDEX lND. E COM. LTDA - EPP, MULTIPARTS lND. E COM. EIRELLI E CUBA FERRAMENTARIA

Responsável Técnico: RENATO BARRETO PACITTI

CREA/CAU: 0685L4t322 ART/RRT: 28027230t72350877

Área Total (m2): 3661,78 Área Aprovada (m2):3661,78

Validade: 7310812022

Vistoriador: SUBTEN PM JOAO PEDRO DE FREITAS

Homologação:CAP PM RODRIGO BARAZZA DE PAULA

oBSERVAçÕES:

NOTAS: 1) O AVCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo

uso da edificação a responsabilidade de renovar o AVCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização,

providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Braganca Paulista, 21 de Agosto de2017

Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua

autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www corpodebombeiros.sp gov.br , ou

utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



CoNTRATO DE LOCÂçÃO DE rt{óVEL

peto presente tnstrumento pôrücular, de um lôdo, t{ovA AUGE cottÉRclo PARTICIPAçÔES ! EltlPREEt{DItIENTgS - LTDA,

sediada na Estrada do Cafundá, N.178 , Bôlrro Tanque, Jacarepaguá, Rlo de lanelro/Rl, lnscÍlta no CNPJ sob o no 05.332.587/0001-
50, neste atio nepr€sentada por seus sócio§ GER.ILDO CORREI PIIZ, brasllelro, economlsta, poÍtador da Cédula de Identldadê RG no

03.184.740, tnscrlto no CPFIMF sob o no 000.935.645-20, casado com 
^URÉl 

STEI-Â DE QUEIROZ Pllz. brasllelra, industriarla,
portadora da Cédula de Identidade RG n" 02.796.564-9, inscrita no CPF/MF sob o no 082.949.237-29, ambos resldentes e

àomlctllados na Rua Amendoelra, io 454, apto 503, Barra da Tlruca, Rio de Janelro/Rl, CEP: 22793-580, doravante denominados
LOCADORES, de outro lado, denomlnada stmplesmentê por LocATÁRIo, culoEx II{DUSTRIA E COI|ÉR.CIO LTDÂ-, inscrita no

CNPJ/MF sob no 23.14.034/OOOf-7f, estabelecldo a Avenlda Nossô Senhora dô Penha no 764, Galpão 4, através do sóclo

adminlstrador LUIS GUSTAVO TAVELI-A, devidamente lnscrito no CPFIMF sob o no 184.268.098-63, poÊador da Caítelra de

Identidade sob no 25.341.732{, resldente á Rua São Franclsco de Assls, no 333, Vila Santa Libânla, Bragônça-Paullsta, Estado de

São Paulo, CEP: 12904-290, doÍavante denomlnado LOCÁTÁRIO, têm, entre sl, como Justos e contratados, o quanto segue.

(l,A{"lSt,i[ À FrAÍ[4 [:lÍ61 Á,

Constltul objeto do presente Contrato a locação do Galpão no 04, localizado na AV. NOSSA SENHORA OA PENHA, 764, EairÍo: PENHA,

BRAGANÇA.PAULI STAy'SP.

(L át,l$0'Ló SFGUll [ri",

O prazo de locação é de 30 mesês, com carêncla de 90 (Noventa Dlas), para eventuals lnstalações com o efetlvo lnicio em
0LlO3l2Ot8 e termino em 01/09/2020, data em que o locatário sê obrlga a restltulÍ o lmóvel llvre e desocupado, em condlções
ldênticas à que recebeu, ressalvando o desgaste natural do lmóvel, Independentêmente de avlso ou notiRcação.

P^úGR fO PRIHEIRo - Fim do prazo estipulado no caput desta Cláusula, opeÍir-se á o térmlno da avençô, sendo que eventual
proÍÍogação tão somente ocorrerá por rneio de aditlvo contratual, de acordo com a convenlêncla das partes,

Ç[ 4t.lSl;l {,li -f-f; 
Pl{: f Ill§

O aluguel mensal flca estipulado em R$ 3.000,00 (três mll reals), devendo ser pago no dla 15 (quhze) de cada mês, no COMERCIAL
DO LOCADOR.

PAúGRAFo PRIi,lErRo - O valor locatlvo será Íearustado anualmente, de acordo com a varlação acumulada do IGP-DI/FGV ou, se
extinto, pelo IGPM/FGV. Na ausêncla destes Índlces será elelto, legôlmente prevlsto, conforme prévia convenção dàs pàrtes.

PAúGR FO SEGuxoo - Sobré'o aluguel pago após o respecüvo venclÍn€nto, lncldlrá multa moratórla de 107o (dez por cento),
além das despesas contratuals e extras que os locadores despenderem para a ressalva de seus direitos, Se eventualmente o ôtÍaso
ultrapassaÍ 30 (trlnta) dlas, terá acréscimo de juros de 1Yo (um por cento) ao mês e de correção monetárlô.

PAúGRAFO ÍERCEIRO - Flca a tltulo de garantla a antecipação de I (um) Aluguel, do qual será acertado no término dêste
contrato, ou sera, Rca estipulàdo como pagamento dos úhlmos 45 dias deste contrato, caso haja renovação/prorrogação do contrato
em termo aditivo, deve ser ôceÊado uma nova garantia e anteclpação em decorrêncla das clausulas do próxlmo contrato.

(tr\l'$ULA QUrlÍlTÂ

O LOCADOR delxa reservado seu dlrelto de receber qualquer aluguel fora do prazo contratado, sem que lsso lmporte em novação
deste contrato. Qualquer despesa Judlclal ou extÍajudlclal. felta pelo LOCÂoOR para a cobrança de aluguéis. tora do prazo previsto,
tnclusive honorários de advogôdo, correrá por contà do LOCATÁRIO e deverá ser põga Juntamente com o aluguel devldo,

(:LAUSULÂ QUIfi Íli

O imóvel deste Contrato destha-se excluslvaínente para Rns COMEROAIS DO LOCATARIO.

Ci Â(rSt,l À -ir[ÍIÂ

O LOCATÁRIO declara que vlstoriou o lmóvel objeto deste Contrato e que tem pleno conhecimento de que está em perfeltas condlções
de uso para a flnalldade prevlsta na Cláusuh Quinta.

|;Lálr'li.\JLÀ gH i ír,rA

o LoC TÁRIO obrlga-se a manter as dependênclas locadas em boôs condi
p€rtlnentes, comprometendÊse a restltulr o lmóvel, nas mesnas condlçõ€s da

\



a \-À lr1,:l-tr-A Q i "1"Â11 À

a serem introduzidas lntemamente no do LOCADOR' as quais' se

rarãoaobem,devendoasPartessecivoscustos.osorçamentos
ttorlls serãã p'reviamente su6meüdos à arcar com todos os custos

decorrentes.

cr /iusiJLA t'l»tiÂ.

O LSCÂTÁRIO obrlga-se a cumprlr lntegralmente as disposiç6es prevlstas no artlgo 23, e seus lnclsos, da Lel no 8'245/91'

{:! ÀÍJ$t.lt,À {)0itrIMÀ

Na posstbildade de desocupação do lmóvel por.lnklatlva.do LOCATARIO, deve ser comunicado com antecedêncla mínima de 45

(quàrenta e clnco) dlas, sob pena de multa equivalente a I (um) aluguel'

{ t-AlJ glr i,,4 LlÍ: (; [ fi /Â t]§{It"l Ix P"À

Flca eleito o Foro da Comarca de BMGANçA PAULISTA,/sP para dlrlmlr evenuals controvêrslas orlundas deste Contrato, com

renúncla a qualqueÍ outro. por mals prlvlleglado que seia.

E por estarem, asslm, Justas e contratadas, as partes ôssinam o presente lnstrumento partlcular em duas vlas de lgual teor, na

prát.nça de duas testeáunhas, a UJdo presentês e quê de tudo dão fé'

BMGANçA PAULISTA, 01 DE MARçO DE 2018.

- Aurea Stela de Quelroz Pllz
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IHÓ"IEt! denoninodo llela Prefeitr:ra liÍwricipal locol, como
02, situarlo à rivenid.o §oeea §enhora da Penha, no -

Soirro do Ianque,lo Molnhor nêsta cldad.el cofl as seguintee mediôae e -
confrontaçõesr rrtoneço no olinha.nento Ca Âvenida l[ossa Sen]iora da f)e-
nha, na C.ivisrr cia área nQ 03r de i:r;prieliirüe de hl-fred.o Roàrigu.es; o'.aí
er. rrentido horí.rio qegue poz'est,e n1i.f,i& Cistância de 35150 rots., até tf1
cânçrl, a dÍvisrn da á.rea nP 0l-, üe pronr.:.edad.e çle rr-ntonio Rorlrigrieo;
ciní, ileixrr este, d.eflete a direi'ua e confronte.::do con estal segue i:e]-a
-l-inhe. i.e di-v-lsa nu!x& dlstâncla rle l04r0O trts., ru.uo 79s4Ot S',{, 

-até lü-
ci-r:i.ürÍ. n" divisc d,a liecr!.nica 'Iiúene f,tC.a. t dflí, deftete a direitc e -
confrr;nl'anrlo coür este., 6e6uo pe!-a cerca de aralre nwnn cüetância C.e

4iriü tat,Ê., r'uaro 80945r §Y, até alcariçcr a rrivisa t1e Coplns'biL Ír,..lue -
r,r'ia o Coe.ércio rie Plaeiieo ltdcr..; d.nÍ1 defl-ete rl d.izeita e ccnfrontnn
àc con esta, Íregu.o poJ-a" corca ôe nrcne ntrnr dietâncla rle Ir0O nts., I
?L:so C3430' l'Í1í, atá cl-canç.3J novÍlmen'ue a d.ivisa da área ne O3r ,.jc rz'c-
;trieclir.rLe cle ÂlfreCo Roârigues; aoí, Ceflete e confron+,ândo cos. es'*c,
Gebl:.c) i:elcr iinho r1e d-i"visa nuna tli trucia de 347150 ats.r iirno 799171-
iE, a-t6 cl-cençíü o lonto onde tiveran iníclo e finürpr esta me,iiCes e -
co::f.":;-":tcçãcs ,perfarend.o urma área de 11.391r00nts2. ncrte notrícrrlo t-e
're ot'i.3:a cr vii't,u.c.lc C.e C.esnecb:cr:rs.nto dc i--uó.rcl objeto úa no',rÍcula I
ucnr-:truri,e do títu1o a:iu-is;itivo, a vistn «le ce:'tic1ão l{r:nicipn-l-, n"rqulv3
<l.r e:a Car"b6:'ío.-
Õ ü).i':i; 3.=C l'iliq iüf !:ÂI, ií s 2. 00. 08. 47. ô100. 0O 45. 00C0. -

: a*tciuo itciiiTcUill3, netalur6ico, .RÇ B. 1g4.774-5§P-riP, e
i;ua p'.:-ilier ÍLiSÁ 'IiilC:tli0 .:-*':i FÀiiIÂ iiQlilil+UJs, do 1nr, C.P. nQ 4j.5Q7 r-
sá-rie 119an, rmbos brasileiros, cas&cias i:.elo reéi![e cio coo,;.nhão riniver
:ç,J clp ben.;, antei; Ca Lei 6.5L5/17, resiü;ntee e úoniciliLrd.oa. neste ci
daCc, à Rua iagui,ryr re l2r inscritos no CI'I sob ne .i/t0.413.8:.8+0; I
;,,UIA .,qFt.lIGiIC liCDkIt:JilS, Ia"-rrao'0r., i1fi 8.28?.95E-:-SSp-Sii e CpB 7j3,2r+.
ll8-:tlr, e sue muiirer l3-BiSA IsÂ-?ifi ?;rtEIRÀ irCiEiGUI;S, do lar, HG 6e -
25.06?.542-8-StrI-Sl c CPII 148.3o8.o7A-:.4, cnibcs brtsiJ-eiposr. casndos -
pelo re3inr: r'1.'l conunhão univerilrr-I. rje bens, n: vigôncla da J-ei C.fi5n7
resiclentes e d-c.-úicilirrCos nesta ciCnf.e, à :ir;c ljontelro Lo'oato, nQ 1210;
ÁI-,iIfiEi.O IiC]:.RiGIJ-IS, ccmercicnte, ilG 8.?62.224-5], e su.f. nufher lÍ.]\.:?f1.r.lülE
!-,1;:.c}.s§fÀ lfi.it'ÍT Pol):irGUE nr, H.t 21.98t.184-SI, arbos brnsileiros
casadoe pelo regine .i,e c universal_ de bens, r.a vigéhcia da Lel-
6.51.r/'17, resid.entes e il. ardos nesta ciriail.e, à nur. São ?au1o, rQ-
t+Er ínscri'r,os no C!É eob .268.3i8-88; .r0SÉ nc:it.Rfç,Llf,S1 J-a-rr.ad.orr-
ü.ir. rrQ Q21,.19/i.sárj-e 00152a., e eue rnulher üÂCIIT)Â il|' SÍI,üt\ XC:ilTiLiijS
,-1o 1rr, 1;-() 22.i?2.589-S-C, anboe brasil-eiros, casrr.â.os pelo regine Ca c.o
Éiulirfi,o ur'lj.verr-tir1 r.:.e bcnsr ontes tla lei L.51j,fi7, insciito= ,rà ü!' sotl
ne 713.46L.718-7r, residentes e ciomiciliados ncste I:iuaicipiol no'iiiiir-
ro ç'ie lor-ó; ni'T.lnÉ Í$Tt?It'JES, brc.sileiro, legal4ente scpared.o, net:rrir-
,,;ico, ÍtG 9.173.1-,f0-§? e CIF 'l13"4el.BO8--O6, resi.§eni;c e rioniciliiirlo
este lÍuniciilio, rro Bairro de ?cnha, e suâ ex-lauJher ',.Í1iÍÂ IiiLrilRÀ !O-

iÂALc, bresilei.ra, do 11r, Rg 24.498.658-?-5! c CpF 120.560.238-C6, {g
sirl.enie e *onioiliatia neste liunioipio, no Bgir.ro <1n ?enha; irlÂLlÂ ].i\
f:üÀiíi/rÇã0 ts3l}ii+ü.t§ CiiiE'r1, do 1ar., C.?. ns O61.oee, s6rie 4F;(.a., e
seu n.laid.o l,I}lCC'iÃ C,ii-:Ei, pcdreir-o, G.!. ne 021.493, série OO162n., r.n
bos bÍasilei-ros, ceeircioõ pelo reg5ne da cor.unhio i.nrcj.rl àe ben.qr Eft -
igãncia d.n l,ei 6.51rfi7, inseriios no CIE sob ne 0C2, 272.L28-27, r'3el

,.ientes e üosici1ii,,.üos neste i,Luricii:io, no Sairro C.a lenha; IIBEI{IC n0-
:-Af GLES, br's.siJ-eiro, soi+,eiro, Êeior, cc.:oercii$te, nG 8.285.432-SI e -ff 016.476"i:28-C8, resiclcr:te e rrjouicilic.rlo neste i,lunicipio, no TinJ.rr'o
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Ri - ,"F1;na paulist ,., 10 u9;,rà" de r.998. confcrme escri.bu:.a de-ii x,r3?k,3: Iffi"^r:,::Ijjii;r",i:i;Íí."$:ii*::,r1r?,_ii el,.-Á eprierarj'os r'u1z Apat'écido_Ilcdrigres e Eua mr:f.her ,,l"iil"-i"ár3rrgsr .bransmitiran pc? venda O UiClAf objeto ã;;;;;;;;í;;;;:
nrerio",neiri;e a'r,:iTili$9; "?l3u:^,,ilo.t:§ii:-9-. "o{'""-r 

-:-: ú rre bons*nteriosneirte a- lei 6.5.-.5/7í, com pAulh;á. sIiiGII§.rc KOII *^u"^]:""
fgri ae conru.r;gc.olr Rc B.,Bgz.7n4_ssp_sp e cr' oEç.2àõJa, ,ra, olerg
Rs 8.5;4.628-s:i-p-sp êr:pn,<cÃ'ijg.fga-ãai;:-*":. -^----r ""1:,:1,:::;casaào pelo res"im" ;íi#il;' im.çTÍlrro.;líi:
I];-á§;--Hi1,?;1,3 :sg::il*:*;1"-':r ?:B-o1" ,1o lar, RG 14.86,0. -439-ssp-b?), artrnir:_i ._ u,p=u*s.s, RriE ", 

.rij;;?i;:o-: áS'rl?.1t;itrZ;:
H, ; :"?ii);*.o:^:à:#"^i"*.":+r" d* conurrrrão parciai rle benàis.
4 . zs  i,tst-r-iíp -Ài j' ;,Yiil. ;;f . m;:t il1"ifr ü âi,ff#'i #.3[:iii, ";n';r
prt e À,<-aao-^r. '-r'a-\t-liur dâáÂ'Ã.-^ r^ ----r nG 1.666.1.1?"-s$ip?It e A6,+1,9-04; ,lG 1.ô6ú.1-17"-S$i:P

âime ão univers r casado r:c1o re-
GÀl{.,I rasileira c/77, com nlf,trIA-
418-1 trrrí.i"--i ' eCPF12C.r77.-4te-1 .. trr.íriãrli._ ...r*u.rru_,,o.E*Dr e urrr. i'r.r*T.nro_irfriffôr*lísa_
ffi,lr5-*.1;l;=l1;j:, ""r*,"ào iu,;;;";;;_ econouiota, RG 20.66e.Br-j_sipÊ .iPF r.'Fz.?8e"45e-68; ei o=ã"ir_iiii;TürX],=Hilí,.1i;I
:Til|.3,,{:i::,,::.ir:?j:"^ ! r___ õôã;:g:.:7s-zr), rodos resi{snias-e doniciriados neÍ,r,,-iii;t:r à 4l:ta, p"u,,liili';Hí:;thllÍ";rifl-"lto":
fr?_,*.:r" TI,?: 

dc Rg40",oo,loir p.*r:::;::..:!J;;;;;;";,;ilir r.! !! Í r! I Í!! rr-[,,','*.. --t1.,-*-*=*,.=-ii*írsã,*"li;;; ilT;i::::'jilili,jil ! ! Í !! !Í!!r
irüCRO?IÍBiB ]io t65.6U, i \
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J0 ao jicvc:lri::r,o C., j..99j, de fátn"
l1;:tx;'errea Eirulisia, A1 :ie

,'io Ls üa:'i6r.j-o 1cc.rt , La 76i, ii"-eie,ii,
iri. i.. íjoL ,:,! 91..3Ji, nc-"t:: fcêia.t,for g,r Vi.. t.iirie d,;r I:ii: c'i^g:::.'ci';l.i-ctíu.ios. C f,.,í_i-:Í. ôh{ç1n .iaa.i ^ _,-r-.í

l̂Ívicão ;:::j.;r r,'o.r-iii i:i (;j^,:ii:



Joc.aepaEuá, rra citlade do Rio de Janeiro, inscrita no CNP/MF sob número05,332.587150, no ato.

leEaimenie repie*ntada por lolaro Augus.ro Pedi'oso de Queiroz, portadoi" do RG nÚmero 3.504.66+
TiSSP/Sp e inscrito no CPF/MF sob número C67.170.208149, nos termos da procuraÉo lavmda no

-R.6/M - 40.758 - VENDA E COMPRA - Bragança PaulisE, oB de agosto de 2005, Conbr-
rne elementm conslantes da escrltura pública, datada de 15 de julho de 2005, lavrada no 10. TabelF
ão de noEaS local, livrci 949, folhas 263, acompanhada de demais documeÍltos, os quais ficam arqul-
vodos imta Serventia, tudo devldamenie pmtocolado sob número 139.028, em data de 18 de iulho
de 2005, é ste para ficar conslando que os Fopiieüárbs SUSSUMU KONISHI e sua mulher PAULINA

SHIGUEKO TONISHI, ABEL DA CONCEI$O MARQUES e zua mulher LEOCÂDIA IáMNGEIRO MAR-
.i.rfS, OSMAR ZANOLTO e stn mulher ANA CELINA STEIN ZANOLLO, OSWALDO SHIGUETO TAMTF

Iú E SUA MU!hCT EMÍLIA GAMA TAMUM, ALBINO MASATOSHI FUGII C WAGNER RODRTGUES C SUA

mulher ERICA GOMÉZ GRANDAL estando no ato a vendedora Leocadia latangeiro Margues, repre
senfada por seu marirÍo Abel da Conceição Marques, nos termos da procunção lawada no Oflcial de
Registro Ctuit clo 29o SuMistrito, Santo Amaro, livro 741-áü(, fiolhas 811 a vendedora Ana Cella Stein

e-anollo, representada pcr seu marldo Osrnar Zanollo, Ílos termos da procuração lavrcda lo 2o.Tabe-
iriio de rrotas de Maringá, EsErlo do Paraná, livÍo 465-P, folhas 102 e a vendedora Erica ftmez
Grandai, representada por seu marido Wagner Rodrigues, nos termos da procuração lavrada no Ofi.
cialde . SuMistrito Santo
da,OI matrícula,aempre
El4 , mm sede na estrada do Cafundá, número 178, Tanqug Freguesla ê

23o. Tabelião de notas da ciciade do Rio de Janeiro, em 17 de maio de 2005, lÍvro 5l-167, folhas 107,

pelo vak:r cte R$9i5.000,00 (novecentos e quinze mil reais). Valor venal (exercÍcic 2005):

R$914.249,84 (novecentos e quatoze mil, duzentos e quarenia e nove reais e oitenfa e qt:atro cen-
tai'c,s). Vala- devidg pela p{tica deste ato: ao Oficial: R$1.431,34; ao Esbdo: R$406,80; ao lpesp:
R$3ol;fiíe;láiiroreq:^ R$75,33; 

. 
ao...r[bunal d3 Justiça:. ry?:f?,- Jgtal: R$2'290,13. Eu,

(Cetso Luis Teixeira Lugli), Escrevente, o digitei, O Ofrcial,b
OFICIAL DE REGISTR0 DB IIUOVEIS

Comarca dc Brngança Pnulista - S.P-

Esto ccttitlfuo, cot,rpostr. lror {l $ p,4;;no (s), é erpedida por pro-
trrlto reprogrdlico, de aconlo com o artigo 19' § li du Lci no,

6.015/73 e iton l1l.I, CopiluhtXX, das Normas de Scn'iço do E-

Corregeioria Geral da Jtntiça. A pretenlc cettidão ostcnlq Praio
wlidaúe de 30 úo:s, ptro efeitos etclusiluncnte Notoriais- O

rzfeilo é wxlade c doa fà
B1ogailçu Pontistr,, 0'8 Ar

S ÜRSTITUT.A DO O F]CIA I.
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AV.3 / NI - 1p.758 - EDIFICAÇÁO - Bragança Paulista, I1de julho de 2005. Conforme

elementos constantes em requerimento datado e assinado, acompanhado de demais papéis,

os quais ficam arquivados junto a este Serviço Registral, tudo devidamente protocolado

sob núrnero 138.847, enr lo. de julho de 2005, c êsLa paÍa ficaÍ constando que no terreno

aqui descrito, foi edificado LIM PRÉOIO comercial, que recebeu o número 764, da t''
vcnitla Nossa Senhora da Penha, com 2.322r33nr2 (dois mil, trezentos e vinfe e dois

vírgula trinta e três metros quadrados) de área construída, conforme prova o Alvará

iratÃicipal de Utilização n". 181i2003. expedido pela Prefeitura Municipal desta cidade'

ern 08 cle julho de 2-003, estando referida obra regulaizadajurto à Previdência Social,

Çonsoarrte certidao negariva de débito no. 021?52005-21026030, emitida via Internct, etn

30 6e junho tle 2005. Úalor base para efeito de cálculo dos emolumentos: R$2.138.773-03

(dois milhões, cento e trinta ef\to rúl, rmqcer)tos e setenta e três reais e tr_ês centavos).

Valor devido pela prática des(e fio' ,o/Oniial: R$1.162,74; a9 Estado: R$330,47; ao l,-

pesp: r<$24+i9: ào sinsrÉg;&$6lrü0; {o Tritunaf 
. 
de Justiça: f,.S61,20 - total:

R$1.860,40. Eu, (tt"ts$o José Rodrigues.Costa), Escrevente, a digi-
(Edrnilson Rodrigrres Bueno).-

julho cle 2005. Confonne ele entos constantes em requeritnento datado e assinado' acorn-

panhaclo «le clernais papeis, que derarn origem à averbação níunero 3, desta matrícula, é es-

iu por,, Íicar constando que o proprietário 1VAGNER RODRIGUES, contraiu rnatrirnô-

nio corn ERICA GOfuíEZ GRANDAL, pelo regime da comunhão parcial a: Pf|, .,1)

<lc 06 tls setembro de 2003, continuando a tlsar os mesmos nomes. Valor deíj

tica cleste ato: ao Oficial: R$8,31; ao Estado: R$2,36; ao Ipesp:-R§|,|
R$0,44; ao Tribunal de Justiça: RS0,44 - total: R$13,30. Eu, :--'- (crr-"1

Josc Rodrigues Costa), Escreveute. a digitei. O Substituto do Oficial, 
-(Ednrilson Rodrigues Bueno). -

rtV.S / NI - 40.75S - IDENTIFICAÇÃO - Bragança Paulista, 11de julho de 2005. Con-

fonne elementos colrstantes em requerirnento datado e assinado, acompanhado de dernais

papéis, tlue de.ram oligem à averbação núrnero 3, desta matrícula, é esta para dar por com-

pleta a qualiÍicação ds ERICA GOtvIEZCSANDAL, mulher.do proprietário Wagner Ro-

drigues, citada na averba$o númerof qu+e apresenta brasileita, cotnerciante,IgTld"t"
23.d31.853-6-SSP-SP, e inscrita no CPFiiv{F sob

pcla ática deste ato: ao Oficial: RS8,3l; ao Esta-

noreg: ,44; ao Tribural de Justiça: R$0,44 - total:

R$13,30. ELr, (Nel José Roú'igues Costa), Esctcvente, a rligitei.

O Snbstituto do OÍicial. (Edrnilson Rodrigues Buerro).-
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do códriia de identrdade (
núurero 184.650.848/74.



PREFETTURA DO MUNICíP|O DE BRAGANçA PAULISTA

IMPOSTO PREOIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXAS

Av. Antonio Pires Pimentel, 2015 - Cxp 50

NOTTFTCACÃO

Fica o propÍietário do imóvel abaixo descrito, notificado do lançemento do

imposto predial e territorial Urbano e Taxa para o exercicio de 2019

CÔD IMÓVEL QUADRA IOTE

ENDEREÇO DE ENTREGA

AV NOSSASENHORA OA PENHA, 764 PENHA

Estado

lsF-l

ASSINATURA

TNSCRTÇÃO DO rMÔvEL

PROPRIETÁRIO

COMPROI\iIISSÁRIO

CIDADE

MONTAGEM I truSCnlÇAO CADASTML
2.00.08.47 0í 00.0045.00.00

PREFETTURA DO MUNICíPlO DE BRAGANÇA PAULTSTA

IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXAS

PARA USO DOS CORREIOS

IUUDOU.SE I IFALECIDO

RECUSADO fIruÁO PROCURADO

ENDEREÇO TNSUFTCTENTE I ltrurOnnançÃo EScRlrA PELO

- SiNDICO OU PORTEIRO

NÁo ExrsrE No rNDrcADo tr

IMPOSTO PREDIAL E TERRITOR]AL URBANO E TAXA

Av. Antonio Pires Pimentel, 2015 - Cxp 50 - CEP 12.914'000 - www.braganca.sp'gov.br

FONE: (11)4034-7100 I CÓDIGO DO MUNICíP|O N225

NOTIFICAçÃO

NàoâtualizarosdadosdolPTUéinÍraÉoPâssivêl dêautuaÉo(art'l7daLêi 1999/1984)

Atualize seu cadastro Cêntral de Atendimento Agilizâ: Av Antonio Pires Pim€ntel, 2015 ' Centro

Náo comprê imóvêis em loteâmentos inegulares ou clândestinos.

Consulte semprê â Profeitura do Municlpio s CaíóÍio dê RêgistÍo dê lmóvêisl

Comercializar lotês inegulares é crime (Art 37 ê 50 da Lêi Fêdêral ô 766/79)

lmóvel legal tem Matrlcula individual

ffi[tltSCntÇÁOoOtuóvEl lCôDlcODOluOvEL

zols I o',lzo,g lz.oo.oa.+z.otoo.oo4s.o0 oo | +srrso

PRoPRTETÁRro

NOVA AUGE-COMERCIO PARTICIPACOES E EMPR. LTDA

ffiPRorúrs§mro

ENDEREÇO PARA ENTREGA

AV NOSSA SENHORA DA PENHA , 7ô4 PENHA

(€rtório de registro de imóveis)

tu-40 758

Caso o campo acima (matrícula) esteja
em branco ou inconeto, é necessário
comparecer à prefeitura munido da
matrícula ou escritura registrada do

imóvel.

Valores atualizados para 2019 de acordo
com índice de IPCA: 4,56%

DE BRAGANÇA PAULISTA

ffi
AV. NOSSA SENHORA DA PENHA, 764 , PENHA, Bragança Paulista - 12929470

QUADRA LOrts
0A-02

CÓDIGO DO II\,4ÔVEL

431 190

l\iIATRICULA

M-40.758

INScRIÇÃo CADASTRAL

2.00.08 47 0100 0045 00.00

TESTADA

35,50

ÁREA Do TERRENo

1 1.39'1 ,00

VALOR m, TERRENO

'19,90

VALOR VENAL TERRENO

226.680,90

VALOR VENAL EDIFICAÇOES

2 456.289,81

VALOR VENAL TOTAL

2.682 970,71

VALOR ANUAL DO II\4POSTO

32 195,65

VALOR ANUAL DA IAXA
648,94

,/ALOR IOTAL ANUAL

32.844,59

NO DE PARCELAS

12

VALOR POR PARCELA

2,737,0s

61;n 
coNsrnuion vALoR m':(R$)Trpo DA CoNSTRUÇÃO ÁREn COUSTnUiOn VALOR m'z(RS) TIPO DA CONSTRUÇAO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA
SECRETARIA DA FAZENDA

NOME DO SACADO

EXERC CIO PARCELA

20í9 Ií
(.) VALOR PRINcIPAL

R$ 2.737,05

No tNscRlÇAo i coDtGo
2.00.08.47.01 00.0045.00.00

+) MULTA

Gula: 38264

MENSAGEM IPTU2OIg

fuó6 o vêncimento, afualizaí guie no site w bÍagônca §p Oov Ú N Cenral de At€ndimento(Pa9o)
Após o vencimento acÍáscimo 1% de juro6 e m ê mulb de 0,2% âo die etó o limilê dê 5%

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA
SECREÍARIA OA FAZENOA

NOME OO SACAOO

EXERCICIO

20í9
PARCELA

11

(.) VALOR PRINCIPAL

Rl 2.737,05

No tNscRrçÃo/ cÔDlco
2.00.08.47.0 t00.0045.00.00

Gula: 38264

MENSAGEM I.PTU2O19

Após o vencinento, .tualizaí guiê no silê ww braganca sp gov br ou Central de

Atêndim€nto(Pâço) Apôs o vêncimento acrêscimo 1 
oÁ de juro6 a m ê multa de 0,2% eo

dir sté o limite dê 5%,

N6rc NÚMERo: m131ffi vncoNnEunlE
OAÍAUNÇAMENÍO| 021m18
lO rcLETo: 1aBW7

NOSSO NúMERO: 3@131@7 VÁCOf,ÍRIBUIIÍE

DATA UNÇAMENTO: @12m13
lO rcLEÍOi 1@g

USUARIO: SIRF

8í640000027 I 3705065120í I 9í',|10000030 4 000í3í69096 8

ililltiltillililililIililililI1ililililililil1Iilil]ilililillllllllllllllllilllllllllllllllillll
+---
i enerErruRA Do MuNtctpto DE BMGANcA
I secaerARn oA FAZENoA

{OME OO SACAOO

t08517 . NOVA AUGE4OMERCIO PARÍICIPACOES E EMPR. LTDA

EXERCICTO

20Í9
PARCEI.A

12

(=) VALOR PRINcIPAL

R$ 2.737,05

N" tNscRtÇÁo / cóorGo
2 00.00.47.0í00.0015.00.00

Gula: 38264

VENCTMENTo 1011212019

MENSAGEM |.PTU2019

Apór o vencimenlo, .iJalizaí guiâ no site w bíagânce 5p gov br ou Cental do

Atêndim6nto(Pa9o) Após o vencimênto ôdêBcimo 10Á de juÍo§ a m o mullâ dê 0,2% ao

dia 6lé o limite de 5%

usuARto: stRF

81610000027 í 3705065120í I 91210000030 2 00013í69097 6

ffi ilItillililil ilI iltil IililI 1 ilil il ilil il lil ii ]lili lli ll l lilll l li l ll l li l lli l lllll l ll

NO[rE OO SACAoo

EXERCICIO

20't9

PARCELA

12

(-) VALOR PRINCIPAL

R3 2'737'05

N" tNSCRTçÃO / C0olcO
2.00 08.47.0100.0045.00 00

+) t\4uLÍA

Gula: 38264

MÉNSAGEM IPÍU2019

Após o vencimento, atualizaí guia no si(o ww bÍsganca 6p gov br ou Cênbal de Atendimento(Pâço)

Após o vencimento âcréscimo I % de juro§ ô m e mulb de 0,2% ao dia até o limite de 5%

9086'17



TNSTRUMENTO PARTICUIÁR DA PRIMEIRA AITERAç4O e CONSOSDaçÃO CONTRATUAL

DE SOCIEDADE LIMITADA

***cutDEx tNDÚsrRlA e coruÉnclo LTDA.***

cNPJ Ne 23.614.034 1000L'7 L

NtRE 35.229.561.283

peto presente instrumento particular de constituição da sociedade empresária limitada, os abaixo

assinados:

JORGE LUIZ DUTRA FERREIRA, brasileiro, contador, natural do Estado do Rio de Janeiro' casado sob

o regime de comunhão parcial de bens, nascido no dia 19/05/1953, portador da cédula de

identidade RG n.s 034453092 lFp-RJ e cpF sob n.e 385.077.737-53, residente e domiciliado na

cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Mamboré s/N, lote 12' quadra 34' Bairro

Cu ri cica, CEP : 22.7 80-67 9.

tUlS GUSTAVO TAVELLA, brasileiro, empresário, natural de Bragança Paulísta-SP, casado sob o

regime de comunhão parcial de bens, nascido em LalLLlL973, portador da cédula de identidade RG

n.s 25.341 ,732-6 Ssp/sp e cpF sob n.e 184.268.098-63, residente e domiciliado na cidade de

Bragança paurista, Estado de São pauro, à Rua São Francisco de Assis ne 333, Bairro santa Libânia,

CEP: 12.904-290.

únicos sócios da Sociedade Limitada, CUIDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA' constituída

legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo'

ffi29Piso,Jardimrtovorrat,nuo,aragançtPaulista,SP-CEP:12906-000
Fone: 11 4035-0750

"IAI-ITY
E-ÇoNTAEtl,lEÂ'DE



\_\.I$ESSOR.IÀ 
E {ONTABiLtDÀDE' /\)9CJJVN^ La-'v'!

sob N'RE 3522g56L283, m sessão de 06 de noüembro de 2015, com sede a Avenida Nossa Senhora

da penha ne 764,galpão 2, penha, na cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo, cEP L2'929-

470, devidamente inscrita no cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob ne 23'514'034/0001-71'

resolvem alterar o referido contrato social com a seguir contrata:

l- Da Alteração de Endereço da Empresa:

A partir desta data a sociedade tem sua sede social, residente e domiciliado na cidade de Bragança

paulista, Estado de são Paulo, à Avenída Nossa senhora da Penha ne 764, galpão 4, Penha' cEP:

L2.g2g-470; podendo estabelecer filiais, sucursais ou agencias em qualquer ponto do território

nacional.

v - os sócios, diante das alteraçôes ocorridas, deliberam consolidar o contrato social conforme

clausulas abaixo:

**I.CUIDEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.***

CNPJ Ne 23.614.034 I 000L-7 L

cúusuuq ,RIMETRA - A sociedade girará sob o nome empresariar curDEx tNDúsrRlA E

cOMÉRclo LTDA, sendo constituída como Sociedade Empresária Limitada e regida pelas clausulas

deste contrato e peros artigos 997 a 1.03g da Leifederar ns 10.406/2002- código Civil.

Rua João Franco, 803, 2e Piso, Jardim Novo Mundo, Bragança Paulista, sP - cEP: 12906-000

Fone: 11 4035-0750

UALITY
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CúUSUU SEGUNDA - e sociedâde tem sua sede social, residente e domiciliado na cidade de

Bragança Paulista, Estado de São Paulo, à Avenida Nossa Senhora da Penha ne764, galpão 4, Penha,

CEP: 12.929-470; podendo estabelecer filiais, sucursais ou agencias em qualquer ponto do território

nacional,

CúUSUU TERCETRA - A sociedade tem como objeto social lndústria, Comércio, lmportação e

Exportação; Fabricação de Artefatos de Material Plástico e Plástico Reciclável (Policog), para uso

pessoal ou doméstico, Fabricação de Maquinas e Equipamentos lndustriais, Fabricação de

Ferramentas, tais como, Caixas, Moldes, ModeÍos e Matrizes, Prestação de Serviço de ferramentaria

em geral, com vendas e prestações realizadas através do estabelecimento.

CúUSUUa qUARTA - A sociedade iniciará suas atividades em 06/LLl20t5 e o prazo de duração é

por tempo indeterminado.

CúUSUU eUtNTA - O capital que é de RS 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), divididos em 80.000

(Oitenta Mil) quotas no valor nominal de RS 1,00 (Um Real) cada quota, totalmente subscritos e

integralizados neste ato em moeda corrente nacional e distribuído entre os sócios como segue:

JORGE LAE DUTRA FERREIRA
72.000 quotas Rs 72.000,00

I Uí5 fiI/s Á VÜ "TAVI I,LÃ
8.000 quotas Rs 8,000,00

rorÂlrm rupO
80.000 quotas Rs 80.ooo,oo

L,
Rua João Franco, 803, 29 Piso, Jardim Novo Mundo, Bragança Paulista, SP - CEP: 12906-000

Fone: 11 4035-0750



CúUSUUq SEXTA - A administração da sociedade caberá a todos os sócios, com poderes e

atribuições de representar a sociedade, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, isoladamente

ou em conjunto, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de

terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CúUSUIÁ SÉflMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social'

CúUSUUA OiTAVA - O sócio Luiz Gustavo Tavella, terá direito a uma retirada mensal, a titulo de

pró labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o

exercício.

cúusuun NoNA - Todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do

balanço do exercício, sendo os lucros ou prejuízos verificados, distribuídos ou suportados pelos

sócios, de acordo com a definição e consenso dos mesmos.

cúusuua DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Rua João Franco, 803, 2e Piso, Jardim Novo Mundo, Bragança Paulista, SP - CEP: 12906-000

Fone: 11 4035-0750

,IALITY



CúUSUtÁ DÉqMA pRtMEtRÀ'- Ai-quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas,

alienadas, gravadas, transferidas ou qualquer maneira comprometidas com terceiros, sem o

expresso consentimento da sociedade, cabendo, em igualdade de preços e condições, o direito de

preferência ao sócio que queira adquiri-las, no caso de algum quotista pretender ceder as que

possui.

cLAUSUlÁ DECIMA SEGUNDA - No caso de um dos sócios desejar retirar da sociedade, deverá

notificar ao outro sócio, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres serão

reembolsados na modalidade que estabelece na Clausula 13e deste instrumento,

cLAusuLA DECIMA TERCETRA - No caso de falecimento de um sócio será realizado um balanço

especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros pre-morto receberão os haveres apurados

ate o balanço especial em 10 (dez) prestaçôes iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente com

os índices determinados pela lei vigente na data do falecimento, vencendo-se a primeira prestação

após 120 (cento e vinte dias) da data do balanço especial.

clÁusutA DECIMA qUARTA - Os sócios e administradores declaram, sob as penas da lei, de que

ão da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

ou por crÍme falímentar, de prevaricação, peita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a

propriedade.

Rua João Franco, 803, 2s Piso, Jardim Novo Mundo, Bragança Paulista, SP - CEP: 12906-000

Fone: 11 4035-0750
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ct-AUSULA DECIMA QUTNTA - As ómissões oú duvidas que possam ser suscitadas sobre o presente

contrato, serão supridas ou resolvidas, com base na lei n.9 6.404176, conforme determinado pelo

artigo 1053 no seu parágrafo único da lei 10,406/2003 CC.

CLAUSULA DECTMA SEXTA - Fica eleito o foro desta comarca para qualquer ação fundada neste

contrato, renunciando-se a qualquer outro, por muito especial que seja.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado,

obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença de duas testemunhas abaixo,

em 03 (três) vias de igual teor e forma e produzam um só efeito e assinam para fins e efeitos de

direito.

JO

?*üáuue**

Renoto do Amer'ot Fon:Bca Ponfuzi
TrbdE

da verdade.

o.
a

ljoj.,to uc

1frHffi

Bragança Paulista, 20 de Julho de 2018.

IZ DUTRA FERREIRA

OACIR

250.8ss-7 SSP/SP

VALERIA ALVES VIEIRA dT CANVNIHO

RG ns 30,237.648-3 SSP/SP

;9í:P !w{9 i:t:t:t::r| ri

5\7.352/18-9 2 3 t{ov ?018

Paulista, SP - CEP:
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JU do ESiado de São Paulo
Mini Servr4c§'
Dep telràçãó - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Ecqnômico, Ciêneia, Tecnologia e lnovaçáo JUCESP

Declaração

Eu, LUIS GUSTAVO TAVELLA, portador da Cédula de ldentidade no 25.341.732-6, inscrito no Cadastro de
Pessoas Flsicas - CPF sob no 184.268.098-ô3, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa
CUIDEX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., DECLARO estar ciente que o ESTABELECIMENTó situado no(a)
Avenida Nossa Senhora da Penha,764, Galpão 4, Penha, SP, Bragança Paulista, CEP 12929-470,.para exercer
suas atividades regularmente, DEVERÁ obter CERTIFICADO DE LICENbIAMENTO INTEGRADo VÁL|DO, obtido
pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual, nos termos do artigo 70 do Decreto no
55.660, de 30 de março de 2010.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atívidade ou grupo de
atividades, ou qualquer outra das condiçÕes determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento lntegrado,
implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteraçâo, a obrigaçào de renová-lo,

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento lntegrado poderá ser solicitada por
representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidÕes relativas ao registro
empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva
certificação digital.

curDEX TNDUSTRIA E COMÉRC|O LTDA.4

a, de Notas e Protestos Renota do Anr-orol F-onseca Pantuzi
SrasÀÍrcâ Púltt Tôbctit

1,l

RG: 25.341 .732-6

ilttt
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r DENTr Fr caçÃo

DADos cAnAcrEnísrtcos Do tMovEL

OBSERVAÇOES:

- Sáo três galpóes industriais sob no 2, no 3 e no 4 situado em zona industrial,

construídos com blocos de cimento e coberto com telhas de aço galvanizado

sobre estrutura metálica.

DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS

' Os galpóes foram construÍdos há pouco tempo e apresentam-se
conservados nos quais no sistema constru!l-vp-[91qmii]4qç!as;-

muito bem
colunas de

Àlamcdu'Iurquin n"3l,Jd. Europa. Bragança Pauli.sta -SP - F:orrc: (ll)99?ttE,9(Xtl
Página lrle ll

EDNARDO ANTON ÍO LATTANZI

Eng. Civil- CRIiA 060152703-4

Proprietário do lmóvel:

NOVA AUGE - Comércio, Participações e Empreendimentos Ltda.

Endereço do lmóvel: Avenida Nossa Senhora da Penha, Bo. Tanque do Moinho

zoneamento 21414

No Lote Quadra lnsc, Municipal

76411 ,76412 e 76413 2.00.08.47.0 1 00.0045.00.00

Area do Terreno m2 (Total) construída total m2:

Real I Escritura Cadastrada Real CacJastrada
't 1,391,00 I t t.ggt ,oo 1 1.391,00 3.566,63 3,668,63

Edícula
Construçáo

Principal
Telheiros

RelaÇào de
Pavimentos e

Respectivos
Pés-Direitos:

0 3.566,63 0 Catpoes-:§-49_O__

Recuo Frontal Recuo Fundos Tx. Ocu Coef.

De lei Exist. De
lei

Exist. De lei E::ist, De lei Exist,

500 -T- 500 0 125,18 60,0 31,q%
Ret

I _ *1-2 l_ 0,27

ivÚq!=_E§quglqo-_No vaoas estac. Recuo lat. d reito

40 8,79 ! 6,+5

Data da última averbaçáo
Req. de lmoveis:

a construçáo no Area construída total averbada:

Data do Habite-se: constante no Habito-se:



EDNA RDO ANTONIO I.ATTANZI

Eng. Civil - CREA 060152703-4

concreto e Íechamento das paredes com blôcóó dt cimãnio ãparentes. Nas

coberturas foram utilizadas telhas de aço galvanizado sobre estrutura metálica.
Os pisos sáo do tipo industrial em concreto polido.

Os mezaninos existentes em cada galpào sobre os banheiros são destinados a

escritorios.

PARECER SOBRE AS ESTRUTURAS

- ConÍorme verificado visualmente, observei que a parle estrutural dos prédios
está em boas condiçóes, náo apresentando trincas, fissuras ou esmagamentos
que comprometam a estabilidade dos mesmos, As coberturas metálicas estão
bem conservadas náo apresentando sinais de ferrugem ou amassamentos em
suas telhas ou -la estruturalmente.

DESCRIÇAO DAS r NSTAT-AÇOES ELETRICAS

PARECER SOBRE AS INSTAI-AÇÓES ELETRICAS.

- De acordo com observado in loco, as instalaçóes elétricas estáo em
tuncionamento.

DESCRTÇÃO DAS I NSTATÁÇÓES SnrutrARlAS

PARECER SOBRE AS INSTALAÇOES SANITARIAS

- Toda a instalaçáo sanitária está Íuncionando normalmente, náo apresentando
vazamentos ou entu

DESCRTÇÁO DOS EoUInAMENTOS DE PROTEÇÀO CONTRA INCÊNDIO

PARECER SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEçÃO COrurnl
INCENDIO

Equipamentos instalados de acordo com AVCB 312965 com validade até

1310512022.

- As instalaçoes elétricas Íoram feitas através de eletrodutos e/ou eletrocalhas
de acordo com as exigências da concessionária local, Padrão de Íorça triÍásico
com disjuntores para proteção de cada ramal em caso de sobrecarga. Os cabos
e fios foram dimensionados de acordo com a nece.ssidade de cada ramal.

Alnmeda Turquia n" 21. Jd. Fiuropa, Brrgrnça Paulista - Sl' - Ftrne: ( I l) l)97&S,90Ó I

Píginr2dcll



EDN ARDO ANTON IO LATTANZI

Eng. Civil - CREA 060152703'4

DESCRIÇÃO DOS EOUIPAMENTOS DE TRANSPORTE

- lnexistentes.

AS CONDTÇÔES SÀO SATISFATORIAS PARA O ATENDIMENTO
NECESSIDADES DO PREDIO SEM RISCOS AOS SEUS OCUPANTES?

IMÓVEL POSSUI ACESSIBILIDADE UNIVERSAL?

M_ NÁO X

INSIALAÇOES ATENDEM EXIGÊNCIAS DISPOSTAS NA LEI

OMPLEMENTAR NO 75412013 OUE ESTABELECE NORMAS GERAIS
RlrÉRtos BAsrcos PARA A PROMOÇÂO DA ACESSIBILIDADE
ESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA E NOR

DAABNT?

stM _ NÃO X

E NÁO, O PROPRIETARIO TEM CIÊNCIA DE OUE TEM O PHAZO DE

PARA ADEOUAR-SE, APRESENTANDO NOVO LAUDO D

STABILIDADE E PI-ANTAS OUE COMPROVEM O ATENDIMENTO

PARECER SOBRE OS EOUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
- lnexistentes.

CARGAS MAXIMAS ADMISSíVEIS

VOL. RESEBV. P/

DECLARAÇ

O PRESENTE I-AUDO. ELABORADO EM DUAS VIAS IGUAIS,
AeRESENTA AS REATS CONDIÇÓES DO EDIFíClO, CONFORME VISTORIA
EFETUADA POR MIM, RESPONSAVEI. TECNICO, ABAIXO ASSINADO, E

DECI.ÁRO ESTAR CIENTE DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVIS E
CRIMINAIS OUE ME PODEM SFR IMPOSTAS EM CASO DE FALSAS

ES.

._--1
I

I

VIAS IGUAIS, ]

\ctÀl E rrtcrnota I

(

REDE ELETRICA

HEDE DE AGUA
NO DE PESSOAS

30

AS CONSTRUÇOES ATENDEM A:

RECUOS? SIM X NAO 1

EM

TAXA DE OCUPAÇÃO? SIM x NÀO 2
EM

COEF. DE APROVEIT.? SIM x NÀO 3
EM DESACOBDO

Àlirnrcda Turquia n" ll, Jd. Europa. IJragança Paulista - SP - [cnc: ( I I ) 99788.90ó I

l)ágina3dell



EDNARDO ANTON IO LATTANZI

Eng. Civil- CREA 060152703-4

Nome do ProÍissional: EDNARDO ANTONIO LATTANZI
QualíÍicaÇáo Técnica: Enqenhelro Civil
No de Reqistro no CREA: 060.152703-4
No da ART: 2842723018.0547861

DEC|-qRO, SOB AS PENAS DA LEI, OUE ESTOU CIENTE DO LAUDO
ACIMA E DAS LIM]TAÇOES FíSICAS DO MEU EDIFíCIO. OUE OBSERVAREI
ESSES/ifiUTEji, BEM COMO DARET CtÊNC|A DELES AOS EVENTUATS
LOCAtrAR I OS,,€ US UARt OS.

' 313\7lo-3 k^4,ap

NoME Do phoy'nrerÁnro:

GERALDO GORREIA PILZ

A seguir apresento fotos de cada galpáo:

GALPÃO 2. NO 76411

ANTONIO LATTANZI

ÂlamcdaTu«1uiun"2l,Jd.Eurona. lJraganç.apaulisra-sl)-Fonc:(ll)9q7li8.9rx5l
Página4tlc ll

Bragança Paulista, 08 de maip de 2018.



EDNARDO ANTON IO LAI'TANZI

Eng. Civil - CREA 060152703-4

Àlamcda Turqu ia n" 21. Jd. Eur,pa, tlraglnça paurisra '- sp - Rrne: ( r r ) 
q97gg.9061
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EDNARDO ANTON IO LATTANZI

Eng. Civil - CREA 060752703-4

Alamedal'urquia n"2l.Jd. lruroll. l]rasança [,aulisia Sl)- F-onc: (ll)9q7gg.9(]í)l
l'áginn6dull



EDNARDO ANTON IO LATTANZI

Eng. Civil - CREA 060152703-4

Alarlcda Turquia n" 21, Jd. Europa, Ilragança Paulista - Sl, - Fone: (l l) 997&q.9061

PâginaTtlcll
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EDNARDO ANTONIO LA'I"TANZI

Eng. Civil - CREA 060152703-4

Alamcrju Turquia n" 21, Jtl. liurrrpu, Bragança paulisra - Sp - Fonc: (ll) gS7gg.906l

l'ágina Ít clc I I



EDNARDO ANTON IO LATTANZI

Eng, Civil - CREA 060152703-4

Alamcda Turquiu n" 21. Jd. Eur.rpa, Brngança purrlistu - SP - F.nu: ( I I ) 997&1i.C061
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EDNARDO ANTON IO LATTANZI

Eng. Civil - CREA 060152703-4

Âlanrcda Turquir n" 21, Jd, [:uropa, Ilragirnç.a Paulisra - Sl, - [one: (l l) 9978.q.9ffi1
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EDNARDO ANTON IO LATTANZI

Enpi. Civil- CREA 060752703-4

AlamedaTurquia n"2l,Jd. Europa, llragunça Paulista-SP-Fonc: (Il)99788.9061
Ptígina ll clc ll



Anotação de Responsabilidade Técnice - ÂRT

Lei no 6.496, de 7 de dezembro de lg77 i'i :; ,lii :" i:
Consetho Regional de Engenharla e Àgronomia do Estado de São Paulo

1. R.BponBável Técnlco

Resolução ne 1.02í2009 - Anexo I - Modelo A

Página 112

ART de Obra ou Seruiço

28027230 18054786 1

nup: 26035í5268

Reeistro: 0601 527034-SP

Rêglslroj

EDNARDO ANTONIO LATTANZI
ÍiluloPíoÍissional, Eng!nhelroClvll

Empíêsa Conttatradat

Compleménto;

Crdadcr Rlo de Janelro
ContÍalo:

Vabr: RS 2.000,00

AÉo lnslilucaonal:

2. Dador do Conlrsto

conrraranre NOVA AUGE Comórcio PatÍcipações e Empreendlmêntoo Ltda.
EndêrÊço: Eslrsda OO CAFUNDA

Colobradoem 05r05i2018

Baino TAQUARA

UFI RJ
Vinculada à Arl no

Tipo de Conlrôtranle: Pesroa Jurldlca do DlÍelto Prlyâdo

3, Dados ds Obrr §ervlço
Avontda NOSSA SENHORA 0A PENHA N', 704

CEP: 12920.{70

Compbtrmnto: 7 611 1, 7 illZ c 7 61/,3

: Brngança Peulieia

.1â lnÍcror 05/0U2018

dê Têrminô. 09,03/?0í8

Geoqrlíiütg

lndusttia I Código:

CPF/CNPJ: 05.312-587/0{0í.50Prôprielário: NOVÂ AUGE Com. P.rtic. e Emprúênd. Ltdr

.1. Atlvldtde Íécnlcr

QuenliderJe

Elaboraçáo
1 Ediíicaçào de Alvsnarie Galpáo 12114,30000 métroquadradô

Após a conclusâo daÉ aMdadss tócnica8 o proílGslonsl deverâ groceder a balxa desta ART

5. Obtervaçôcr

Ebbo[çao dr Ledô d. Ertbilldrda . 8agürançt d. bn&d .L t?ar g.bóÊ kld6bltlt rltúrdôa u Awh6. N. S. ü P.nhr rob n. 78aI'1, ?!lll . 7§lrJ nr.L ctdrd., ..ndô dolr
çom lr.a cmtlruEr dà 219,20 mt cad. . o lmal6 aom a... à 8!5.00 nú r qu mdot ,nílum mt are loLl d. 1:aa,!O mr

6, Dêclançócl

Ace srlbllldrde : Decllto que:ür rrgrrr do mcsrlbllldadr prevl:tt nlr nornr. tôcnlcar d! ABNT, nr leglrhçto.rp.cÍflcr s no Dâc.elo no
5.296, de 2 de dtzembro de 2004, nào 30 ápllc.m à3.tlyldade. pronillonair aclmc relaclonadar.

cPF/CNPJ: 05.332.587/0001.50
N":17E

cEP: 22725{131



- ASSoClÀçÀO DOg ENGENHETROS,
CS OA REGIÃO BRAGANTINA

Ree olução no t.02512009 - Anero I - Modelo A

Página2l2

Noss«r Numem: 28027230íE05i178§1 Vorsáo do sistêmâ

7. Entldôdô de Classo

6. ABsinâlurEÊ

. A pm.nl" ART oncmtÍa.a d.vu!ín í1ta quiLdr conÍoím. d.doa
Êonrllnlor m mdápó{a[ao do 3lrlom!, c.íirlcadr Ptlo ilosrc rlúmm.

- Á rutonuclóada darta documanio Poda r.Í v.rmcrdt no rilê
ffi.cÍaEp,oÍg.bÍ ou m.Goní.roÍg-bÍ

- A gurrdr ar! vL âsrln.da d5 ART ccrá dr miponsrbllldad. do proll3.lonál
I do cMtÍitrnia com o ôbl.tlvo d. documntlr o vlnculô conlrâtul

lmpro33o am: 21/0§/20í8 16:58:50

ww õêasp.oro,bÍ
lel 080G17't8-1 I

Velo, Pago Rl E2.M

D'cchro rersm vard!dolrra !t
làroa ?1; z1 ,
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GALPÃO4.CORTEA-A

GALPÃO4-CORTEB.B
(Eíc 1i100)



coRiij i""r,l;:,;;, ü* ;-.É:,,r;$ e+ Âgua êj ou EsgoBs .o-..''-..' '-'' Ar7
oraefàrh t*irxü&Ô # dE 3tu FÔ'!aô€úp

üacona GR cR
1490086615431 11

I ad Avllsnr Da F,atÚÉ 0OíS4 LX 03

Peúa- Bralpma FautslarSP ÉEP 11S00000

l'lcde í.lurder hxl E I orrtsrco Itda
tlxi $ateqr 5? 225 U :'? 267? 0ü) 003 Gí2.6

[cogomrur ú Res +0Csr+ 1 lnd +0 Pub

l0oÍt J8luffiítto Comun

lolàs I d., I

ürdrío do clÉnrc 0c00167Ê73

Írpo dr,' I rgúru Aguo e Esgoto

llúomlro Yl4N72S6í0

i$seÍiêo do 60ntulDo dc A!ua

3{ S0

hdâdo J. CôiúEo' m
cMdrrÉo de i,rliún .Ellml lffill

RR
iIA L'N

a0

Economia
lsodo

tadô{l§)

43,tt7
5,11

8,3r
8.31

9.Ir+

flrrdenct;,1 Pol

Àgud

ll$ v8ld0§l

,38 54,]ô
,43 64. J0

,39 103.90

.3C 207,80

,?o 73,10
503,r6

;,1 Pol I

rÍl§l
54, ]ô
84. JO

03.90
07,80

73,r0

9?':!

Yt hÍ(l§)

43,4.',

51.í 0

83.1 0

166,.:0

99,4+
402 31

Conb flrrdencr;,I
Àgtrd

ludr{]|$ V8ld0

54,38 U
ô,43 A

10,39 103

10.3c 207

1:,?O 7X

- --- -1q!

ü

Vl Agu. (Âúu r fi dô A.lu.: ' Écoírl
vl Esgoto (Esoôtu' Ft dc Àiurl' Econ)
Vl Êsgolo (E:goro Ft d? PolutENl

Totat Ndo Résld§nclal (ValoÍ Âgud + Vàlor Esgoto + Ft Polulcàoll =
No vr or rJo o:gotos G6t!o :omputsdot Rl 402,31 r.fGÍ.nic u.tqoto! o

Rg 1! ôõ rrÍrmrnt: a cargr pofuldaa ( X = l,{Xl }

6Otõ5r t Oo(fiÚx1=
4iü2,31 t1@0[00x]=

1m 3l r0.03'

-6,rrê"
4@,31

12.06

Item

Âgua
Esgoto
Tx RPguldrro - fRCF

917,93

caso d+ pàg.metÍo em aEaso
rcrôrcido d! mlt. dç ?À mr! !r rÀllr.cD

mmrtlrEcom b.3É ra YaÍic.o do lPcA,lBSÉ do

m úitorioí. ímiriúos dt mrr do0,03!'16 ao

dlr A conti ,1.Ô tagr tt. t dllr ó' v'n':im' 1to

sui.ltÉ o ioovG u cotlc rlo Íornccimrô o dt agua

Oltlwrrtg ülas u9;uus ü' vcttttl*nlo lxta
- soâcalmÚl tl5 ltl 11 ttlt Z) lllrfldo '

lrüoíús§c cil]c cm mlalutur a SÂBl SP

f nbut06 Aliquoh(i6) Easa dG Cdculú(R$ lhlo(ffS)
PISTPASLP. corlNs ü,56 922,5? 60'52

lrrttPlo ltÉ:ildtlcHl rrl/Ú/0à lh.lrr Ilucturu úr Seuê yt/ AÍero xI
Turhijez Cq Cho Cohfornartotas EschsrictúoColi
r10 032 110 110 110

,Jas 114 035 114 114 ll4
rrdarn ao pdrao I 14 O35 I t4 t 1'l I 14

ToddS as dilosb.s atenderanr a legslacao

valoÍ (R§) Totsl a Pagar'

so3,s6 Vencimento'

414,:!7
4,59

- 

l
R$*""922,52

05110120

522,52 laca asuz pulc. lmruo Âgua



COIII:r ,..,.",1.:,:, ,. r: -;.; ,.r-..;ti..;. rliJili *; iiu ÊeijÜiÜ5 ,i.Ê,.:--.. : l

ccírçeüÉesanaruÊbi§to Ôddo & s&Fà-35fusp

üo O Cont Gfl Cfl
'i490086615431 

1 1

l§slor3o dô Co[Eulno úc Att.

I od. ,\v i.llhr Da P€dm, ü0/64 LX 03

Penha- Bragmca Pauhslál§P CEP l1Ít()00m
{hrut í.luder hrd E (.oín§lcE ttd.
Cod §eàes1, 5? 7:5 U 2'? ?à7 ? m0 003 042.6

lcouonrs 0 Rçs +0 C;st + 1 lnd +0 Pub

ftpo rt [atutumr*o Contum

PtÍlôro rr. C+átlilo' m
Cordrr!o do [,rilüía -[ÍTffif mHiàt

Calculo do Valor da

lilrrurrtt{lnS)
por I coilràÉ

lolh I dc I

üÉrpdoCbdc 0C00167873

írpu dr I um'o trgur e Esgtoto

llúwlro Yí4Ni28610

Economia
trsdo

tü*d(fi!)
43,47

5.1 I
831
8.31

9.74

R

tat
aü

Por I

üt

,tô
.10
.90

,EO

,r0
.:'l

flardenctll Pol

Âctn

tt) vstdÍtEl

,3ô 54,lô
,43 ú4.l0
,3Sl 103.90

.38 207,80

,?0 73,10

--.- -991:'l

Conh flarde
Âctn

I ardrlllt)

54,3ô
8,43

1 0.3s1

r0.38

12,?0

Yrh,tBtl

43,4 4

ã1.í 0
83.1 0

tô6 20

98,4{
402 31

Vl fulu- (Âúu l ft dô Alü.: ' Êcml
VlEsÉúto lEáOôtu ' Fl dc Àiuúl 'Écon)
Vl E3golo (E:goto tl da PobErcl

603,õ6x1oÍXlffiÚr1=
402.31 x I moüü x'l =

4m 3í r 0.03 r
í)3.56
a02,sr
t2,oi

917,93Totd l{do Resld(nciâl (Valoí Agud + VàloÍ Es!}oto + Ft Polulc ào)l =
No vr oí d. o rgotou cstao :omputador Rf /oa.3t rcfccntr I clgoto: c

R$ 13 Oii raívrantrr a <argr poluldua ( K = l,Gl I

R

ABR

t.dla



CUIDEX II'DI'STRIA E COXERCIO LIDA. EPP
ÂVEND NSASMDAPEXU, 7ta- 12Qg7o
B PÊ''I}IA

BRÂGANCÂ PÂUUSIA (AG: 301)

Classe/Subcls.ÍND MTV A4-25438/l NOUSTRIAL] NDUSTRIAL

RotclÍo: 022 - 3001 - 010 - 104'l
No do kldoÍ: 00@0444903

tÂTRiCUlá: 0üX94í 036-2020{r9-5

DOf,. ENT.:

UGAGÂO: TRr S|CO
OOI. EAtr{C.:

ETERGISA ST,L§T,O€STE - DISTRIBUDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Asds haú.irí S/0.ú, lO, ,155 - Eldm: Mlâ Mri.

PRESIDÉNTE PRTJOENIE - SP CEP 1CE3{T[)
CtPJOT2&Lin,(fr1-» le Ed 5644(86&t 1í5

tloa. Fi..CrCdÊ d. ErEti. El&ie
SóÍis: U NF:022.628247

Setembro/2020

Emissáo: 2810912020

0111012020

ldenüfi cador para Débito Automáüco: 000494í 036-8

2511012020 914941036{

CCI O.!êÍhao
TaÍ{.3/ T.Itr.c, \hlorTot l Eü.Crlc. ABq. rcre Br..c.h. Pt8(Rl)

Qu$tHd. Trtbut6 Trtúo. (Rt) rcre(Rt) tCtS (Rt) ptttcoFtits(Ra) (o,rtlffi,
0601 ConsuírD &n kwh - Ponls 3.608,0ü)
60íConsuÍrDoínkwh-FffiPmt8 22,050,0q,
060í EnoÍgieAtylnletBds-FmPonts 1.ô80,000
060í EnoÍgia ReatiyÉ Exced sn KWh - FPontâ 4'10,(n0

06@ Densúa th Pooxre Miedde - Fom Ponb lí5,620
06()2 Demanda hônda tlão ConeJírúda - F Pronb 44,3E0

1,498340 1,928020
0,303580 0,39630
0,303580 0,390630
o,2§92s 0,3t7730

í0,í20m0 24,@3150
í9,1ãn00 19,976260

6.956,32 6.956,32 1E

0.616,72 8.616,72 18

{5627 4fi,27 í8
130,26 130,26 1E

2.U1,61 2,W,61 íE
086,54 0,00 0

í8.770,í0 í7.891,04

1.252,13
1.551,01

í'18,í3
23,45

5í2,03
0,(n

x.m,49 18.778,16

6.956,32 53,í9 2'14,98

8.6íô,72 65.88 303.46

656.27 -5.O2 -23.11
130,26 0,99 4,59

2.044,6í 21.75 í00.í8
886,54 6.78 31.22

CCI: C.ódigo de ClsssificáÉo do ltsm

7 5d6.4Í18.4Í29.2a86.51 71 .8d7e.c60.be38

;- 
anülrr0ltÉE

RECIBO DO PAGÀOOR

R$ í8.778,í8

Rcrcrvado ao Fisco

- Valil Encoryo U6o Sist Di6r. (RoÍ 0720m): Ri 6.24í,85

BANCO DO BRASIL S/A 00í90.00009 03268.923004 0í 1782

CâFJ

07.2823n10[,01-20

001
LOCAIDE PAGÂüEITO

PAGAR PREFERENChLMENTE NO BATTICO DO BRASIL S/A
BEI€FlclAruO

ENERGISA SUL§UDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.À

vEt{clMEifro

ENDERÊÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND SN, S/N . KM 455 - VILA MARU{. PRESIDENTE PRUDENTE / SP . CEP 19053á80
DATADO OOCUMENTO

2810912020

os vALoREs DA fuLTArJURoS DE xoRA pioR ATRÂso só 8ERÃo coBRADoS
t{/t pRtrEtRA FATURAApóS o p G^rEt{To oEsrÀ
Írrulo suJEtro A pRorESTo Apôs o vENctrEtúÍo
NÃo AcEÍÍArc8 DEpôsÍÍo E[ coxrA coRREr{TÉ cÂso ocoRRA o rEsro lÀo ounanÁ esn rerunr

PAGÁOOR

CUIDEX II{OUSTRIA E COTERCK) LIDA. EPP

AVENTDA ilSA gRA DA PENI|À 76a - 12Sip4,7O
SACADOR/AV^LISTA

ou10no20

3061-31005292-2

18.T18,18

3268923000't545í83
(=)VALOR DO DOCUÍiENTO

(-) ourRAs

(+) i/tORA/ MULTA

(+) c\rlRos

CPF'CI{PJ

8.61+G,,/0l,01-71
BRAGA,I{CA PAUIJSÍA (AG: 3l

cóo oE BAIXA

flil Iffi fl ] il ffi r H I til I ll il tffi rIflt fl I t[ Iffi I II ffi I ffi | [I ffi I il U il ffi I r ffi I ]
|- 

ptffircloErr^

Ficha de Gompensação
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frtrutura do sonsumo

Dados dâ lsituE Dado6 do conlumo
UN. Po6to Atual Antedor K Perdas(%) Fat. Pot Ai. Fatd Po Medido FatuEdc

Rllll ponra ail3 371 u) 2,5 0 0

KWH FPonta 6t5E 5889 E0 2,5 0 0
rtu FPont. tn 306 80 2,5 0 0
KW Ponta l,aí 0 8ll 2,5 0 0
ÍW FPont 1,37 0 80 2,5 0 0

ERE Ponta í0 í0 80 2,5 0 0
ERE FPonta 215 21O El! 2,5 0 0

DRE Ponte 1,21 0 E0 2,5 0 0
DRE FPonta 1,2Ã 0 E0 LS 0 0

36m
z05E

1ôE0

íís,6íl
112,y

0
a10

t01,68
r0+96

l8o[
zmSt

T6ET

0

ío
a

/í10

PerÍodo d€ LeituE: 2AgAn020 . 25nÍry1m2o Dias:3í Offindâ ContBtâda Pmte: Fore Ponta: 200

Conlunto: BMGANCAPAULISTAII

Rêfcrôncla: 07/2020

Tênsáo ContEtade:'13,2
Llmltê Adcquado: 12,27 a 13,86

3,,t6
6,Cl

13,6
z4
/4,&
9,6í
2,8
I,n

- Pa6 píryer s@ sudê, a Ereígis eslá pMta p@ tê

âteÍÉd pd6 @ais virtuais: sitê, App EÉgiE ON € Whatspp
(18)9912G3365

___)

F*TUNÂsEfiAMASO

t l

Você pode pogsr sua f.turo de energür ooe sçguintes lugrres:

Lools prrr p.Irmnto drs conllr dc encrXlr - Gropo A
Qoalqoer agência bancária utilizando a ficha de compcDsoçào.

Locris prrr prt mctrlos das corles dc cncralr . Gmpo -8
NTUOGINEUúTT.TNOMTTiCO): BANCO DO BR{SIL i tsÀNCbB - SICDOB ] BRÂDESÕ I CÂIXÂ ECONÔN{ICA FLDER{L i MÂÚ
MERCâNTIL DO BBA SIL i §ÀNIIANDE,R J CR,EDILUAMO I SICREDI
Àgcnhs cncdcochdor
BÃNCODOBRASILTo*rtmu*sresaei{ÁR}osEB^r{omçrl-r/BRÂDESCOtcop*rsscnowresaÀyÁxros} ITRIBAN@,'ITAÚ j
BÂNCI)OB - SICCOB / MERCÂNTIL DO BRÁSILJ C{f,XA ECONÔMICÂ FEDER{.L(cÁsÀ3uÍh|c^3rcerx.rroc'ni BRIN-}í§,
SICREDI i' CREDIC{)A !v{O
Aulo.tlEdlü.n to c lntrmct
BÂNCO DO BRASIL' BRÂDESCO] CAIXÀECONÔMICÀ FEDERÂLJ ME,RCA\'TILDO BRÀSILI SANTÂNDER 1

BANCOOB . SICOOB i CITIBÁNK I ÍTAÚ

ATENÍOIffiffiR
0800 723 3320

?,llr

sê
çsttÉt


