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1. OBJETO 
 

Apresentação de proposta de incubação de Projetos de Inovação Tecnológica 

(INBARCATEL), chamada pública no 001/2018, pela ETCbio Empresa de 

Tecnologia e Consultoria em engenharia Sustentável do Brasil, para o fomento de 

pesquisas, projetos,  produtos e serviços com foco em produção e geração de 

energias renováveis em pequena, média e larga escalas, para produção de energias 

no Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas de 

Pernambuco (Parqtel), alinhado a área estratégica de “geração e armazenamento 

de energias renováveis“ e promovido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (SECTI) do estado de Pernambuco. 

 

2. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 

A gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos (RSU) é um dos desafios 

ambientais mais relevantes na atualidade. Várias tecnologias de aproveitamento de 

resíduos têm sido desenvolvidas e implantadas ao redor do globo ao longo das 

últimas décadas, com exemplos de relativo sucesso em alguns países. Porém, no 

Brasil o desafio ainda está colocado em todas as etapas, desde a educação 

ambiental para redução da geração, segregação e logística de transporte dos 

diferentes tipos de resíduos, até a adequação e desenvolvimento de tecnologias 

para o seu aproveitamento através do reúso, reciclagem ou recuperação energética. 

Outro grande desafio ambiental do nosso século é o controle e a redução das 

emissões de gases do efeito estufa – GEEs oriundo das ações antrópicas. Neste 

sentido uma redução na utilização de combustíveis fósseis e seus derivados para 

geração de energia, como o óleo diesel, podem contribuir de forma significativa 

para a redução da liberação de GEEs. Com o crescente aumento da demanda de 

energia elétrica e uma possível deficiência na segurança do fornecimento, as 

empresas vem adotando como sistemas de retaguarda para garantir a regularidade 

do fornecimento de energia o uso de grupos geradores supridos a óleo diesel. 
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Porém, essa matriz energética implica na emissão de alta carga de emissões na 

atmosfera. Combustíveis alternativos de suprimento desses geradores como o 

Biodiesel e Biogás vem ocupando cada dia mais espaço no mercado. A presente 

proposta está centrada nas ações específicas de pesquisa, desenvolvimento 

tecnológico e educação ambiental necessárias para melhorar gestão desses 

resíduos, tendo como objetivo a produção de uma biorrefinaria para processar óleo 

de fritura e resíduos orgânicos para produção de biodiesel e biogás na substituição 

total ou parcial do óleo diesel em sistemas grupos geradores instalados em 

empresas, restaurantes, condomínios em geral, hospitais e shopping centers, para 

produção de energia elétrica complementar. 

Este projeto conta com o apoio de empresas do setor de geração de produtos com 

foco em energias renováveis e da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, 

através do Departamento de Energia Nuclear-DEN. 

Além disso o projeto da BPC está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis (ODS), figura 1, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, 

através do programa Agenda 2030, em que o projeto BPC visa atender aos ODSs: 

 ODS 3: Saúde e bem-estar; 

 ODS 6: Água potável e saneamento; 

 ODS 7: Energia limpa e acessível; 

 ODS 9: Indústria, inovação e infraestrutura; 

 

Figura 1: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (fonte: ONU) 
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3. TÍTULO DO PROJETO/PRODUTO 
 

Desenvolvimento de projeto e produto para produção de biodiesel e biogás e seus 

subprodutos, denominado BIORREFINARIA DE PROCESSOS 

COMBUSTÍVEIS – BPC. 

 

4. A ETCbio 
 

A ETCbio é uma empresa prestadora de serviços de consultoria e assessoria 

técnica especializada nas áreas de engenharia com foco em sustentabilidade. A 

principais áreas de atuação da ETCbio são: 

 Óleo e Gás Natural; 

 Energias Renováveis; 

 Saneamento; 

 Meio ambiente; 

 Eficiência Energética; 

 Avaliação de Ciclo de Vida; 

 Monitoramento de Impactos Climáticos; 

 Monitoramento e controle de perdas (água, óleo e gás e energia); 

Nas atividades de pesquisas, planejamento, elaboração, implantação e gestão de 

projetos básicos e executivos, monitoramento, construção e montagem, 

comissionamento, pré-operação e partida. 

 

5. DESCRIÇÃO GERAL 
 

5.1 – Descrição da Biorrefinaria de Processos Combustíveis-BPC 

O objetivo da BPC será a produção de biodiesel para uso em grupos 

geradores e/ou biogás/biometano para uso em cocção e/ou produção de 

energia elétrica e/ou térmica. As fontes de geração serão óleos de frituras e 
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resíduos orgânicos, oriundos de indústrias, restaurantes, condomínios 

residenciais fechados, condomínios residências abertos (conjuntos de 

prédios), shoppings centers e instituições diversas. 

A BPC irá produzir também como subproduto a glicerina para uso em 

indústrias de alimentos, indústrias de cosméticos e de medicamentos e o 

biofertilizante para uso na agricultura familiar, nas áreas verdes dos 

condomínios e nos parques municipais. 

A BPC poderá operar conjunta, ou seja, produzir o biodiesel e biogás, ou 

separada, figura 2, com sua produção dependendo da demanda e necessidade 

do cliente potencial. 

Figura 2: Processo básico de operação da BPC (Fonte: ETCbio) 

A BPC trará como benefício socioambiental a redução da contaminação dos 

solos e corpos hídricos, causados pelo descarte inadequado dos óleos de 

frituras, aumento do tempo de vida útil das instalações sanitárias prediais e 

condominiais, redução das emissões de CO2 causados pela geração do 

metano (CH4) produzidos pela degradação dos resíduos orgânicos 

descartados inadequadamente ou mesmos em aterros sanitários, redução da 
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proliferação de pragas de insetos e roedores e a redução da utilização de 

combustíveis fósseis como o óleo diesel nos grupos geradores locais. 

5.2 – Fluxograma básico de processo da BPC: 

O processo de operação da BPC consiste na coleta do resíduo orgânico, o 

qual passará por processo de caracterização e determinação do seu potencial 

energético, depois lançado no sistema de biorrefino, o qual processará o 

produto de saída de acordo com suas fases de operação e demanda, figura 3. 

Figura 3: Fluxograma de Processo Básico da BPC (Fonte: ETCbio) 

 

5.3 – Objetivos e Metas da BPC 

Objetivo Geral 
 
Realizar atividade de desenvolvimento tecnológico e educação ambiental 
para viabilizar a implantação da Biorrefinaria de Processos Combustíveis-
BPC em unidades industriais, comerciais e residenciais, para 
reaproveitamento dos resíduos orgânicos na geração de energias; 
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Objetivos específicos: 
 
Objetivo 1: Conduzir pesquisas para avaliar o potencial energético a respeito 
da produção de biodiesel e biogás, a partir de óleos de frituras e resíduos 
orgânicos; 
 
Objetivo 2: Desenvolver um protótipo compacto a ser testado em instalações 
industriais, comerciais e residenciais, para produção de biodiesel e biogás, 
para geração de energias; 
 
Objetivo 3: Avaliar o potencial de aceitação mercadológico do produto no 
âmbito industrial, comercial e residencial; 
 
Objetivo 4: Transformar protótipo compacto projetado em produto final 
comercializável; 
 

5.4 – Metas e indicadores de acompanhamento 

 
Objetivos 

 
Metas a serem atingidas 

Indicadores  
de 

acompanhamento 
 
 
 
 

Objetivo 1: 
Pesquisas 

 

1 
 
 

Desenvolver fluxogramas de processo Fluxograma emitido 
 

2 Caracterizar e tratar os resíduos orgânicos e 
óleo de fritura 

Resíduos e óleo 
coletados/tratados 

3 Testar a produção de biodiesel e biogás a 
partir de uma planta piloto de 
biocombustível 

Produção testada 

4 Realizar caracterização dos produtos através 
de cromatografia 

Produtos analisados 

5 Emitir Memorial descritivo do produto – 
MDP 

MDP emitido 

 
 
 
 
 

Objetivo 2: 
Protótipo 

1 Elaborar fluxograma de engenharia Fluxograma emitido 
 

2 Elaborar desenho mecânico do protótipo Desenho emitido 
3 Elaborar maquete eletrônica do protótipo Maquete emitida  
4 Elaboração e especificação dos equipamentos 

e materiais 
Listas de 
especificação 
apresentadas 

5 Avaliação de construtibilidade do projeto e 
estimativa de custos 

Relatório de 
construtibilidade e 
custo emitido 
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6 Montagem do protótipo para testes 
operacionais de campo 

Protótipo montado e 
testes operacionais 
realizados 

7 Avaliação do protótipo e correção de falhas Falhas corrigidas 
 
 
 

Objetivo 3: 
Mercado 

1 Avaliação dos resultados junto ao cliente do 
teste do protótipo 

Avaliação realizada 

2 Aceitação do protótipo pelo mercado Pedido de clientes 
3 Prospectar clientes potenciais Produto divulgado 
4 Definir demanda de mercado Demanda de 

produção definida 
5 Avaliação de custos de comercialização com 

emissão de EVTE 
EVTE emitida e 
validada 

6 Avaliação do Ciclo de Vida-ACV Relatório de ACV 
emitido 

 
 

Objetivo 4: 
Produção 

1 Definir desenho do produto final Desenho definido 
2 Elaborar maquete eletrônica do produto final Maquete elaborada 
3 Modelagem de linha de produção clientes Linha de produção 

definida 
4 Produção por demanda de mercado Produto montado  
5 Entrega do produto Produto entregue 
6 Serviço de pós-venda Clientes visitado 

 

5.5 – Equipe e função 

Nome: PAULO SÉRGIO DE MELO 
Função: Gerente de Projeto 
Formação: Petróleo e Gás, especialização em energias renováveis, mestrado em 

tecnologias ambientais e fontes de energias, grupo de pesquisas em energia 
de biomassa. 

Atividades: Gestão geral do projeto, planejamento físico e financeiro, controle, 
monitoramento e atendimento das metas, gestão de pessoas, fiscalização 
em geral das etapas de projeto, construção e montagem, testes operacionais 
e validação. 

 
 

Nome: MAGNO JOSÉ DE ANDRADE GOMES 
Função: Gerente de Prospecção e Mercado 
Formação: Administração de empresas, especialização em administração pública. 
Atividades: Gestão comercial, prospecção de clientes, pesquisas de mercado, 

relacionamento com clientes. 
 
Nome: HERENICE MOREIRA S. DE ANDRADE 
Função: Gerente de Pesquisa Sr 
Formação: Engenharia civil, mestrado em engenharia sanitária, doutoranda em 

tecnologias energéticas 
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Atividades: Gestão de pesquisas, monitoramento dos processos, testes operacionais, 
validação dos sistemas. 

 
Nome: Nome 
Função: Consultor Sr. 
Formação: Engenharia 
Atividades: Consultoria técnica de pesquisa, avaliação de sistemas de produtos. 
 
Nome: Nome 
Função: Pesquisador Jr (bolsista/estagiário) 
Formação: Química ou Engenharia Química 
Atividades: Desenvolvimento e pesquisas para novos produtos, testes e validação de 

sistemas 
 
Nome: Nome 
Função: Técnico Aprendiz 1 (bolsista/estagiário) 
Formação: Química 
Atividades: Apoio técnico para desenvolvimentos dos produtos e serviços. 
  
Nome: Nome 
Função: Técnico Aprendiz 2 (bolsista/estagiário) 
Formação: Engenharia 
Atividades: Apoio técnico para desenvolvimentos dos produtos e serviços. 

 

5.6 – Cronograma 

ATIVIDADES 
TRIMESTRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Desenvolver fluxogramas de processo X            

Caracterizar e tratar os resíduos orgânicos 
e óleo de fritura 

X            

Testar a produção de biodiesel e biogás a 
partir de uma planta piloto de 
biocombustível 

 X           

Realizar caracterização dos produtos 
através de cromatografia 

 X           

Emitir Memorial descritivo do produto – 
MDP 

X X           

Elaborar fluxograma de engenharia  X           

Elaborar desenho mecânico do protótipo  X X          

Elaborar maquete eletrônica do protótipo  X X          

Elaboração e especificação dos 
equipamentos e materiais 

  X          

Avaliação de construtibilidade do projeto 
e estimativa de custos 

  X          

Montagem do protótipo para testes 
operacionais de campo 

  X X         
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Avaliação do protótipo e correção de 
falhas 

   X X        

Avaliação dos resultados junto ao cliente 
do teste do protótipo 

    X        

Aceitação do protótipo pelo mercado     X X X X X X X X 

Prospectar clientes potenciais X X X X X X X X X X X X 

Definir demanda de mercado X X X X X X X X X X X X 

Avaliação de custos de comercialização    X X X X X X X X X 

Avaliação do Ciclo de Vida-ACV X X X X X X X X X X X X 

Definir desenho do produto final      X       

Elaborar maquete eletrônica do produto 
final 

    X        

Modelagem de linha de produção do 
produto final 

    X X X X X X X X 

Produção por demanda de mercado     X X X X X X X X 

Entrega do produto e pós venda     X X X X X X X X 

 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 
O projeto da BPC visa alcançar os seguintes resultados: 

 Inserção da ETCbio no mercado de produtos de fontes renováveis de 

pequena, média e larga escalas; 

 Inserção do estado de Pernambuco no mercado de energias 

renováveis como fomentador de tecnologias e produtos; 

 Atendimento da demanda do mercado de produtos com foco em 

fontes renováveis; 

 Contribuição para o aumento da participação de fontes renováveis a 

matriz energética; 

 Atendimento aos ODS,s; 

 Conscientização dos clientes da adoção de combustíveis de fontes 

renováveis; 

 Redução da geração de gases do efeito estufa – GEEs; 

 Redução da degradação ambiental; 

 Redução do uso de combustíveis fósseis como o óleo diesel; 

 Fomento à geração e uso de energias renováveis; 

 Redução da degradação dos solos e rios; 
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 Redução da destinação dos resíduos orgânicos e óleos de fritura em 

aterros sanitários sem qualquer tipo de aproveitamento; 

 Redução de custos no consumo de energias; 

 Redução da poluição urbana com logística de transporte dos resíduos 

para os aterros sanitários; 

 Visibilidade das empresas e indústrias que utilizarem a BPC nos 

cenários “verdes” 

 Melhoria da qualidade de ambiência; 

 

7. POTENCIAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
Os potenciais serviços a serem executados por terceiros, dentro e/ou fora do 

Parqtel para o projeto BPC são: 

 Elaboração do modelo em maquete eletrônica; 

 Construção e montagem do protótipo funcional; 

 Análises e ensaios laboratoriais; 

 Ensaios não destrutivos; 

 Testes de performance; 

 Testes e laudos dos produtos gerados; 

 

8. EXPERIÊNCIA DO GRUPO DE TRABALHO 
O grupo de trabalho para o projeto da BPC tem experiência em atividades de 

pesquisa e desenvolvimento e inovação (PD&I), dentro e fora dos centros 

universitários, experiência na elaboração e gestão de projetos industriais e de 

processos químicos, petroquímicos e de saneamento, gestão de obras e 

empreendimentos de construção e montagem de unidades de processo, refinarias, 

termelétricas, estações de tratamento de águas e esgotos industriais e 

comercialização e distribuição de produtos de mercado em geral. 
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9. MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS 
O modelo de negócios CANVAS está descrito no Anexo-I deste documento. 

 

10. SETORES BENEFICIADOS 
Os principais setores da indústria e comércio beneficiados com o projeto da BPC 

são: 

 Indústrias e comércios geradores de resíduos (óleos de fritura e orgânicos): 

Destinação adequada dos resíduos gerados e fomento da produção de 

produtos através de fontes renováveis; 

 Restaurantes: Destinação adequada dos resíduos orgânicos gerados e 

retorno do produto como fonte de energia (biodiesel e/ou biogás) para uso 

interno; 

 Shopping Centers: Destinação dos resíduos orgânicos gerados e retorno do 

produto como fonte de energia (biodiesel e/ou biogás) para uso interno; 

 Condomínios residenciais: Destinação adequada dos resíduos orgânicos 

gerados e retorno do produto como fonte de energia (biodiesel e/ou biogás) 

para uso interno; 

 Indústrias de alimentos, cosméticos e medicamentos: Destinação adequada 

dos resíduos orgânicos gerados e retorno do produto como fonte de energia 

(biodiesel e/ou biogás) para uso interno e da glicerina para utilização em 

seus processos produtivos; 

 Programas de agricultura familiar, praças e parques: Uso do biofertilizante 

para cultivos de alimentos e plantas; 

 Agroindústrias, indústrias/comércios em geral e centros de abastecimentos 

de alimentos; 

 Concessionárias de saneamento (geração de lodo); 
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11. FERRAMENTAS E MATERIAIS DE APOIO TÉCNICO 
As ferramentas e materiais de apoio técnico necessárias para o desenvolvimento 

do projeto da BPC são: 

 Softwares de processamento de textos e planilhas (Pacote Office); 

 Softwares de desenho (Autocad); 

 Software de planejamento (MS-Project); 

 Softwares de design gráfico (CorelDraw); 

 Análises laboratoriais; 

 Bancadas de testes operacionais; 

 Materiais, componentes e acessórios para montagem do protótipo; 

 Profissional de desenvolvimento de projetos de engenharia; 

 Profissional de planejamento e marketing; 

 Equipe de montagem eletromecânica do protótipo; 

Obs1: Alguns profissionais, materiais, equipamentos e softwares poderão ser 

adicionados e/ou retirados do projeto, de acordo com a necessidade. 

 

12. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
Os materiais e equipamentos que serão instalados na sala do Parqtel são: 

 Notebooks: 04 unidades; 

 Impressora laser monocromática multifuncional: 01 unidade; 

 Monitores de apoio: 03 unidades; 

 TV 32 polegadas: 01 unidade; 

 Roteador de internet: 01 unidade; 

 Estabilizadores de tensão: 04 unidades; 

 Cafeteira elétrica: 01 unidade; 

 Sistema de áudio para teleconferência; 

 Equipamentos e material de expediente em geral; 
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Obs2: Os equipamentos listados acima têm capacidade de carga para 220v, já 

estão disponíveis para a elaboração do projeto BPC e fazem parte dos recursos 

próprios da equipe de execução do projeto. 

 

13. ESPECIFICAÇÃO DA SALA DE OPERAÇÕES 
A sala de operações para o desenvolvimento do projeto da BPC no Parqtel deverá 

possuir, no mínimo 25m2, climatizada e conter os seguintes móveis/itens: 

 4 mesas de escritório com cadeiras; 

 01 mesa de reunião redonda ou quadrada com cadeiras para 4 pessoas; 

 01 bancada para instalação de equipamentos de uso geral; 

 01 estante ou armário para guarda de itens de uso geral; 

 01 quadro branco para anotações 2x1m; 

 01 Quadro de cortiça para fixação de informações gerais; 

 

14. CARTAS DE INTERESSE 
As cartas de interesse de potenciais demandantes como clientes e/ou parceiros 

tecnológicos estão listadas no Anexo-II deste documento. 

 

15. CAPACIDADE FINANCEIRA 
A capacidade financeira da ETCbio para o desenvolvimento do projeto da BPC 

está baseada nas atividades listadas abaixo: 

 Atividades de consultoria especializada; 

 Consultoria e fornecimento de produtos dos parceiros técnicos comerciais; 

 Recursos oriundos de empresas particulares dos sócios e parceiros; 

 Recursos oriundos de financiamentos para projetos de pesquisa; 
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16. RECURSOS E APORTES FINANCEIROS 
Os recurso e aportes financeiros para o desenvolvimento do projeto da BPC serão 

parte oriundo das atividades de consultoria da ETCbio, parte oriundo das parcerias 

comerciais com os parceiros tecnológicos e solicitações de financiamento junto 

aos órgãos investidores em projetos de pesquisas, investidores “anjos” e editais de 

fomentos para projetos de inovações tecnológicas. 

 

17. INVESTIMENTO DE IMPACTO 
A BPC irá trazer vários impactos socioambientais positivos como: 

 Sociais: Criação de culturas sobre as formas mais adequadas de coleta e 

segregação de produtos reutilizáveis para produção de energias; 

 Ambientais: Redução dos impactos poluentes que estes produtos poderão 

causar no solo, corpos hídricos e ar; 

 Econômicos: Redução dos custos com descartes para aterros sanitários; 

 Saúde: Redução de problemas com vetores que comprometam a saúde; 

 Confiabilidade: Garantia de retorno de investimentos; 

 

18. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

18.1 – Composição jurídica 

Os documentos da composição jurídica da ETCbio estão dispostos no Anexo-III 

deste documento. 

18.2 – Declarações 

As declarações estão dispostas no Anexo-IV deste documento. 

 

 

 



ETCbio – Empresa de Tecnologia e Consultoria em Engenharia Sustentável do Brasil Ltda 
CNPJ: 29.268.011/0001-39 / Endereço: Rua do Bom Jesus, 180, loja 000, Bairro do Recife, Recife-

PE, CEP: 50.030-170 / Nomes: Paulo Sérgio de Melo – CPF: 464.831.364‐04 e Herenice 
Moreira Serrano de Andrade – CPF: 779.724.064‐72 
 

ETCbio – PROPOSTA DE INCUBAÇÃO PARQTEL 

    16 
 

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Sabemos da necessidade de fomentos em projetos de pesquisas e inovações 

tecnológicas nas áreas de geração e armazenamento de energias renováveis e o 

programa de incubação do Parqtel vem como veículo canalizador destas pesquisas. 

Neste sentido, a ETCbio tem capacidade de desenvolver o produto proposto, o qual 

está alinhado com as áreas estratégicas do programa de incubação, bem como vai 

de encontro as demandas da sociedade por projetos e produtos sustentáveis, por 

fontes renováveis, com eficiência energética e com custo benefício que atendam 

às suas necessidades. 

 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________________________________ 

PAULO SÉRGIO DE MELO 

 

 

________________________________________________________ 

HERENICE MOREIRA SERRANO DE ANDRADE  
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MODELO DE NEGÓCIO CANVAS 
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CARTAS DE INTENÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO 
Centro de Tecnologia e Geociências 
Departamento de Energia Nuclear 

CARTA DE INTENÇÃO EM COOPERAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA 

DEN/UFPE E ETCBIO ENGENHARIA SUSTENTÁVEL 

Recife-PE, 10/07/2019 

Para conhecimento. 

O Grupo de Pesquisa em Energia da Biomassa (GEB), sediado no Departamento 

de Energia Nuclear (DEN) e associado ao- Programa de Pós-graduação em 

Tecnologias Energéticas e Nucleares da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), vem por meio desta declarar seu interesse em realizar parceria de 

cooperação técnica e científica com a ETCbio Empresa de Tecnologia e 

Consultoria em engenharia sustentável, CNPJ 29.268.011/0001-39, instalada na 

cidade do Recife, estado de Pernambuco - Brasil, representada pelo Sr. Paulo 

Sérgio de Melo, CPF 464.831.364-04. Essa parceria de cooperação técnica e 

científica visa o fomento de pesquisas, projetos, produtos e serviços com foco 

em produção e geração de energias renováveis (bioetanol, biodiesel e biogás), 

em pequena, média e larga escalas, para produção de energias, no contexto do 

Programa de incubação de Projetos de Inovação Tecnológica (INBARCATEL), 

no Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias Associadas de 

Pernambuco (Parqtel), alinhado à área estratégica de "geração e 

armazenamento de energias renováveis" e promovido pela Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) do estado de Pernambuco. 

Atenciosamente, 

Prof. 
v1.___ 

. C. Menezes, PhD 

Coar enador GEB, DEN-UFPE 

N?1tr0-·~ 
Prof. Antonino C. D. Antonino 

Chefe, DEN-UFPE 

~rol. Antonio Celso Dantas Antoninr 
M:~ Chefe do DEN I UFPE 
!! SIAPE: 1134375 





Erneuerbare Energien 

CARTA DE PARCERIA ECO ERNEUERBARE ENERGIEN GMBH E ETCBIO ENGENHARIA SUSTENTÁVEL 

Rotenburg, 08.03.2018 

Para conhecimento. 

A Eco Erneuerbare Energien GmbH, vem por meio desta declarar a empresa ETCbio Engenharia 
Sustentável, CNPJ 29.268.011/0001-39, instalada na cidade do Recife, estado de Pernambuco - Brasil, 
representada pelo Sr. Paulo Sérgio de Melo, CPF 464.831.364-04, como parceiras para trabalhos na 
prospecção, comercialização, desenvolvimento e gestão de projetos para implantação de unidades 
geradoras de biogás, de nossa tecnologia, a serem executadas no Brasil. 

Os trabalhos em parceria a serem efetuados são os seguintes: 

1- Na prospecção de novos clientes a ETCbio representará comercialmente a Eco Erneuerbare
Energien GmbH, no que diz respeito as tratativas técnico e comercial da mesma;

2- Esclarecimentos técnicos, junto aos clientes, a respeito exclusivamente da tecnologia Eco
Erneuerbare Energien GmbH;

3- Gerenciamento e desenvolvimento de projetos, construção e montagem e comisionamento
das unidades geradoras de biogás;

4- Apoio local na pré-operação e partidas opercionais das unidades geradoras de biogás;

Torben Brunckhrst 
Proprietário & Gerente 

TobagostraBe 5 

27356 Rotenburg (Wümme) 

Deutschland (Alemanha) 

UStlD-Nr: DE207614416 

li r Planung & Vertrieb: 
. Tobagostraíle 5- 27356 ROW · · 

Telefon: +49 (OI 42 61-96 346-26 
- .,- _..:.. Verwaltung: 

E ( O 
Hinter den Hêifen 25 

GmbH 27446 Anderlingen 
Erneuerbare Energien Telefon: +49 (OI 42 84-23 O 42 

Vítor H. Grigull 
Gerente de Projetos 

ANEXO-I-ECO







 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE GARANTIAS PARA 
INVESTIMENTOS EM PROJETOS 

 
 
Recife-PE, 10/07/2019 
 
Para conhecimento. 
 
Eu, Magno José de Andrade Gomes, CPF no 935.784.074-53, RG no 

4.783.325SSP/PE, proprietário legal da Indústria Cerâmica Santa Marta, empresa 
individual de responsabilidade limitada – EIRELE, inscrita no CNPJ no 
15.712.192/0001-36 (Anexo-I), DECLARO que minha empresa, bem como todas as 
suas benfeitorias, está disponibilizada para fins de garantia de financiamentos para os 
projetos de pesquisa e desenvolvimento, no fomento de pesquisas, projetos,  produtos 
e serviços com foco em produção e geração de energias renováveis, em pequena, 
média e larga escalas, para produção de energia elétrica, propostos pela ETCbio 
Empresa de Tecnologia e Consultoria em engenharia sustentável, CNPJ 
29.268.011/0001-39, instalada na cidade do Recife, estado de Pernambuco - Brasil, 
representada pelo Sr. Paulo Sérgio de Melo, CPF 464.831.364-04, a qual está 
pleiteando acesso ao Programa de incubação de Projetos de Inovação Tecnológica 
(INBARCATEL), no Parque Tecnológico de Eletroeletrônicos e Tecnologias 
Associadas de Pernambuco (Parqtel), alinhado a área estratégica de “geração e 
armazenamento de energias renováveis“, promovido pela Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SECTI) do estado de Pernambuco. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
_________________________________________________________ 
 
MAGNO JOSÉ DE ANDRADE GOMES 
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OFÍCIO 
 
 
 

Recife, 23 de julho de 2019 
 
Para conhecimento. 
 
A ETCbio – Empresa de Tecnologia e Consultoria em Engenharia Sustentável do 
Brasil Ltda, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 
29.268.011/0001-39, por intermédio de seus representantes legais em atendimento 
aos requsitos desta chamada pública, por meio deste ofício, INFORMA que não há 
outros proponentes envolvidos nesta chamada pública que haja necessidade de 
emissão de termo de direitos à propriedade intelectual. 
  
Atenciosamente, 
 
 
 
________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DE MELO 
 
 
 
________________________________________________ 
HERENICE MOREIRA SERRANO DE ANDRADE 
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Chamada Pública n° 001/2018 

Envelope Nº 02 – HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: ETCbio – Empresa de Tecnologia e Consultoria em Engenharia 
Sustentável do Brasil Ltda. 
 
CNPJ: 29.268.011/0001-39 
 
Título: BIORREFINARIA DE PROCESSOS COMBUSTÍVEIS - (BPC) 

 
A/C 
Fernanda de Oliveira Muniz 
Gestora Técnica do PARQTEL 
Diretoria de Inovação 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - Rua Vital de Oliveira, nº 32, Bairro do 
Recife - Recife - PE – Brasil -  CEP 50030-370 
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ANEXO-III (item 7.2) 
 

DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA ETCBIO 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL   CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
29.268.011/0001-39

 MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
14/12/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
ETCBIO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA SUSTENTAVEL DO BRASIL LTDA. 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ETCBIO 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R DO BOM JESUS 

NÚMERO 
180 

COMPLEMENTO 
LOJA 0000 

 
CEP 
50.030-170 

BAIRRO/DISTRITO 
RECIFE 

MUNICÍPIO 
RECIFE 

UF 
PE 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PAULOMELO@ETCBIO.COM.BR 

TELEFONE 
(81) 3472-3363 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
14/12/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 10/07/2019 às 00:09:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
 

Consulta QSA / Capital Social Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
 Atualize sua página

http://www.receita.fazenda.gov.br/Politica/Privacidade.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/Principal/AtualizaBrowser.htm
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 29.268.011/0001-39

NOME EMPRESARIAL:
ETCBIO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E
CONSULTORIA EM ENGENHARIA SUSTENTAVEL DO
BRASIL LTDA.

CAPITAL SOCIAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:
 

Nome/Nome Empresarial: PAULO SERGIO DE MELO

Qualificação: 49-Sócio-Administrador

 

Nome/Nome Empresarial: HERENICE MOREIRA SERRANO DE
ANDRADE

Qualificação: 49-Sócio-Administrador

 
 
Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
 
Emitido no dia 10/07/2019 às 00:10 (data e hora de Brasília).

Voltar



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 29.268.011/0001-39
Razão

Social: ETCBIO EMP DE TECNOL E CONS EM ENG SUST DO BRASIL LTDA

Endereço: R DO BOM JESUS 180 LOJA 0000 / RECIFE / RECIFE / PE / 50030-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:24/07/2019 a 22/08/2019

Certificação Número: 2019072412091260232702

Informação obtida em 24/07/2019 14:05:02

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 24/07/2019 14:05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ETCBIO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA
SUSTENTAVEL DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 29.268.011/0001-39

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:44:23 do dia 24/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/01/2020.
Código de controle da certidão: EADB.973D.A1C5.09E1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjunta...

1 of 1 24/07/2019 17:53



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

05/07/2019Data de Emissão:Número: 2019.000003860755-59

CNPJ: 29.268.011/0001-39

DADOS DO REQUERENTE

Esta Certidão é válida até                       , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

02/10/2019

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste 
Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do 
Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de 
Contribuintes do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

05/07/2019 11:22:48Emitido em:

1Página 1/



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o requerente acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual. A referida
identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

DADOS DO REQUERENTE

29.268.011/0001-39

Número da Certidão: 2019.000003860643-52

Esta certidão é válida até 02/10/2019 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

CNPJ:

05/07/2019Data de Emissão:

Inválida  para  licitação no que se  refere  ao fornecimento de mercadorias  ou prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos
municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

Página 1
Emitido em: 05/07/2019 11:20:15

 de 1



7112-00-0 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

4. CNPJ/CPF

2. CMC

601.099-7

29.268.011/0001-39

ETCBIO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM ENGENHA

1. Denominação Social/Nome

3. Endereço

Recife, 24 de JULHO de 2019

Certidão Positiva com Efeito de Negativa
Débitos Fiscais

5. Atividade Econômica

RUA DO BOM JESUS, 180 LOJA 0000

6. Descrição

9. Código de Autenticidade 10. Expedida em

Nº da Certidão
PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS
Secretaria Executiva de Tributação

BAIRRO RECIFE, CEP 50030-170, RECIFE-PE

7. Ressalva

8. Validade/Autenticidade

Certifico, com fundamento no artigo 206 do Código Tributário Nacional e na legislação
municipal em vigor, que o contribuinte de que trata a presente certidão encontra-se regular
perante o erário municipal, existindo créditos tributários lançados porém não vencidos ou
com a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 151 do C. T. N.

* * * * * * * * * * *

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua
autenticidade deverá ser confirmada na página portalfinancas.recife.pe.gov.br/certidoes

138059480

469.6130.6603

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei 8.666/93 e abrange
as esferas administrativa e judicial (dívida ativa)

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

18 de JULHO de 2019

A Prefeitura do Recife poderá cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

EMPREGADOR: ETCBIO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM
ENGENHARIA SUSTENTAVEL DO BRASIL LTDA. (ETCBIO)

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/07/2019, às 11h24

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na
Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

4 .  A  a u t e n t i c i d a d e  d e s t a  c e r t i d ã o  p o d e r á  s e r  c o n f i r m a d a  n o  e n d e r e ç o
h t t p : / / w w w . m t e . g o v . b r / c e r t i d a o / i n f r a c o e s / d e b i t o s  u t i l i z a n d o  o  c ó d i g o  3 3 i C X p I .

5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

CNPJ: 29.268.011/0001-39

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá
sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que,
havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá
ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos
mesmos.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ETCBIO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA
SUSTENTAVEL DO BRASIL LTDA.
                       (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.268.011/0001-39
Certidão nº: 175289508/2019
Expedição: 05/07/2019, às 11:33:30
Validade: 31/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ETCBIO - EMPRESA DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM
E N G E N H A R I A  S U S T E N T A V E L  D O  B R A S I L  L T D A .

                            (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob
o nº 29.268.011/0001-39, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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ANEXO-IV (item 7.4) 
 

DECLARAÇÕES ETCBIO 
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DECLARAÇÃO NEGATIVA DE TRABALHO INFANTIL 
 
 
 

Recife, 23 de julho de 2019 
 
Para conhecimento. 
 
A ETCbio – Empresa de Tecnologia e Consultoria em Engenharia Sustentável do 
Brasil Ltda, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 
29.268.011/0001-39, por intermédio de seus representantes legais em atendimento 
aos requsitos desta chamada pública, DECLARA, para fins do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7o da Constituição Dederal e no inciso V do artigo 27 da Lei no 
8.666/1993, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DE MELO 
 
 
 
________________________________________________ 
HERENICE MOREIRA SERRANO DE ANDRADE 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 

Recife, 23 de julho de 2019 
 
Para conhecimento. 
 
A ETCbio – Empresa de Tecnologia e Consultoria em Engenharia Sustentável do 
Brasil Ltda, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 
29.268.011/0001-39, por intermédio de seus representantes legais e em atendimento 
aos requsitos desta chamada pública, DECLARA , sob as penas da Lei, que até a presente 
data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de chamadas públicas no âmbito da 
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também 
DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa 
natureza. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DE MELO 
 
 
 
________________________________________________ 
HERENICE MOREIRA SERRANO DE ANDRADE 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PERANTE ÓRGÃOS DA ESFERA DO 

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
 
 
 

Recife, 23 de julho de 2019 
 
Para conhecimento. 
 
A ETCbio – Empresa de Tecnologia e Consultoria em Engenharia Sustentável do 
Brasil Ltda, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 
29.268.011/0001-39, por intermédio de seus representantes legais em atendimento 
aos requsitos desta chamada pública, DECLARA, sob as penas da lei, de que não se 
encontra em mora com a prestação de contas de recursos recebidos da SECTI ou de 
outros Órgãos, de quaisquer esferas de Governo e de que não foi declarada inidônea 
pela Administração Pública ou punida com suspensão do direito de firmar contratos 
ou outros ajustes com órgãos estatais. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DE MELO 
 
 
 
________________________________________________ 
HERENICE MOREIRA SERRANO DE ANDRADE 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL QUALIFICADO 

 
 
 

Recife, 23 de julho de 2019 
 
Para conhecimento. 
 
A ETCbio – Empresa de Tecnologia e Consultoria em Engenharia Sustentável do 
Brasil Ltda, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 
29.268.011/0001-39, por intermédio de seus representantes legais em atendimento 
aos requsitos desta chamada pública, DECLARA que disponibilizará pessoal 
qualificado e necessário para a realização do objeto desta Chamada Pública. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DE MELO 
 
 
 
________________________________________________ 
HERENICE MOREIRA SERRANO DE ANDRADE 
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DECLARAÇÃO DE NÃO SERVIDORES PÚBLICOS 

 
 
 

Recife, 23 de julho de 2019 
 
Para conhecimento. 
 
A ETCbio – Empresa de Tecnologia e Consultoria em Engenharia Sustentável do 
Brasil Ltda, Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 
29.268.011/0001-39, por intermédio de seus representantes legais em atendimento 
aos requsitos desta chamada pública, DECLARA que nenhum dos dirigentes da 
instituição proponente: gerentes ou diretores são servidores públicos. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
________________________________________________ 
PAULO SÉRGIO DE MELO 
 
 
 
________________________________________________ 
HERENICE MOREIRA SERRANO DE ANDRADE 
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