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13.5.2|Tubo pvc esgotojsjs predial dn 50mm. inclusive conexoes — fornecimento e instalação m 29,20 Í

13.5.3|Tubo pvc esgoto js predial dn 75mm, inclusive conexoes — fornecimento e instalação
—

m e oo
13.5.4 | Tubo pvc esgoto js predial dn 100mm, inclusive conexoes — fornecimento e instalação m 16,30

[os|Tubo pvc esgoto serie r dn 150mmc/anel de borracha - fornecimento e instalacao
-

13.5.5 = 4,80

13.6|REDE DE ÁGUA PLUVIAL - TUBOS DE PVC
.

|

13.6.1 | Tubo pvc esgoto js predial dn 100mm, inclusive conexoes — fornecimento e instalação dm 73,00

13.6.2|Tubo pvc esgoto serie r dn 150mm c/ ane! de borracha - fornecimento e instalacao m 23,10

13.7 |
CAIXAS DE PVC/ EQUIPAMENTOS o | | =

13.7.1|Caixa sifonada pvc 150x150x50mm com gooa redonda branca - fomecimentoe instalação und |

SE, 1

13.7.2|Caixa sifonada em pvc 100x185x75mm simples - fornecimento e instala *

| und

13.8|TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS

1381 Registro gaveta 1/2" bruto latão - fornecimento e instalação
2,00

Registro gaveta 1" bruto latao - fornecimento e instalacao -
13.8.2 2,00

Registro gaveta 2" bruto latão - fornecimentoe instalacao Ne o13.83 2.00 |

Ta 2, |Registro gaveta3/4"com canopia acabamento cromadosimples fornecimento e instalação ss. o13.8.4 | und 3.00 Í

Registro gaveta 1º com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalacao — o
138.5 und 1.00

E

Registro gaveta 1.1/2º com canopla acabamento cromado simples-fornecimento e instalacao TT ==
13.86 BE oDo Valvula descarga 1 1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao—|] Ns
1387 nd 2,00

13.9 [OUTROS APARELHOS= MM "
139.1 Caixa d'água - instalada, sem estruturade suporte cap. 1 000 litros und 2 Í

13.9.2|Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi & 100mm Me und 15,00 |o |

1383 | Ralo hemisférico em Fº fº, tipo abacaxi O 150mm

14 |INSTALAÇÃO DE INCENDIO
14.1 JEXTINTORES =1411

|
Extintor incêndio tp pó:guo Ska - Somecimento e instalação und

141.2|Extintor de CO2 6 Kg - Fornecimento e instalação

14.13 Extintor incêndio água pressurizada 10L inclusive suporte parede carga completa - fornecimento é—| nal*"**|colocação . 1.00
14.2 [ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA MM ma

1421 Ponto de iluminação de emergência completo. inclusive bloco autónomo de iluminação 2 x 9W com
tomada universal — Ne o ca "ezo |

Ponto para seta indicativa de saída, inclusive seta em acrilico, com fonte alimentadora própria que = Í

14.2.2|assegure um funcionamento minimo de th, para quando ocorrer falta de energia elétrica na rede | und 2.00
pública, conforme projeto :

14.3|SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA MM =
143.1 Fes sinalização de rota de fuga si - dimensões

150x 300mm und 1.00 |

14,3.2|Placa sinalização de rota de fuga S2 -
-

dimensões 150 x 300mMm
|

und 2.00
|
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Placa sinalização de rota de fuga S12- dimensões 150 x 300mm | und |

2.00 Í

15 [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
—

| L — —
15.1|PADRÃO DE ENTRADA

—

15141 Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada de und147001 até 57000w, instalada emmuro e e. lo1 115.2|QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO " —
1521 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica,rpara 40 disjuntores

um
|“|termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação 100 À

15.3|CAIXAS DE PASSAGEM |

15.3.1|Caixa de passagem pvc 4x2"
"

15,3.2|Caixa metálica octogonal 4x4" fundo móve! MM15.3.3|Caixa de passagem 30x30x40cm, com tâmpa e dreno brita Í í

— —— — e — i

15.3.4|Caixa de passagem 150x150x10mm, chapa 18. com tampa parafusada und |

3.00
Í

—tadEa 5 j

15.4|ELETRODUTOS E CONEXÕES ||15.41 Eletroduto de PVC rigido roscável dn 20mm(3/4") incl conexões, fornecimento e instalação m 228,00 ||15.4.2|Eletroduto de PVC rigido roscavel dn 2Smm (1”) incl conexões, fornecimento e instalação dm - 32.00 |

15.4.3|Eletroduto de PVC rigido roscavel dn 50mm (2"), inci conexões, fornecimento e instalação . im 18.00 |

15.5|CHAVES E DISJUNTORES
15.5.1|Disjuntor monopolar de204
15.5.2 | Disjuntor tripolar de 83A

15.5.3 | Interruptor diferencial DR 40A, 30mA 2 módulos

15.6|FIOS E CABOS
15.6.1|Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm2 resistente à chama - fornecimento e instalação "mm 1.313,00
15.6.2 | Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kv 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalação

|

m 70,00
15.7 INSTALAÇÕES APARENTES |

; Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 20mm (3/4"), tipo leve, inclusive conexoes -2 fornecimento e instalacao m 1200
15.7.2|Condulete 3/4" em liga de aluminio fundido tipo "t" - fornecimento e instalacao und 6.00
15.7.3|Condulete 3/4" em liga de alumínio fundido tipo

"x"

- omecmento e instalacao und 9.00
Condulete 3/4" em liga de

E

alumina fundido tipo
"tº

- fomecimento e instalacao und 7.00
15.7.5 | Condulete 3/4" em liga de ESSO fundido tipo “x” - menmenta, e instalacao und 2.00

|

16 [INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA E VOZ — —
]

161 Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexões, m 42.00 |po [iornecnento é instalação me RDAA o| Eletroduto de pvc rigido roscave! dn 25mm (1”)incl conexões,
|182

| fornecimento e instalação e o m
h —

VER!

16.3|Cabo telefonico FI O, mma,22 condutores (uso interno)- fornecimentoe instalação im 10,00
16.4|Cabo telefonico FE 1,0mm2, 2 condutores (uso interno)- fornecimento einstalação — — jm 30,00 |

165 Quadro de distribuição para telefone n.2. 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir. sem und |

acessorios, padrao telebras, fornecimento. e instalação Í 1,00 |raemitenteaerot16.68 | Tomada dupla de dades vaz-em geada AVO! 4º se com suas SAOTIS MN und |

400 Í
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17.5 | Mesa de som, da ONEAL, modelo, OMSXS

17.6|Caixa Sessom da Stanner, OS-50 compacta

17.7|AMP Crown ASZ600

Plug neutrik nte apasion

17.9|Conector S engeia I1SmnnO1 xir

16.7|Rack telecomunicações de 12us | cj
Í 1.00

!

16.8|Cabo utp Cat.6= 2 o . a im" 72,00 |

169|Caixa de PVC 4"x2", commea cega e furo no meio
|

und
Í

6.00
17 [INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO

. o
17.1|Caixa de passagem pvc 4x2” und 3.00

172 NSFnseiaçãoMo dn 20mm (3/4")incl conexões, m 12.00

17.3 ' Cabo polarização para aí 60.00

17.4 | Cabo DIngado! paançesso pas microfone stéreo SC20Santo Angelo
Í

m 5,00

17.10|Conector neutrik ne3fx linha

18 |INSTALAÇÃO DE SPDA
18.1|Cabo de cobre nu 35mm?2, Ref. Termotecnica ou equivalente técnico . mo 166,00
18.2|Cabo de cobre nu SOmm2. Ref. Termotecnica ou equivalente técnico m 100,00 |

18.3 | Conector pressao 35 mm2, Ref. Termotecnica ou equivalente técnico und 12,00|
18.4 : Terminal aério de inserção da gaiola de faraday h=25cm. Ref. Termotecnica ou equivalente técnico und 12,00 |

18.5|Eletroduto de PVC rigido roscável 1”. Ref. Termotecnica ou equivalente técnico | und 7.00 ]
18.6|Caixa de inspenção em pvc, diâmetro 300mm, Ref. Termotecnica ou equivalente técnico | und 7.00o = Essas18.7|Kit completo para solda exotérmica/alicate Z 201 Ref. Termotecnica ou equivalente técnico | und 10,00

18.8|Haste de terra tipo coppenveld - 5/8" x 2.40m. Ref. Termotecnica ou equivalente técnico | und 8.00pn at, |

18.9|Abraçadeira tipo "D" "com cunha, diâmetro 1" Ref. Termotecnica ou equivalentettécnico und . 40,00

18.10 Caixa de equipotencialização de potência para uso interno e exetreno e interno com cinco terminais | BA

—para aterramento (BEP), em polipropilenoTermotecnica ou equivale! écnico. Ref. 1.00
18,11 | Presilha de latão, L= 20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm. para cabos 36mm? a dad 50.00 |

Ú 50mm? Ret. Termotecnica ou equivalente técnico — “=
19 [APARELHOS ELÉTRICOS Ne ]

19.1 INTERRUPTORES E TOMADAS
Í

19.1.1|Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, sem placa - fornecimento e instalação und 7.00

19.1.2|Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 tecias, sem placa - fornecimento e instalação und 1.00

19.1.3|Interruptor Simples de empuin 10A/250V 3 teclas, com placa - fornecimento e instalação und 1.00
— = a ia danaão rt toaa prodlfeia), a19,14|Interruptor paralelo de embutir 10A/250V 1 tecla. sem placa - fomecmento e instalação und 6.00

19.1.5|Tomac
Tomadadeede embutir 2P+T 10A/250Vcpplaca - fornecimentoe

:
22,00|
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19.2|LUMINÁRIAS RD | .
| oLuminária de sobrepor completa, corpo chapa de aço pintada branca, refletor aletas parabólicas Í |

19.2.1|alumínio alta pureza e refletância, 2 lâmpadas fluorescente tubulares de 16W/127V, reator duplo und
| 8.00 |

127V, partida rápida afp, soq. Antivib., ref.: CAAO1-E216 lumicenter ou equivalente |

;
|e == 1

Luminária de embutir completa, corpo chapa de aço pintada branca, refletor aletas parabólicas Í |

19.22 | aluminio alta pureza e refletância, 2 lâmpadas fluorescente tubulares de 32W/127V. reator duplo | und |
12,00 |

| 127V, partida rápida afp, soq. Antivib., ref.: CAAO1-E232 Lumicenter ou equivalente
Í |

—
| Luminária hermética de sobrepor, 2X32W, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada

Í

19.2.3|eletrostaticamente, refletor facetado em aluminio anodizado, difusor em vidro temperado und 22,00

transparente
Luminaria externa tipo arandeta ref. Cwa-337, p' fixação na parede com base em aço zincado, globo

À

19.24 é é e | und |

poliet. Leitoso, tecnolux ou similar — 9,00

19.3|OUTROS APARELHOS 1

|

19.3.1|Ventilador de teto com paletas de madeira und 6.00Í
K À

20|APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS j f À

201 [LOUÇAS = — Po2011 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio , incluso engate flexivel
Í o Í

“1?|em plástico branco, 1/2" x 40cm - fornecimento e instalação. af12/2013p 4,00
Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto -

20.1 2|Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52.marca de ref. Deca ou und 2.00
equivalente

i

201.3 Lavatório de louça branca, sem coluna, Ref. Deca, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e | und
* —|engates, exclusive torneira me — e - e o —

600
20.2|BANCADAS Í

Í

- CRaaa = os à —
20.2.1|Bancada de granito com esp. 2cm | m2 5.65 |

20.3|TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS — | "
2031] Torneira cromada tubo móvel, de meda, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento | ” |

—  jeinstalação | 100 |

20.3.2|Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Doco! Í und 6.00
|

À
ã Í

— == 1

20.33|Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão médio — fornecimento e instalação. af 12/2013 | und 2.00
|

- no e À : j

20.4|OUTROS APARELHOS —
j

20.41 |
Cuba p/ panelões de aço inox 80x60x40 cm, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, ) o“inclusive válvula metai 1 1/4" e sifão cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira |

und

| 1,00
= * —

20.4.2|Ducha higiênica manual c/ registro 1/2" ij und 6.00

20.4.3|Saboneteira com reservatório ref. 99.1001, linha white, columbus ou equiv | und 4.00
me— EA

20.4.4|Dispenser papel toalha de 2 ou 3 dobras, ref. 99,1011 linha White Columbos ou equiv. und 4.00= =
20.4.5|Porta papel higiênico em rolo ref. 99.1020. rolos de até 600mm, Columbus ou equiv. und 6.00

Í

20.46 Barra de apoio para sanitários de deficientes fisicos BOcm, Ref.LDeca2310 EBR, Docol DO446416 ou F ".o |

***|equivalente ténico E 4,00

21|PINTURA
21.1|SOBRE PAREDES E FORROS

21.1.1|Fundo selador acrilico, uma demão:
———

21.1.2|Pintura latex acrilica, tesdemãos =
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[211 3 Emassamentoccom massa acrílica, duas demãos == e -
m2 TE 2

21.2|SOBREMADEIRA — me :
21.2.|Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos. sobre fundo

n
nivelador branco = Tome

22|SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS e e o2.221|MUROS E FECHAMENTOS MA eddGradil revestido em poliéster, pintura eletrostática na cor branca, hz 203cm, ref. Belgo Kekaert, linha |

22X m 25,70 |

Gradilfor ou equivalente têcnico — -
|

Portão de correr em paine! e poste de aço galvanizado, dim. 300x210cm (uma folha), revestido em |
Í

22.1.2|poliester, pintura eletrostatica, na cor branca, h=210cm, ref. Belgo kekaert, linha gradilfor ou m2 6.30 Í

equivalente tecnico
| *

222 PAMIMENTAÇÃO L SN
2221 Piso em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento colante rejuntado com ma) 10,40

cimento comum. Í Í
ÍED oeen]2222 Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecânico, Ez |

48,00
|

o “*|espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento i

| —
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (fac e superionxface

|) |

22.2.3|inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e m 26,00 |

reaterro. |

22.3|TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA o Led22.3.1|Limpeza finalda Obra - MM | m2 L — 596,39,
22.4|DIVERSOS EXTERNOS Mm MD

2241 ]
Banco de concreto armado aparente com apoiosede alvenaria assentada com argamassa de m 37,00 |

j emento, cal e areia, largura deO, s0m e espessura de O, osm MO e Ad aro)

Afonso Cláudio/ES, 01 de abril de 2020

PREFEITO MUNICIPAL
LINDOLFO HAC R

ENGº. CIVIL
CREA ES — 2016/D
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CREA-ES
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo - CREA-ES,
certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) neste Conselho
Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966. Certifica ainda que
não consta, nos assentamentos deste Conselho, débitos e que o(a) Profissional encontra-se
legalmente habilitado(a) a exercer suas atividades profissionais, no âmbito de suas atribuições.

Certidão nº: 74904 Validade: 21/02/2023 Protocolo: 00558491/2022

Profissional: ANDERSON DUTRA DA SILVA

CPF: 01520663730 RNP: 1403585571

Endereço: avenida presidente vargas, nº 118, APTO. 101. centro. AFONSO CLÁUDIO-ES

CEP: 29600000

Registro CREA / Carteira nº: MG-066828/D Nº do Visto: 990134

Registrado(a) no CREA desde: 25/05/1999

Títulos:

ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Data da diplomação: 08/02/1996 Data da colação de grau: 08/02/1996

Atribuições:

Data Descrição
ARTIGO 7º DA RESOLUCAO Nº218/1973 DO CONFEA.

Vínculos:

Razão Social Art de Cargo ou Função

SUL SERRANA CONSTRUTORA EIRELI 0820130153132

ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME 0820170061264

Histórico Cadastral:

Situação Inicio Fim Observações

REGISTRO SITUAÇÃO PERMANENTE - OUTRO 10/11/1997
CREA

VISTO EM REGISTRO PERMANENTE 25/05/1999 Nº DO VISTO: 990134

Histórico de Anuidades:

Ano Cota Valor Data Pagamento Data Vencimento
—

Estado Situação

2022 Única 519,40 31/01/2022 ES Quitado

2021 Única 23/02/2021 ES Quitado

2020 Única 577,11 13/03/2020 ES Quitado

Finalidade:

—
LICITACAO PUBLICA

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (http:/MWww.creaes.org.br), através do nº 74904

Emitida via Internetem :

—
23/12/2022 08:51:00

Acesso realizado utilizando o IP:  191.6.3.82

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 004/2002. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
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ES CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

:
BAHIA - BRASIL

Beta. Mata Eu Vargens Diniz Correia Leite - Tabelia

Prot. nº 028511
Livro nº: 0022-
Folhas nº:

LIZA esNAPROCURAÇÃO Pasta fite virem que aos 3 (três) dias do mês de novembro do
ano de 2027 (dois mil e vinte e um) (03/11/2021), nesta Cidade e Comarca de
Vitória da Conquista, Estado Federativo da Bahia, República Federativa do
Brasil, no Cartório do 3º Ofício de Notas, delegado à Tabeliã- MARIA ENY
VARGENS DINIZ CORREIA LEITE, perante mim LILIAN SANTOS LIMA -
SUBSTITUTA DA TABELIÁÃ, compareceu "como OUTORGANTE
ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, empresa nacional com
sede na Avenida -Marfisa de Barros Leite, 681, Campo Vinte, na cidade de
Afonso Claudio, Estado da Espírito Santo, devidamente Inscrita no CNPJ sob
nº 06.222.659/0001-79, neste ato representada nostermos do Contrato Social
registrado na JUNTA COMERCIAL: do Estado do Espirito Santo sob nº
20211026620 em data de 22/09/2024, por: DANIEL BESSERT DE ABREU,
brasileiro, capaz, casado - conforme declarou, médico veterinario, natural de
Afonso Claudio - ES, nascido em 04/11/1992, filho de Gilmartes Cornelio de
Abreu e Marina Bessert de Abreu, portador da cédula de identidade
profissional nº. 113760 onde consta o RG 3103906 SPTC/ES, inscrito no
CPF sob n.º 136.697.667-31, residente e domiciliado na Avenida Arthur
Seixas, nº 551, Bairro Candeias, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da
Bahia, endereço eletrônico: danielbessertQhotmail.com; reconhecida como o
própria por mim, após a conferência dos documentos pessoais apresentados,
do que reconheço e dou fé. E pelo representante da OUTORGANTE foi-me
dito que por esse instrumento de procuração e na melhor forma de direito,
nomeia e constitui como seu bastante OUTORGADO PROCURADOR:
RAFAEL CORNELIO DE ABREU, brasileiro, casado, bancário, nascido em
24/02/1981, filho de Gilmates Cornelio de Abreu e Marina Bessert de Abreu,
portador da carteira nacional de. habilitação nº. 01180603932 DETRAN'/ES,
onde consta o RG nº2021146 SPTC/ES, inscrito no CPF sob nº
090.854 .737-48, residente e domiciliado na Estrada Serra Pelada, S/N, Bairro
Arrependido, na cidade de Afonso Claudio, Estado do Espírito Santo; a quem
confere os mais amplos, gerais e ilimitados PODERES para contratar e
demitir funcionários, assinar Carteiras de Trabalho - CTPS, guia de Rescisão
e Seguro Desemprego; assinar e requerer livros contábeis, balanços,
faturamento e balancetes, contratos e alterações contratuais, abrir filiais;

SS]

FEBERAERO

assinar solicitação de Certificado Digital, inclusive junto a Caixa Egomómica)

RUA ROTARY CLUB, Nº 107, BAIRRO CENTRO, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA. CEP: 45.000-410
CNPJ; 015.022.132/0001-91 FONE: (77) 3421-3436
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Federal; podendo representar, assinar, apresentar e requerer documentos
perante Pregões e Licitações junto a Orgãos Públicos, Repartições Públicas
Federais, Estaduais e Municipais, Autárquicas, Cartório de Notas, Cartório de
Registro de Imóveis, Cartório de Títulos e Documentos e Cartório de Protesto,
Sociedade de Economia Mista, Receita Federal, Delegacia do Imposto de
Renda para fazer declarações e receber restituições; ministério em geral,
instituições, fundações, inclusive o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -

IPEA, Sindicatos, Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS, JUCEB Junta Comercial do Estado da
Bahia e demais Juntas Comercias de todos os Estados da Federação
Brasileira, Departamento de Transito - DETRAN, Departamento Nacional de
Trânsito - DENATRAN, CONTRAN, Departamento Nacional de Estrada de
Rodagem - DNER, Companhias de Seguros, Inspetoria de Trânsito, Delegacia
de Roubos e Furtos, Secretaria de Segurança Pública - SSP, nas instituições
bancárias e estabelecimentos de crédito em geral, inclusive Banco Central do

Brasil, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO $/A, BANCO ITAÚ,

Banco do Estado do Espírito Santo, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL,
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER, Cooperativas
SICOOB ou CREDCOOP ou quaisquer outras instituições financeiras, mesmo
aqui não mencionadas, sendo desta praça ou de outro Estado da Federação
Brasileira ou Bancos Internacionais, com a finalidade de abrir, movimentar e

encerrar contas correntes e poupança; emitir, endossar, descontar e assinar
cheques, letras de câmbio e notas promissórias, bem como retirar cheque
devolvido; assinar proposta de emissão de garantia bancária; assinar
contratos de câmbio e seus respectivos aditivos e averbações; fazer
depósitos, retiradas, transferência, TED, DOC e aplicações; solicitar extratos
de contas, cartões magnéticos de crédito, de débitos e talões de cheques;
reconhecer, verificar e ou contestar saldos; solicitar, cancelar, trocar,

bloquear, desbloquear, cadastrar e recadastrar senhas e cartões, solicitar

senhas para acesso à Internet; assinar contratos, formulários e fichas, solicitar

empréstimos e financiamentos, pagar elou receber importâncias, seja a que
título for, inclusive VENCIMENTOS, PROVENTOS, PENSÕES, PECÚLIOS,
BENEFÍCIO, FGTS, PASEP, SEGUROS; assinar contratos de financiamento,
de limite de crédito e capital de giro, inclusive renová-los; realizar transações
na área de câmbio e quaisquer outras; constituir advogados com os poderes
das cláusulas ad judicia e ad-negocia e os mais necessários perante qualquer
instância, inclusive destituí-los; representar em Foro ou Tribunal, em Juízo ou

fora dele, podendo firmar termos de compromisso, dar quitações, acordar,
discordar, transigir, recorrer, desistir, propor e variar ações e recursos,
receber citações, prestar declarações, informações, apresentar provas,
assinar termos, requerimento e demais papéis. Enfim, praticar todo e qualquer
ato para o cabal e fiel cumprimento deste mandato, podendo substabelecer,
o que será dado por firme e valioso como se a própria praticasse. O
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CD
representante da OUTORGANTE se responsabiliza civil e penalmente pelaveracidade das informações aqui prestadas e pela documentaçãoapresentada. O presente Ato tem prazo indeterminado, conforme artigo 193do Código de Normas do Estado da Bahia. O nome e dados do outorgado,bem como os elementos relativos ao presente instrumento, foramfornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se responsabiliza,civil e criminalmente, devendo a prova destas declarações ser exigidadiretamente pelos orgãos e pessoas a quem este interessar. Nessestermos, reserva-se a tabeliã no direito de não corrigir erros daiadvindos.Assim justo(a)(s) e contratado(a)(s) me pediram e lhes lavrei apresente PROCURAÇÃO,a qual digitada e lida às partes contratantes pormim, THALITA PEREIRA MENDES e em tudo por elas achado conforme,assinam o presente instrumento, SEncohe dispensadas as testemunhasinstrumentárias na forma da Lei. Eu, LILIAN SANTOS LIMA -SUBSTITUTA DA TABELIÃ, subscrevo e assino em público e raso. RecolhidoDAJE emissor 1255 série 002 sob número 007895 no valor: de R$ 88,20sendo (R$ 42,60) de Emolumentos, (R$ 30,25) de Taxa de Fiscalização do

TJBA, (R$ 11,64) de Fecom e (R$ 1,14) de Defensoria Pública, (R$1,69) deFundo de Modernização e (R$ 0,88) de FMMPBA.

é
Vitória da Conquista (BA), 03 de novembro de 2021

Em Testemunho 5 da Verdad

ILUMINERGI MATERIAL DE CONSTR

Representante

EARAIOS

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justiça do Estado da Bania AAto Notarial ou de Registro É

1255ACS498560(G
N2BDSB4F41

Consulte:
www .tjba.jus.br/autenticidade

OEA

ARTNTOS

ÁREA

1
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Governo do Estado do Espírito Santo
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual

TERMO DE ACESSO E RESPONSABILIDADE PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS ATRAVÉS DA INTERNET

PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO

Termo de acesso Nº 02392506

Neste ato, DANIEL BESSERT DE ABREU , CPF 136.697.667-31, RG nº 3103906, doravante denominado RESPONSÁVEL,

atendendo às disposições do art. 769-C do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Espírito Santo - RICMS/ES,

aprovado pelo Decreto n.º 1.090-R, de 25 de outubro de 2002, adere aos serviços da Agência Virtual da Receita Estadual,

disponibilizados pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, por meio da internet, no endereço www.sefaz.es.gov.br, na condição de:

Cláusula primeira O RESPONSÁVEL receberá uma senha provisória, que deverá ser trocada por uma definitiva, no primeiro acesso.

Cláusula segunda Os serviços da Agência Virtual da Receita Estadual estarão automaticamente disponibilizados para O

RESPONSÁVEL, após firmado o presente termo e substituída a senha inicial.

Cláusula terceira À SEFAZ processará os serviços corretamente solicitados pelo RESPONSÁVEL por meio da Agência Virtual da

Receita Estadual, não se responsabilizando por:

| - problemas resultantes de falhas ocorridas no(s) equipamento(s) dos usuários;

11 - mau funcionamento dos serviços de conexão contratados pelo usuário a terceiros;

UM - mau funcionamento dos programas ou aplicativos de terceiros; ou

IV - inexatidão das informações.

Cláusula auarta O RESPONSÁVEL se obriga a utilizar os serviços disponibilizados nº forma prevista no RICMS/ES.

Cláusula quinta À SEFAZ poderá, a qualquer tempo, cessar a disoonibilização dos serviços previstos no RICMS/ES.

Cláusula sexta Além do disposto na cláusula quinta, constituirá causa de imediata cessação dos serviços disponibilizados,

independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, respondendo o RESPONSÁVEL pelos prejuízos causados:

1 - o descumprimento das responsabílidades ora assumidas;

11 - a prática dolosa de qualquer ação ou deliberada omissão do RESPONSÁVEL, visando à obtenção de vantagens ilícitas por meio da

Agência Virtual da Receita Estadual.

Cláusula sétima A autenticidade deste documento poderá ser confirmada por meio da internet no endereço www.sefaz.es.gov.br ou em

qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01 de Outubro de 2021.
Autenticação Eletrônica: 1FF73383890DO71

DANIEL BESSERT DE ABREU Secretaria de Estado da Fazenda

CPF: 136.697.667-31
Receita Estadual

RG: 3103906/sptc/ES
Data de Nasc.: 04/11/1992
E-mail: CONTABILIDADEJOADIRQHOTMAIL.COM

QUISTA-BA

Reconheço por SEMELHANÇA aí(as) firma (s) de.
DANIEL BESSERT DE ABREU, ....1111.00ESoaia da Conquista, 03 de Novembro de 2021 '

Ta)

Em Test. /1)) da Verdade, MDSC
MONIQUE CAST DE LIMA - ESCREVENTE

Selo: 1255.AC559052-1 - Valor: R$ 5,40
Consulte em: www.tjiba.jus.br/autenticidade
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: ILUMINERG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Com sede na Avenida Marfisa de Barros Leite, nº 681, Bairro Campo Vinte,Afonso Cláudio-ES.
Inscrita no CNPJ nº 06.222.659/0001-79
Sendo representada pelos seu sócio Rafael Cornélio de Abreu, CPF090.854 .737-48.

CONTRATADO: ANDERSON DUTRA DA SILVA.
Residente e domiciliado na Av. Presidente Vargas, nº 118, Centro, Afonso
Cláudio-ES, portador da Cédula de Identidade nº 990644-ES, CPF/MF nº
015.206.637-30, devidamente registrado no CREA sob nº MG-66828/D, visto
134/99-ES, com título de habilitação em Engenharia Civil. Resolvem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
Horário de trabalho: 15 horas semanais.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Honorários: 03 (três salários mínimos).

CLÁUSULA TERCEIRA:
Objetivo: Prestação de serviços no âmbito de engenharia civil, como
responsável técnico pela empresa.

CLÁUSULA QUARTA:
iRescisão do Contrato: O presente contrato será por tempo indeterminado

podendo ser rescindido por ambas as partes com aviso prévio de 30 (trinta)
dias.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente em 03 (três) vias de igual
teor.

i

Í jf

Rafael Cotnélio de Abreu Arderson Dutra da Silva
Sócio-administrador Engenheiro civil

:

Afonso Cláudio, 27 de junho de 2017.
Si

dersón Dutra da 51

À nheiro Civilno i So MO 066820/0
| R

=Í ú | o
visto (/199-ES
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