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BOMBEIROS

eGBS
BARRA DA nJUCA

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO N° 0111/08·· .f
\.

0183739/0183740

~
ONFIM MARQUES -

RJ OOe013 '.

VISTO.

VISTORIANTE

CORPO DE

1a Via - Requerente

-Certifito o cumprimento d~ todas as medidas de Segurança Contra Incêndio e P~ico, consignadas no~ -. --- . ":", .
\./ , ) ,--

LAUDO DE EXIGÊNCIAS: P-l 070~06 e CD-2568í07 EmitidQspela DG.sT. '. e;. '. . ,'.'
. "de:acordo com o COSCIP (Cógigo.. de Segurança ~Contra Incêndio e Pânico), Decreto Lei 897 dé .21/seU]6 e

. Normàs Técnic,as Vigentes, errg~ido paIqo~ ::.... '; ..... _' _::~'\ \.. '.\' \~. { }~:)~.';i:;;;:.(.(::

'~~iio;~:~~~i:~:~:~~~~~n° :2~P_~"~~5<,"~ )'~ ~~;:;~S~'y'~2f\fi
'- FIM A_QUE SE DESTINA: Agrupame.rito de Edificações Resid~nciaisPriva!ivàs MUltifami ..liar.e~~cOin·P~stá.;\.•~..~.·.:1'.~':~"'I·

por subsolo comum e 04 (quatro) blocos, perfazendo 65.743,02 .m2 de ATe. ,:. '-'.- .. ~, <..... / -. :,>::~

RAZÃO SOCIAL: OPTION DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E OUTROS.' I, '" ',,' ••. < ....:.0.··.··:.;.·1REQUERIMENTO: PROTOCOLADO SOB N° 38/0147/08 em 24/03/2008.">. ' ... ' i~: ';>"f!
OUTROS ESCLARECIMENTOS:, _ '. o S ----_,;.- .': ,"o ~")n
01) O presente documento deverá ficar em local visí~ei com o respectivo Laudo 'ae Exigência. ' . ·-:'''1
02) Os eqüipamentos deverão estar permanentemente em condições de utilização. ' _ .... ' )0 ··1

03) Este certificado não impede a sujeiç.ã9 de novas vistorias no estabelecimento por parte do CBMERJ. '.•....•~.~. ..;: I
o 04).Agrupamento de Edificações Residenciais Privativas Multifamiliares aprovada para 18 (dezoito) ,Pavimentos . ··.il

~:.sendo: subsolo, térreo, pavirilento tipo x 14 (10 ao ~4°), 15° pavimento e cobertura, !otalizando 65.743,02 m2 de 0." i
ATC. . '. ,- ____., _ - . --,-o' I
05) Apresentou o Certificado de Responsabilidade: Garantia nO09212008 emitido- no--4ia 17 ge m~!,:Ço7çle-2-908 ." .. !
pela empresa HIDROCENTER MATERIAIS HIDRAULICO~ LTDA. , . ' .. oC - 1
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