Ref . cESP

Data

CT/AS M/556/2008

$ão Paulçr, ''i2 de março de 2008.
Brastrafo do Brasil Ltda.
CNPJ ü1.969.182J0Acl-76
Rod. $P 101, km 14,8 - Bairro Rezende

llcnte

tulon

- SF

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica.

Prezados Senhones,

Atestamos que essa empresa executou para a CESP os serviços alusivos ao contrato
reiacicnado:
Núrvrero do Gontrato: ASG/OME/5066/0

1 12007

.

Ohjeto Contratual:

-

PrestaÇão de serviços de regeneração de carga de óleo isolante do transformador
energizada no 42336, com potência nominal 170.000 kVA, tensões nominais: primário
1,4,4 kV, secundário 440 kV da Ul-lE llha Solteira, localizado no Município de llha
$olt*ira * SP.

Descrição dos Serviços e das Quantidades Executadas:

-

Ënsaios em amostras de óleo isolante, antes da regeneração: cromatografia gasosa,
físico-químicos, teor de PCB, teor de Furanos.
Regeneração da carga de oleo do transformador.
fruantidade de oleo: 67.333 litros.

Valon tontratual:

-

R$ 63.650,00 (sessenta e três mil, seiscentos e cinqüenta reais).

Loea!

-

c$e

Hxecução:

Ul'{Ë ilha Solteira, Rodovia llha Solteira/Guadalupe do Alto Paraná, km 7, no Município
cie iiha Solteira - SP.
(t)
- segue \. -'
Áv. Nosso Senhora do Saborá,

04447-011

5.312
- SP

São Paulo

Telefone PABX: (0XX11) 5613 2100

Fax: (0XX11) 5611 7994

E-mail: inform@cesp.com.br

Ref . cESP

Data

CT/ASM/556/2008

-2Desempenho do Gontrato:

-

Satisfatorio.

Prazo Contratual:

lnício:

09.10.2007

Término; 21.11.2007
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,tPaulo PaÍazzo Neto
'Gerente do Departamento de
Suprimentos

Gerente'da Divisão de G
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Nossa Senhora do Sabará, 5.312

04447-01

1

5ão Paulo - SP

Telefone PABX: (0XX11) 5613
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