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Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova que a empresa Lago Geradores
Comércio de Peças ,e Serviços, com ede em Sete L goas. na Av. Nadia LuciaAlves, n2208 ,
bairro Esmeraldas 11, Cep 35'.702-106, no estado de Minas Gerais, inscrita no 'C.N.P:J.sob o n2 '

26.295.145/0001-50, e no Cadastro Estadual sob o n2 00284170700-10, forneceu
satisfatoriamente à MS Gerad,J'res LT I) Pi t CNP] nO71.504.328/0001-93, os serviços da
relação abaixo, dentro dos prazos contratados;

• Manutenção corretiva e preventiv> com substitu.ção de peças em subestação
elétricasal,imentadas el~: 13 BOO vo.ts. incluindo disjuntores e equipamentos de
proteção como relés e ci~a~i'~~,',: carg'" que se destinam exclusivamente a este fim,
Fornecimento de locação r~E: :J1::~l usi.va dr: geração de energia elétrica dotada de
05(cinco) Grupos-rnotores-Geraccres -!~_, Energia 2 diesel com potência nominal de'
500Kva cada equipaento.

• Fornecimento de um :IOVO equiper.tecto rorn d Lago Geradores Comércio de
Peças e Serviços na potência 1I0ri';r,.:' ~:,~750Kvà com finalidade de' venda para
consumidor final; ,

• Ressaltamos que a mesma durante o ~\2riL,jG de prestação do serviço, estava
totalmente apta : execução de manutenções tonto de 'caráter preventivo quanto
corretivo, em , gr roos-rnotores-qeradores estacionários à' diesel ou gasolina entre
potências' de 7à L::,f)O kve, sejam -stes equipamentos de fabricantes nacionais ou
importados, poss i~qo painéis de transterência de carga automática ou não. Firme
que tais serviços foram realizados de forma continua por período de 10 meses
entre 15 de Outubro c., L016 :, J_5de ,l\gú~,tode 2017, com o fornecimento de todo
o material, pessoal, meio c!l,:i:;:,::spor'e, alirnentaçào, equipamentos de segurança,
hospedaçern.jóleo cornbusi.ve., \-'::~;,\':. .ficante, oneus, peças para manutenção
preventiva e corretiva, insumos, equipamentos e meios necessários para realização
do serviçó ofertadc, encarqos finé.'i'c.C'irose tributários diretos e indiretos incidentes,
etc; fornecimento d,;s materiais/ec;'."_:-:l' -r.tos necessáríos para execução dós
serviços, utilizando somente rnateru.s 2·~'~·!~~dost,' equipamentos em bom estado
de funcionamento '~conservação: os té-rnc. ~ apres .ntararn as últimas versões da
NBR 5410, NBR 14039, NBR 5419, N.l.' 5.3 da C[:MIG e NR-10 dentre outras
normas assocíacas às atividades realizadas.Os serviços foram previamente
aqendados, foi, € mitido 1::1;.õ1tóriotécnico relatando todos' os serviços realizados
juntamente com '1~<_!alsituação da::- instalações e equipamentos. Todas as peças,
materiais e. componentes que fori'íli fornecidos pela contratada estavam novos,
originais ouvcornpat.ve'c CO::1 atuo.s ír.statações dos equipamentos (desde que
recomendados.pelos re.sp-ect.vcs fabncantes) O~ ru.icíonártos que participaram da
manutenção .comprovaram \::~:o2!,iênci<,de no mínimo 01(um) ano no serviço que foi
executado. A contratada fon.cccu todas Ól::' ferramentas, equipàmentos de medição,
EPI'se EPC's necessários em perfeltas condições -de uso; para os funcionários
envolvidos nas,manutenções.
Registramos, ainda, que a empresa L'Jr,;;"",-jL; fielmente com suas 'obrigações, 'nada'
constando.que a desabone tecnicamente 'c comercialmente, até a presente data.
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Belo Horizonte, 17 de Agosto de 20 17
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