
,

Carla Dqmenicq& Ana Lúcia Penón
escritório de advogados

Excelentíssimo Senhor Doutor Delegado de Polícia Federal Dr. Filipe Hille Pace

DOCUMENTO SIGILOSO

Ricardo Ribeiro Pessoa, brasileiro, casado, empresário, documento de identidade n9

684844/IPM-BA, CPF 063.870.395-68, residente na Rua Ministro Rocha Azevedo,

872, São Paulo/SP, por intermédio de seus bastantes procuradores infra-signatários,

vem, respeitosamente, por esta e na melhor forma de direito, perante Vossa

Excelência, apresentar termo unilateral de declaração, o qual versa sobre tema de

sua colaboração premiada. Informa o peticionário, outrossim, que tal termo já foi

apresentado igualmente ao Ministério Público Federal.

30
u

í

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba/PR, 03 de agosto de 2016.

Carla Vanessa T. H. De Domenico

OAB/SI



Carla Domenicq& Ana Lúcia Penón
escritório de advogados
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TERMO DE COLABORAÇÃO

que presta RICARDO RIBEIRO PESSOA

Aos 20 dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, na Rua

Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, na Cidade de São

Paulo/SP, com vistas de prestar declarações complementares no

bojo do acordo de colaboração premiada celebrado entre o

declarante e a Procuradoria Geral da República, RICARDO

RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, empresário, documento de
identidade nQ 684844/IPM-BA, CPF 063.870.395-68, residente na

Rua Ministro Rocha Azevedo, 872, São Paulo/SP, na presença e

devidamente assistido por seus advogados, Dra. CARLA

DOMENICO (OAB/SP 146.100) e TRACY REINALDET (OAB/PR

56.300), constituídos para lhe assistir no presente ato, conforme

determina o §15g, do art 4Q, da Lei n5 12.850/2013, manifesta a

sua espontânea vontade de contribuir de forma efetiva e integral

com as investigações e com a instrução de processos criminais,

mediante a prestação de informações e fornecimento de

documentos e outras fontes de prova que permitam: a) a

identificação dos demais coautores e partícipes da organização

criminosa e das infrações penais por eles praticadas; b) a

revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da

organização criminosa; c) a prevenção de infrações penais

decorrentes das atividades da organização criminosa; d) a

recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das

infrações penais praticadas pela organização criminosa (art. 49, I,

II, III e IV, da Lei 12.850/2013). Nesse sentido, o declarante

colaborador renuncia para o presente ato, na presença de seus

defensores, o exercício do seu direito ao silêncio e o direito de não

se auto incriminar, bem como firma expressamente o

compromisso legal de dizer a verdade, nos termos do §14, do art.

4S, da Lei n^ 12.850/2013, passando a prestar as seguintes

informações: ao longo de quatro meses foram realizadas diversas

reuniões com a elaboração dos anexos e preparação para os

depoimentos no âmbito da colaboração; todos os anexos

preparados quase integralmente quando o colaborador ainda

estava preso; foi um trabalho intenso, extenuante e marcado por

muita dificuldade não só pela distância às informações, como em
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razão da memória que se perde com o tempo. Ao lado disso, a

ausência de registro de muitos dados, os quais não se

encontravam mais em documentos; naquele momento, o

colaborador fez enorme esforço para se recordar e buscar

informações relevantes, o que tem sido feito ao longo deste ano;

muitas vezes, quando o colaborador é provocado com alguma

questão, revisitando os fatos específicos consegue se lembrar de

algum detalhe antes não relatado e até mesmo encontrar

documentos que dantes não havia se lembrado que existiam; esta

tem sido a rotina do Colaborador ao longo dos últimos 13 meses;

sempre se colocou e se coloca prestativamente à disposição de

todas as autoridades, deslocando-se para onde for necessário a

fim de contribuir com os esclarecimentos dos fatos; infelizmente,

a memória do colaborador já no alto dos seus 64 anos nem

sempre o favorece; Que quando o declarante revolveu alguns

temas e reexaminou seus termos de colaboração e, especialmente,

a lista com mais de 13 mil fornecedores e prestadores de serviços,

apercebeu-se que não havia descrito sua relação com a empresa

Eagle Consultoria em Engenharia Ltda; que na verdade, a

empresa Eagle pertence ao Sr. Swi Skornicki e o contrato firmado

e o único pagamento feito a ela deveu-se a uma facilitação entre

dois concorrentes; Que em 2010 foi lançada a concorrência para
contratação de empresas para construção de módulos dos FPSOs

P58 e P62 (Request for Proposal - RFP n.5 003542098 de

23/03/2010); que o objeto desta licitação era o fornecimento do

Pacote II, III e IV para as Plataformas P-58 e P-62, abrangendo a

execução de serviços de engenharia, suprimentos e respectivos

fornecimentos, construção, montagem e edificação, preservação e
Pré-comissionamento, carregamento nas balsas de transporte e

Transporte dos Módulos até o Estaleiro de Integração contratado

pela PNBV, bem como serviços de Assistência Técnica; Que a UTC
apresentou propostas no Pacote II (abrangia 8 módulos) e Pacote

III (abrangia 6 módulos), não apresentando nos demais pacotes,
porque cada proponente podia apresentar propostas para no

máximo dois pacotes de módulos; Que a UTC nos dois Pacotes em

que fez proposta, sagrou-se vencedora; Que entre todas as

empresas que se propunham a apresentar proposta, a única que

realmente poderia ser considerada concorrente para a UTC era a



empresa Keppels Fels de Swi Skornicki, porque tinha instalações

apropriadas PARA FAZER O MODULO; nenhuma das outras empresas

representava ameaça para a UTC; Que apresentaram propostas

individualmente ou em consórcio para pelo menos um dos

pacotes as seguintes empresas: UTC, GDK, TECHINT, IESA, EBE,

MAC LAREN/ICEC, CARIOCA/DYNA MAC, IESA, TECHNIP; QUE

declinaram de apresentar proposta as empresas: OAS, KEPPEL

FELS, ANDRADE GUTIERREZ, GENERAL ELETRIC, JURONG DO

BRASIL, PROMON, EXTERRAN, CNO, IMETAME, ALUSA,

SOG/TOYO, ENGEVIX, IESA, NIPLAN, TOME, USIMINAS

MECÂNICA, GALVAO/MENDES JR.; Que concorreram com a UTC

no Pacote II as seguintes empresas: GDK, TECHINT, IESA; que

para o pacote III, apenas a UTC apresentou proposta: Que com

relação a estas empresas que perderam para a UTC pode

asseverar que não houve qualquer combinação; Que para afastar

a Keppels Fels dos pacotes nos quais a UTC tinha interesse, o

declarante combinou com Swi Skornicki de pagar a ele o valor de

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para que este deixasse de
apresentar proposta nos dois pacotes que tinham interesse; que

para viabilizar o pagamento realizado por meio de transferência

bancária foi feito um contrato com a empresa EAGLE, cujo objeto

era simulado; Que o contrato foi formalizado apenas em agosto

de 2011, porque apenas perto desta data, a UTC pode cumprir o

seu compromisso; Que o pagamento foi feito em 26 de agosto de

2011 para a conta da Eagle Consultoria, Banco 341, agência

1185, conta 341300 no valor líquido de R$ 444.250,00

(quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e cinqüenta

reais) e a nota fiscal emitida pela Eagle em 24/08/2011; Que

embora o contrato tenha sido assinado por Walmir Pinheiro e a

sua assistente administrativa à época, estes desconheciam por

completo que o objeto do contrato não tinha respaldo em serviço

efetivamente prestado; Que mesmo WALMIR PINHEIRO neste caso

desconhecia o seu combinado com Swi; que Walmir Pinheiro

também ficou responsável em tratar com Bruno Skornicki, filho

de Swi, sobre o pagamento; que, no entanto, mais uma vez quer

dizer que Walmir Pinheiro não tinha conhecimento sobre

qualquer irregularidade no pagamento; Que o declarante junta

nesta oportunidade cópia do contrato, nota fiscal, comprovante de
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pagamento e troca de e-mails para a realização da transferência,

bem como histórico da licitação dos módulos da P-58 e P-62; Que

o colaborador continuará se esforçando para identificar outras

informações relevantes, comprometendo-se a narrar sempre que

possível qualquer fato novo. Que gostaria de esclarecer que não

relatou estes fatos anteriormente, porque efetivamente não se

recordou, o que só foi rememorado após revisitar este assunto e

procurar especificamente por alguma informação que tivesse

relevância e, eventualmente, tivesse passado desapercebido; que

de forma nenhuma houve qualquer intenção de omitir

dolosamente qualquer informação agora revelada; QUE o

depoente gostaria de uma vez mais externar o seu

comprometimento de colaborar com o Ministério Público Federal

no que for possível, estando a disposição para prestar maiores

esclarecimentos. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Encerrado o presente termo que, lido e achado conforme, assinam

o declarante colaborador e seus advogados.

.^

Ricardo Ribeiro

Carla vÁfksAKKM. DE Dümfníco

OAB/SFn.* 146.100
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HISTÓRICO DA CONCORRÊNCIA E CONTRATAÇÃO

MÓDULOS DOS FPSOs P58 & P62

1. Resumo

Esses Módulos para os FPSOs da P58 & P62 faziam parte do objeto do Edital PNBV

> Request for Proposal - RFP n° 003542098 de 23/03/2010

O Objeto dessa licitação era o Fornecimento do Pacote II, llf e IV para as Plataformas P-58 e

P-62, abrangendo a execução de Serviços de Engenharia, Suprimentos, e respectivos

Fornecimentos, Construção, Montagem e Edificação, Preservação e Pré-comissionamento,

Carregamento nas balsas de transporte, e Transporte dos Módulos até o Estaleiro de

Integração, contratado peta PNBV, bem como serviços de Assistência Técnica.

O Pacote II abrangia o fornecimento de 8 (oito) Módulos, ou seja:

Módulo

M-01

M03

M10

M10-A

Total

Qtd

2

2

2

2

8

Descrição

Desidratador de Gás e Sistema de Flare

Remoção de CO2

Injeção de Água

Remoção de Sulfato

Módulos

O Pacote III abrangia o fornecimento de 6 (seis) Módulos, ou seja

Módulo

M-05

M-06

M-07

Total

Qtd

2

2

2

6

Descrição

Separador de óleo

Tratamento Eletrostático

Manifold e Lançadores de PIG

Módulos

O Pacote IV que abrangia o fornecimento de 2 (dois) Módulos de Geração de Energia. Não foi

orçado pela UTC, pois havia a restrição de que cada proponente poderia apresentar propostas

para no máximo dois pacotes de módulos.

Em linhas gerais, o Pacote II pode ser considerado de alta complexidade, o Pacote III de
altíssima complexidade, e o Pacote IV de média complexidade.

A UTC apresentou propostas e foi vencedora das licitações dos Pacotes li (8 Módulos) e
lll(6Módu!os).
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2. Cronologia

EVENTO

Recebimento do Convite

Entrega das Propostas

Abertura das Propostas Comerciais

Reuniões de Esclarecimentos e

Negociações (com desconto UTC)

Divulgação das Vencedoras

Celebração dos Contratos

DATA

23/03/2010

26/07/2010

24/09/2010

Até

05/11/2010

02/12/2010

09/12/2010

13/06/2016

3. Empresas Convidadas que apresentaram Proposta

Empresas que apresentaram propostas individualmente ou em Consórcio para pelo menos um

dos Pacotes.

UTC

GDK

TECHINT

IESA

EBE

MAC LAREN / ICEC

CARIOCA / DYNA MAC

IESA

TECHNIP
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4. Empresas Convidadas que declinaram

OAS

KEPPEL FELS

ANDRADE GUTiERREZ

GENERAL ELETRÍC

JURONG DO BRASiL

PROMON

EXTERRAN

CNO

IMETAME

ALUSA

SOG/TOYO

ENGEVIX

IESA

NiPLAN

TOME

USIMINAS MECÂNICA

GALVÃO / MENDES JR

5. Propostas e Preços apresentados, conforme divulgação PNBV de 24/09/2010

PACKAGE II

CLASSIFICAT1ON

16

2o

38

4°

BIDDER

UTC

GOK

TECHINT

IESA

COMMERCtAL PRICE

US$ 155.907.196,00

US$173.310.616,63

US$ 184.075.015,00

US$ 190.626.514,83

CLASSIFICATfON

1o

PACKAGE III

BIDDER

UTC

COMMERCIAL PRICE

US$190.124.286,29
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PACKAGE IV

CLASSmCATTON

1o

2°

T

4o

6»

BIDDER

EBE

MAC LAREN / ICEC

GOK

CARIOCA/DYNA-MAC

IESA

TECHINT

COMMERC1AL PRICE

US$ 123.170.663,08

US$146.554. 581,53

US$151.049.028,19

US$ 155.444.958,08

US$ 163.013.607,00

US$ 164.997.615,00

Resultado Final da Concorrência

Conforme comunicação PNBV de 02/12/2010. Os valores já consideram as negociações feitas

com a UTC

COMMERCIAt PRICE

EBE - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S.A

7. Contratos

Conforme resultado da concorrência, a UTC passou a executar os contratos abaixo, ambos

assinados em 09/12/2010.

> Contrato PNBV n° 0801.0000095.10-2

Pacote II -8 Módulos

> Contrato PB n° 0801.0000096.10-2

Pacote III - 6 Módulos

Considerando ambos contratos, coube à UTC a construção de 14 Módulos, sendo 7 (sete)

para cada um dos FPSOs P58 & P62, ressaltando que cabia à PNBV o fornecimento de

grande parte do Projeto Detalhado, e o fornecimento dos principais equipamentos.



I *

■

_

rfiMTRATO DE PRESTAÇÃO PE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem : UTC ENGENHARIA S/A, doravante
denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Alfredo Egidio de So^za Aranha 384 -
Chácara Santo Antônio - São Paulo - SP - CEP 04.726J70 .nscnto no CNPJ sob o
n°44 023 661/0001-08 neste ato representada por seus Representantes Legais abaixo
assinados e EAGLE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua Doutor
Lu^ JanX, 406 - Sala 204 - Centro - Saquarema - RJ - CEP 28.990-000unscnta no
CNPJ sob o n°07 717 007/0001-78, neste ato representada pelo representante legal Zwi
Skomicki, portador do CPF n* 244.929.307-87, RG 2297637-7 IFP/RJ, doravante designada
CONTRATADA, sob as seguintes cláusulas e condições:

poTobjetivo a prestação pela Contratada, de serviços de suporte
j P55

O^re^^Co^trat pj p
técnico/comerciai para os Módulos do Projeto P-55.

CLÁUSULA SR3HMDA - SERVIÇOS Arwi-nhafifl
Os serviços a serem prestados pela Contratada referem-se ao ramo de engenharia,
conforme plano de trabalho a ser definido pela Contratante.

Pela" reação doíservi^os ajustados a Contratada receberá da Contratante o valor de R$
500.000,00 (quinhentos mi! reais).

parágrafo PRIMEIRO - Acordam as partes contratantes que o valor constante no caput
desfcTciáusuia já inclui os adicionais de pericuiosidade e/ou insalubndade. adicional de
transferência e horas extras, a serem pagos aos empregados da Contratada. Quando os
mesmos preencherem os requisitos para o recebimento de tais parcelas, a Contratada se

obriga a pagar os valores a quem de direito.

CLÁUSULA QUARTA - TRIBUTOS

parágrafo PRIMEIRO - A Contratada será única e exclusiva responsável por todo e
qualquer tributo, taxas, impostos ou contribuições que incidirem ou venham a incidtr em
decorrência do presente Contrato e seus respectivos pagamentos. Fica a Contratante,
responsabilizada a fazer as retenções conforme a legislação vigente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Todos os encargos trabalhistas e prevtdenciários serão de
responsabilidade da Contratada, ficando a Contratante isenta de qualquer
responsabilidade tributária, trabalhista ou providenciaria, relativa à Contratada e aos seus

funcionários.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES PE PAGAMENTO
O pagamento dos serviços será realizado em parcela única, condicionado à apresentação
de fatura emitida pela Contratada, devidamente aceita pela Contratante, tendo, a
Contratante, o prazo de 5 dias úteis, após a entrega da jgFTFaíura, par^ o efetivo

pagamento da mesma.
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CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES PA CONTRATADA
Executar os serviços contratados dentro das normas e filosofia emanadas pela Contratante,

responsabilizando-se pelo bom andamento técnico e comercial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada tem por obrigação executar os trabalhos

conforme ajustado com a Contratante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Cumprir as condições gerais de prestação de serviços

estabelecidas neste Contrato, executar com zelo, de forma eficiente e dentro das melhores

técnicas aplicáveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA OBRIGAÇÃO DA CONTRATANTE
Definir e programar os trabalhos a serem executados pela Contratada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fornecer à Contratada todas as informações e dados

necessários para que a mesma possa executar o seu serviço contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As despesas das atividades e serviços relacionados com a

execução do objeto do presente Contrato, tais como viagens, estadias e comunicações,
serão pagas pela Contratante, de acordo com o procedimento utilizado pela mesma,
estabelecido nas suas Normas Administrativas, ora de conhecimento da Contratada,
considerando-se necessária a prévia autorização da Contratante e a apresentação dos

respectivos documentos fiscais comprobatórios.

CLÁUSULA OITAVA - DA CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE

PARÁGRAFO PRIMEIRO - À Contratada é vedado, terminantemente, sob qualquer motivo

ou pretexto, transmitir ou ceder, em parte ou no todo, a quem quer que seja, que não
autorizado pelo Contratante, qualquer documentação preparada ou recebida, para a

execução dos serviços, objeto do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada compromete-se a manter sigilo acerca de todas
as informações, dados e documentos de qualquer natureza que tenha acesso em face do

cumprimento do presente Contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada deve zelar e responsabilizar-se por todos os

materiais e documentos de propriedade da Contratante que lhe forem entregues para a

execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUARTO - Face ao caráter sigiloso. os serviços prestados pela Contratada

não poderão ser prestados simultaneamente a nenhuma outra empresa, pessoa física ou

jurídica.

PARÁGRAFO QUINTO - Os trabalhos executados pela Contratada éerão $e exclusiva

propriedade da Contratante, sendo absolutamente vedada a divulgação pela'Contratada,

sem a devida autorização da Contratante. >* ^v . / /

/ / v



Cl ÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O gSÜ coTatoterá vigência a partir de 01/06/2011 à
prorrogado por igual período, mediante comunicação por escrito .?^£
(trinta) dias da parte interessada na prorrogação. No silêncio, considera-se encerrado o

Contrato, na data aqui prevista.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Independentemente do prazo previsto no caput da desta
cláusula qualquer das partes, poderá a qualquer tempo rescindir o presente Contrato sem
ônus ou indenização por qualquer das partes, salvo o pagamento dos serv.ços já prestados
peta Contratada até a data da rescisão, desde que haja comunicação por escrito a outra

parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

parágrafo SEGUNDO - Ocorrendo a rescisão na forma acima, a Contatada se obriga
a devolver todos os documentos, equipamentos e materiais que tenham sido colocados à
sua disposição, além de prestar as informações que se fizerem necessánas referente ao

objeto deste Contrato, mediante relatório por escrito.

AsA^tSS!LSSy o Foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
dirimir dúvidas oriundas da execução ou interpretação do presente Contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias
de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Rio de Janeiro, 15 de Agosto de 2011

ASXC ENGENHARIA S/A.

EAGLE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA.

W-

Testemunhas;
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Vanessa Lima - UTC Engenharia

De: Walmir Pinheiro - UTC Engenharia

Enviado em: quarta-feira, 24 de agosto de 2011 17:00

Para: Vanessa Uma - UTC Engenharia; Carta Colmanetti - UTC Engenharia

Assunto: ENC: NOTA FISCAL

Anexos: NF EAGLE UTC.pdf

ESTÁ TÁ OK, PAGAR NA 6*.

Walmir Pinheiro Santana

A Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e o compromisso com o meio ambiente.

1 emitente dest» mensagem 6 responsável por seu conteúdo e endereçam*rtto. Cabe ao destinatário cuidar quarto ao tratamento adequado. Sem a devida autorUsçSo.

• divulgação, a reprodução, a distribuição ou Qualquer outra ação em desconformidade com as normas internas da UTC Engenharia são proibidos e passíveis de sançlú

disciplinar, cível e criminal."

De: Rosüane Couto (mailto:rositenecoLJtQ@qws.corn.br1

Enviada em: quarta-feira, 24 de agosto de 2011 16:53

Para: 'Bruno Skornicki/Eagte'

Ce: Walmir Pinheiro - UTC Engenharia

Assunto: NOTA FISCAL

Bu,

Segue a NF...



Vanessa Uma - UTC Engenharia

De:

Enviado em:

Para:

Ce:

Assunto:

Bruno Skomicki/Eagle [bruno@eaglebr.com.br]

sexta-feira, 26 de agosto de 2011 12:07

Walmir Pinheiro - UTC Engenharia

Vanessa Lima - UTC Engenharia

RES:

Walmir,

Seguem os dados:

BANCO (TAU

Eagie Consultoria em Engenharia Ltda.

Ag 1185

C/c 34130-0

CNPJ 07.717.007/0001-78

\bs

Bruno

Bruno Skornicki

Consultoria, Engenharia e Tecnologia de Petróleo.

Rua da Assembléia 10 - 208 andar • Centro - RJ - Rio de Janeiro

Cep: 20011-000 Tel: +55 21 2292-5894 Ce!: +55 21 8702-8000

www.eagtebr.com.bf

De: Walmir Pinheiro - UTC Engenharia rmaitto:Walmir.Pinheiro®utccom.br]
fnvfada em: sexta-feira, 26 de agosto de 2011 12:06

Para: bfunocaeagtebf.com,br

Ce: Vanessa Uma - UTC Engenharia

Assunto:

Bruno,

Me passe os dados da conta.

Abrs

Walmir Pinheiro Santana

A Antts dt imprimirjjÊrge em sus responsabilidade e o compromisso com o meio ambiente



"O emitente d*na mensagem é responsável por seu conteúdo e endeneçamento. Cabe to destinatário cuidar quanto ao tratamento adequado. Sem z devida automação,

a divu^apto, a reprodução, a diaCTfeu*çÍo ou qualquer outra ação em desconformidade com as normas Internas da UTC Engenhara sío proibidas e passíves de sanção

disciplinar, dvet e crfnunaL'

Nenhum virus encontrado nessa mensagem recebida

Verificado por AVG - wwwavqbrasil.com.br

Versão: 9.0.901 / Banco de dados de vírus: 271 1.1/3856 - Data de Lançamento: 0&26/11 03:34:00
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Data Hora Movimento

Código Mensagem

Remetente

ISPB

Banco

Agencia

26/8/2011 13:20:18

PAG0108R1

90400888

SANTANDER

3689

130014276

Tipo Conta

Nome Primeiro Titular UTC ENGENHARIA SA

CPF/CNP: Primeiro Titular 44023661000108

Nome Segundo Titular

CPF/CNP3 Segundo Titular 0

Tipo de Pessoa 3

Destinatário

Banco **J>
1XBS —

Conta 3"300
Tipo Conta cc
Nome Primeiro Titular EAGLECONSULT.

CPF/CNP3 Primeiro Titular 7717007000178

Nome Segundo Titular

CPF/CNPJ Segundo Titular 0

Tipo de Pessoa ^

Situação 8
Valor 444.250,00

Depositor Judicial 000000000000000000

Finalidade

Motivo Devolução 0



DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

EAGCE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

EAGLE CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA

Rua DR LüiS JANUÁRIO, 0 - 0

CEP: 26990-000 - Bairro: Centro

Município Saquarema - RJ

CMPJ/CPF

07 717.007A5OO1-78

liwcrtçio Estadual inscrição Municipal

35824

Número de NFS-»

201100000000006

Data ao Serviço

24/08/2011

Código

73334168

Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ

SacrvtarU Municipal da Fxzanda

Fone () - rinp i/nfe saquar&ma rj gov.tr.'nf$e

Dl. de Emissão

24/06/201

Natureza da

Operação Tributado no Município

nwi i <%*z*a Soa»

UTC ENGENHARIA S/A
São Paulo/SP

Alfredo Eg«oc da Souza Aranha. 384 - 384 EOIF ANDORRA

Sao Pau» SP 1131241264

CEP

04726-170

Chácara Santo Antônio

CNPJ/CPF

44.023.661/0001-08

In—na» Muiliêpa»

80697062

OESCfUÇAO OOS SERVIÇOS VALOR TOTAL VALOR IMPOSTO f^TIOO

17.01 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNfCO/COM£RClAL PARA OS MÔOULOS DO
PROJETO P-55

K3C.OOO.00 0.00

PIS: 3.250,0O;COFINS: 15.000,00;1R: 7.5OO,OO;CSL1: 5.000.00;

Para consultar a autenticidade acesse; http://nto.MquarafflM.oov.br/nfM


