sábado, 24 de outubro de 2009

Desenvolvimento
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
Portaria CEETEPS - 461, de 23-10-2009
A Diretora-Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza expede a presente Portaria:
Artigo 1º - Ficam designados, nos termos do artigo 51 da Lei
Federal 8666/93, os servidores Ricardo Sardella de Carvalho - RG
25.720.962-1, Luiz Antonio Brondi de Carvalho - RG 6.895.827,
Nelson Francisco Estevam - RG 13.364.516 e Denise Helena dos
Santos - RG 24.531.705-3 para constituírem a Comissão Especial
de Licitação para, obedecidos aos procedimentos legais, realizar
a licitação contratação de empresa de engenharia para execução
das obras de construção do galpão e adequação das instalações
pedagógicas da Escola Técnica Estadual Vasco Antonio Venchiarutti, no município de Jundiaí / SP.
Artigo 2º - Responderá pela Presidência o primeiro membro
e, nos impedimentos legais, o segundo membro acima elencado.
Artigo 3º - Os membros da Comissão exercerão esta atribuição sem prejuízo de suas respectivas funções e sem ônus para
o Centro Paula Souza.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
Despacho da Diretora-Superintendente,
de 23-10-2009
Homologando os Concursos Públicos para Docentes a
seguir elencados, para as Faculdades de Tecnologia indicadas:
1. FATEC FRANCA
1.1. Edital de Abertura nº 1112/2009, publicado em
09/07/09, para as disciplinas de Administração da Produção
e Administração de Materiais, com Edital de Resultado Final
nº 1654/2009, publicado em 09/10/09 (Processo CEETEPS nº
3154/2009).
2. FATEC SÃO PAULO
2.1. Edital de Reabertura nº 1479/2009, publicado em
22/08/09, para as disciplinas de Alemão I, Alemão IV e Alemão,
com Edital de Resultado Final nº 1665/2009, publicado em
10/10/09 (Processo CEETEPS nº 2297/2009). (Despacho nº
409/2009 - GDS).

UNIDADE DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
Comissão de Qualificação
Despacho do Presidente, de 23-10-2009
Processo de qualificação de candidatos à função de Coordenador de Área Responsável pelo Núcleo de Gestão Pedagógica
e Acadêmica das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza nº 001/2009 - Processo
CEETEPS nº 4186/2009.
O Presidente da Comissão de Qualificação, nos termos
do item 14 do edital de abertura de inscrições, após análise
do recurso interposto pelo candidato e à vista da declaração
da ETEC Pedro Ferreira Alves, indefere o recurso, pelo não
atendimento ao inciso III do item 8 do edital de abertura de
inscrições (possua pelo menos três anos de experiência docente
na Instituição).
Nº inscrição-RG 096-004-45.453.880-7.

Esporte,
Lazer e Turismo
GABINETE DO SECRETÁRIO
Despacho do Secretário, de 23-10-2009
Considerando o disposto no Parágrafo 2º da Cláusula 7ª
do instrumento de convênio firmado em 12/12/2008, a mora
na liberação dos recursos e, a manifestação do Coordenador de
Esportes, aprovo o novo plano de trabalho que passa a integrar
o convênio como anexo I e, autorizo a dilação do prazo de vigência por mais 224 (duzentos e vinte e quatro dias).
Data de assinatura: 31/08/2009
Processo: 1378/2008 - Interessado: Federação Paulista de
Skate - Assunto: Skate no Parque - Convênio Nº 299/2008 de
12/12/2008
Comunicado
Processo: Nº. 1011/2009
Interessado: Secretaria do Estado de Esporte, Lazer e Turismo/ Centro de Administração
Assunto: Contratação de empresas (restaurantes e afins)
para prestação de serviços e fornecimentos de refeições.
Considerando as recentes greves ocorridas em instituições
financeiras, em especial, junto a Caixa Econômica Federal, instituição responsável pela emissão da Certidão de Regularidade
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, prorrogamos
o prazo de credenciamento até o dia 30/10/2009.
Extrato de Contrato
Proc.SELT-Nº 1061/2009
Contrato Nº 042/2009
Contratante :-Secretaria de Esportes,Lazer e Turismo
Contratada: Octaplan Arquitetura e Promoções Ltda.
Objeto:- Locação de Área e Prestaçào de Serviços de Montagem, Desmontagem, Decoração e Ilminação de Estande, com
Área de 300m2
Vigência - 21 a 23 de Outubro de 2009
Valor: R$ 220.000,00.
Termo de Permissão de Uso
Processo SEJEL: Nº. 1255/2003
Concorrência Pública: Nº. 001/2006
Termo de Permissão de Uso: Nº. 001/2006
Permitente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Permissionária: Dias Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda-Me.
Objeto: Terceiro Aditamento do Termo de Permissão de Uso
visando a prorrogação de prazo de vigência, destinado ao uso
de área de terreno correspondente a 60 m2 (sessenta metros
quadrados), com benfeitorias, destinada às instalações de uma
lanchonete no imóvel situado na Avenida Zaki Narchi, nº. 1.305,
Bairro de Santana, Município de São Paulo, onde se acha instalado o Complexo do Parque da Juventude.
Data de Início: 17/10/2009.
Prazo: 12 (doze) meses.
1º Termo de Aditamento de Convênio
Outorgante: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.
Outorgado: Prefeitura Municipal de Dracena.
Objeto: 1º Termo de Aditamento, visando alteração do
Plano de Trabalho e do prazo de vigência do convênio nº 41/07,
celebrado em 01/07/2009.
Cláusulas Aditadas: a Cláusula Primeira (Plano de Trabalho)
e Cláusula Sétima (Do Prazo de Vigência) do referido convênio.
Processo SELT nº0151/2009.
Convênio nº 41/2009.
Data da Assinatura: 16/10/2009.
Ficam ratificadas as demais cláusulas pactuadas no Convênio.
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1º Termo de Aditamento de Convênio
Outorgante: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.
Outorgado: Prefeitura Municipal de Palmital.
Objeto: 1º Termo de Aditamento, visando prorrogação
de prazo de vigência do convênio nº092/2008, celebrado em
04/07/2008.
Cláusula Aditada: a Cláusula Sétima (Do Prazo de Vigência)
do referido convênio.
Processo SELT nº0670/2008.
Convênio nº 92/2008.
Data da Assinatura: 06/10/2009.
Ficam ratificadas as demais cláusulas pactuadas no Convênio.

Habitação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Extratos de Prorrogação
Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula Décima,dos Anexos I.II e III, do Decreto nº 46.657, de
01/04/2002, fica prorrogado o convênio referente ao Município
abaixo discriminado.
Cunha, Processo SH-376/05/2006 prorrogado até
05/03/2010.
Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula Décima, do Decreto nº 47.924, de 04/07/2003, ficam
prorrogados os convênios referentes aos Municípios abaixo
discriminados:
Queiroz, Processo SH-287/05/2008 prorrogado até 25/02/2010.
Ipaussu, Processo SH-470/05/2008 prorrogado até 23/04/2010.
Torrinha, Processo SH-753/05/2008 prorrogado até 22/04/2010.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Extrato de Contrato
Processo: SH-515/05/2009
Contratante: Secretaria da Habitação
Contratada: Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal - CEPAM
Objeto: Contrato de Prestação de Serviços consistentes em
apoio técnico e administrativo na elaboração do Plano Estadual
de Habitação - PEH/SP, na utilização do Sistema de Gestão de
Pleitos da Secretaria da Habitação e na orientação aos Municípios na elaboração dos seus Planos Municipais de Habitação.
Vigência: 8 meses à contar da data de sua Assinatura.
Valor: R$1.142.791,00, onerará os Programas de Trabalho:
16.126.2505.2000- Sistema Estadual da Habitação Natureza da
Despesa: 339039-99- Outros Serviços e Encargos Pessoa Jurídica; e 16.482.2505.5700- Assistência Técnica aos Municípios.
Data da assinatura:- 15/10/2009.

Meio Ambiente
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução Conjunta SS-SMA-2, de 23-10-2009
Dispõe sobre a designação de Presidente e VicePresidente da 1ª Conferência Estadual de Saúde
Ambiental
Os Secretários de Estado da Saúde e do Meio Ambiente,
cosiderando o Decreto nº 54.684, de 17 de agosto de 2009,
que convoca a 1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental,
alterado pelo Decreto nº 54.784, de 17 de setembro de 2009,
e a Resolução Conjunta SS-SMA-001, de 22 de setembro de
2009, resolvem:
Artigo 1º - Designar para Presidência e Vice-Presidência da
1ª Conferência Estadual de Saúde Ambiental, respectivamente,
os servidores Clélia Maria Sarmento de Souza Aranda, RG nº
6.727.759, Coordenadora de Saúde, da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria de Estado da Saúde e Casemiro
Tércio dos Reis Lima Carvalho, RG nº 25.963.143-7, Coordenador, da Coordenadoria de Planejamento Ambiental, da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente.
Artigo 2º - Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data
de sua publicação.
Resolução de 20-10-2009
Classificando o cargo de Diretor Técnico II, criado pela L.C.
996, de 23-5-2006, no Centro de Diagnósticos Ambientais do
Departamento de Informações Ambientais da Coordenadoria de
Planejamento Ambiental desta Pasta.
Despacho do Secretário, de 23-10-2009
Considerando os elementos de instrução dos presentes
autos, notadamente a previsão do artigo
91 do Decreto Estadual nº 54.653/09, combinado com o
artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, ratifico a
Inexigibilidade de Licitação, reconhecida pelo Chefe de Gabinete
a favor das empresas ASCETESB-Associação dos Funcionários
da Cetesb, Carpathia Restaurante Ltda. - ME, GLM Ribeiro Jorge
Ltda - ME, Claudinei Lopes da Costa Restaurante - ME e Belle Rui
Pacheco Restaurante Ltda - ME, com fundamento no caput do
artigo 25 do mesmo diploma legal, referente o credenciamento
de restaurantes para fornecimento de refeição aos funcionários/
servidores da Secretaria do Meio Ambiente. (13.949/2009)
Despacho do Chefe de Gabinete, de 23-10-2009
Considerando os elementos de instrução dos presentes
autos, notadamente a previsão do artigo 93 do Decreto Estadual nº 54.653/09, combinado com o artigo 26 da Lei Federal
8.666/93 e suas alterações, ratifico a Inexigibilidade de Licitação, reconhecida pelo Diretor Técnico de Departamento de
Administração a favor das empresas Geralda Deusdete Alves
Cabe Lanches ME, Restaurante Só Riso Empório da Alegria - ME,
Panificadora Cidade Universitária Ltda – EPP, Thais Tchobnian
Cardoso Lanchonete – ME e JC&Filhos Comércio de Alimentos
Ltda – ME, com fundamento no caput do artigo 25 do mesmo
diploma legal, referente o credenciamento de restaurantes para
fornecimento de refeição aos funcionários/servidores da Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente. (9926/2009)

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO
PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO
ECOTURISMO NA REGIÃO DA MATA
ATLÂNTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO
Despacho da Coordenadora, de 22-10-2009
Em cumprimento ao disposto no inciso III, do artigo 38, da
Lei Federal nº 8.666/93, Designo os seguintes membros para
atuarem no certame:
Constantino Francisco Maria Alves, RG 14.262.422-6;
Natacha Ribeiro Xavier, RG 26.731.444-9;
Daniela Midori Kaneshiro, RG 35.782.725-9
Gilson Carlos Ferreira, RG 18.482.818-1, em substituição a
Richard Hervoso Lima, RG 12.894.243;
Carlos Roberto Nogueira Pinto, RG nº 11.414.512;
Luiza Saito Junqueira Aguiar, RG 9.344-767; (Proc. 1779/08)

COORDENADORIA DE BIODIVERSIDADE
E RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E
MONITORAMENTO
Comunicado
O Departamento de Fiscalização e Monitoramento, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação
dos Autos de Infração Ambiental, onde a multa foi cancelada
pelo artigo 11 da Lei 12799/08. Esclarecemos que esta anistia
não exime a obrigação de reparar o dano ambiental causado,
quando couber, ficando mantidos os demais termos e sanções
constantes do Auto de Infração Ambiental e que a prática de
nova infração ambiental implicará em reincidência.
Auto de Infração Ambiental nº.: 176630/2005
Autuado: JOSE BATISTA DOS SANTOS
RG: 30.522.484-0
CPF: 248.351.488-00
Município da infração: Guarani d’Oeste - SP
Valor da Multa: R$ 572,44
Auto de Infração Ambiental nº.: 179167/2005
Autuado: GUSTAVO AGUILAR GIGLIO
RG: 43.166.024-4
CPF: 322.406.598-23
Município da infração: Altair - SP
Valor da Multa: R$ 572,44
Auto de Infração Ambiental nº: 47441/2005
Autuado: VALDO ALBERTO REDI
RG: 3.801.777-5
CPF: 551.461.638-04
Município da infração: Barretos - SP
Valor da Multa: R$ 587,41
Auto de Infração Ambiental nº.: 187893/2007
Autuado: VALENTIM DE PAULA
RG: 35.055.190-X
CPF: 045.992.158-48
Município da infração: Barretos - SP
Valor da Multa: R$ 535,05

COMPANHIA AMBIENTAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decisão de Diretoria 262/2009/P, de 20-10-2009
Dispõe sobre a aprovação do Termo de Referência
para Elaboração do Plano de Monitoramento de
Emissões Atmosféricas da Indústria Cítrica
A Diretoria Plena da CETESB - Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, à vista de tudo quanto consta do Processo
72/2008/310/P da Câmara Ambiental do Setor da Indústria
Cítrica, considerando o contido no Relatório à Diretoria nº
030/2009/P, que acolhe, Decide:
I - Aprovar o Termo de Referência para Elaboração do Plano
de Monitoramento de Emissões Atmosféricas da Indústria Cítrica, constante do Anexo que integra esta Decisão de Diretoria.
II - Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data de
sua publicação.
III - Publique-se no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
ANEXO
(a que se refere o Inciso I da Decisão de Diretoria
nº 262/2009/P, de 20 de outubro de 2009)
TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO
PLANO DE MONITORAMENTO DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS DA INDÚSTRIA CÍTRICA
1 OBJETIVOS
Criar critérios, diretrizes e as devidas orientações necessárias para a realização de amostragens em chaminés nas possíveis fontes de poluição atmosféricas instaladas nas indústrias
cítricas, para se garantir que os resultados obtidos através de
uma amostragem em chaminés sejam representativos.
O não atendimento de um ou mais itens listados poderá
implicar no cancelamento da amostragem.
2 DEFINIÇÕES
2.1 Plano de Monitoramento das Emissões Atmosféricas
(PMEA): um documento preparado pelo empreendedor antes de
realizar a amostragem, onde constam à descrição das operações
que devem ser avaliadas durante as amostragens. Este plano
deverá ser encaminhado à CETESB e somente após a sua entrega, poderá ser agendada a amostragem.
2.2 Capacidade Nominal: condição máxima de operação da
unidade para o qual o equipamento foi projetado.
2.3 Condição de operação da unidade: condição que prevalece na maioria das horas operadas, comprovado através de
registros operacionais.
2.4 Limite de Detecção (LD): a menor quantidade detectável
de uma análise laboratorial para um determinado composto
2.5 Limite de Quantificação (LQ): a menor quantidade
quantificável de uma análise laboratorial para um determinado
composto
2.6 Plena carga: condição de operação em que é utilizada
pelo menos 90% da capacidade nominal;
3 PLANO DE MONITORAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS
O PMEA deverá ser apresentado quando da solicitação da
licença de operação (LO) e/ou renovação da licença de operação
(LOR). No que se refere a LOR, caso náo haja alteração do
processo licenciado o interessado apenas deverá informar que
o PMEA apresentado anteriormente continua válido. Deverão
constar do PMEA pelo menos as seguintes informações:
a) Descritivo das condições normais operacionais (conforme
Anexo 1);
b) Descritivo da fonte;
c) Forma de alimentação da matéria-prima;
d) Tipo e consumo do combustível, bem como características;
e) Exigências técnicas estabelecidas em licenças;
f) Quanto ao sistema de controle de poluentes, se houver:
f.1 tipo;
f.2 características;
f.3 eficiência esperada e/ou garantida pelo fabricante (no
caso de equipamento novo);
f.4 parâmetros operacionais do equipamento instalado
(perda de carga, temperatura, etc.);
f.5 indicar o tipo e a frequência de manutenção dos equipamentos de controle;
g) Deverá conter todas as informações referentes aos métodos de amostragem;
3.1 Freqüência de Amostragem
A frequência de coleta: para avaliação das emissões provenientes das caldeiras, secador e evaporador deverão ser bienais
(a cada dois anos), com possibilidade de ampliação deste período em casos onde houver dados históricos, de no mínimo 02
(duas) campanhas de amostragem que comprovem que a fonte
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emissora permaneça com índices dentro dos limites de emissão
estabelecidos. As amostragens poderão ser realizadas no regime
de automonitoramento
Nos casos onde os resultados estiverem acima do determinado, uma nova amostragem deve ser repetida dentro de um
prazo acordado entre a empresa e a Agência Ambiental.
A frequência das coletas deve estar vinculada ao licenciamento, em casos de novos empreendimentos e/ou novos
equipamentos poderão ser solicitadas novas amostragens em
um espaço menor do que dois anos, desde que devidamente
justificado
3.2 Parâmetros que serão analisados para:
3.2.1 caldeiras ä bagaço: MP e NOx
3.2.2 caldeiras ä óleo: MP, SOx e NOx
3.2.3 caldeiras ä gás natural: NOx
3.2.4 secador/evaporador à bagaço: MP, NOx e COV
3.2.5 secadores/evaporador à óleo : MP, SOx, NOx e COV
3.2.6 secadores/evaporador à gás natural: MP, NOx e COV
Nota: MP = material particulado, SOx = óxidos de exofre,
expressos como dióxido de enxofre, NOx = óxidos de nitrogênio, expresso como dióxido de nitrogênio, COV = compostos
orgânicos voláteis
Além dos parâmetros requeridos acima deverão ser analisados no efluente gasoso os produtos de combustão (análise
de Orsat);
3.3 Cronograma
Deverá ser apresentado um cronograma de realização da
amostragem, indicando os parâmetros que serão avaliados em
cada dia da campanha.
3.4 Responsabilidade
Deverá constar a identificação das pessoas envolvidas na
amostragem, incluindo responsabilidades. Todos os documentos
apresentados antes e durante a amostragem deverão ser assinados pelo responsável pela instalação.
4 EXECUÇÃO
Para os casos em que o equipamento é composto por duas
fontes distintas de emissão efetuar a coleta simultâneamente
em ambas. Entenda-se por fonte de emissão a chaminé dos evaporadores (WASTE) e a chaminé de saída do excesso dos gases
que não foram aproveitados no evaporador.
Nas unidades em que exista mais de um evaporador a coleta será feita em apenas um e os resultados extrapolados para os
demais. Nas saídas (chaminés) que não são amostradas devem
ser medidos vazão, umidade, temperatura e oxigênio.
A chaminé do evaporador a ser escolhida será definida em
campo entre os técnicos envolvidos no trabalho.
A amostragem em chaminé deverá ser executada de acordo
com o PMEA. Além disso, para a execução da amostragem
deverão ser cumpridas as seguintes exigências:
4.1 Processo industrial deverá estar estabilizado;
4.2 Em teste de desempenho de novos equipamentos para a
obtenção da Licença de Operação (LO) ou renovação da licença
de operação (LOR), o atendimento aos padrões estabelecidos
deverá ser verificado nas condições de plena carga, isso é
condição de operação em que é utilizada pelo menos 90% da
capacidade nominal, salvo em situações específicas, devidamente justificadas.
4.3 Na avaliação periódica, o atendimento aos limites estabelecidos poderá ser verificado em condições representativas
dos últimos 12 meses de operação, isso é condição de operação
da unidade que prevalece na maioria das horas operadas, comprovado através de registros operacionais.
4.4 Para se avaliar as emissões da fonte, esta não poderá
apresentar emissões fugitivas devido a ineficácia do sistema de
exaustão ou vazamentos de gases no sistema de ventilação.
4.5 Durante as coletas deverão ser anotados os dados
operacionais das fontes e os seus respectivos equipamentos
de controle de poluição do ar (ECP), observando minimamente
os dados constantes das tabelas do Anexo 1 deste documento.
4.6 Em casos onde haja a possibilidade de um fluxo saturado, realizar uma amostragem preliminar de no mïnimo 15 minutos para a definição da umidade, utilizando sempre a menor
comparando-se com a tabela de saturação de vapor (Anexo 4 ).
4.7 No que se refere a amostragem de NOx, cada coleta
eqüivale a 03 (três) balões, portanto nas amostragens em triplicata deverão ser coletados 09 (nove) balões. O intervalo de
coleta entre cada balão deverá ser no mínimo de 15 min, salvo
em exceções onde o processo produtivo exigir intervalos diferentes, nestes casos deverá ser consultado a CETESB.
4.8 É de responsabilidade da empresa, cuja fonte esta
sendo avaliada, dar apoio logístico para a realização das coletas,
incluindo a contratação de amostradoras.
4.9 O técnico da CETESB a seu critério poderá requisitar
cópia(s) de planilhas e amostras de combustíveis ou outros
materiais.
4.10 Em caso de restrições ao uso de rádio comunicador
externo, a empresa deverá disponibilizar aparelhos aos técnicos
ou outro meio de comunicação entre os técnicos envolvidos na
amostragem.
5 SEGURANÇA
Visando a integridade dos profissionais envolvidos na
amostragem, bem como dos técnicos da CETESB, as coletas
somente poderão ser realizadas dentro dos padrões de segurança estabelecidos pelas Normas Regulamentadoras referentes
a realização de trabalhos em altura e/ou sobre exposição a
agentes físicos, químicos e/ou biológicos característicos de cada
fonte e a empresa deverá fornecer equipamentos de proteção
individual a todos os envolvidos.
6 RESULTADOS
O empreendedor deverá entregar à CETESB até o dia 30
de abril subsequente a realização da amostragem o Relatório
de amostragem onde conste os resultados de todas as coletas
realizadas juntamente com os dados operacionais da fonte e
seu respectivo ECP e os laudos laboratoriais assinados por um
técnico responsável, com o registro profissional. No caso de
automonitoramento e operação abaixo da carga plena deverão
ser apresentados os registros das condições de produção da
unidade nos últimos 12 meses.
Para efeito de avaliação da fonte, considerando a situação
de pior caso, em coletas onde os resultados apresentam-se
abaixo do limite de detecção da análise laboratorial, deverá ser
considerados este limite para o cálculo das emissões. Em laudos
analíticos onde houver descriminado o limite de quantificação,
este deverá ser utilizado em substituição ao limite de detecção.
Documentos a serem anexados ao relatório:
a) certificados de calibração dos instrumentos envolvidos
nas amostragens e análises (equipamentos de amostragem /
monitores contínuos / cromatógrafos / espectrofotômetros e
outros).
b) laudos Analíticos devidamente assinados por técnico
responsável.
c) termo de Responsabilidade sobre as Informações, conforme modelo anexo, assinado pela empresa amostradora e
pela industria.
Os resultados devem ser apresentados em forma de tabelas,
conforme o exemplo a seguir.
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