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Relatório de Execução do Projeto de
Implantação das placas da Região
Hidrográfica dos Rios Macaé e das Ostras
Consorcio Intermunicipal Lagos São João
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Objetivo:
Apresentamos neste relatório informações dos serviços de Implantação das placas do Consórcio Intermunicipal para
Gestão Ambiental das Bacias da Região dos Lagos, Rio São João e Zona Costeira, contratados através de Carta
Convite nº 01/2019, Processo Administrativo nº 231/2018, assim como memória fotográfica das duas placas
restantes instaladas nos seus respectivos pontos na BR 101.
Das Instalações

Página

2

Conforme cronograma indicado e autorização da Concessionária Responsável pela Rodovia, no dia 25 de junho de
2019, foram instaladas as placas restantes do Contrato nos seus respectivos pontos ao longo da BR 101, como
demonstra a memória fotográfica a seguir:
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O processo de fabricação e instalação das placas seguiu o projeto básico e o termo de referência
constante no edital de contratação do Consórcio Lagos São João em relação ao material e localização dos
pontos de instalação. Não nos responsabilizamos por danos às placas após a instalação, quando se tratar
de vandalismo ou furto entre outros acontecimentos, deixando claro que a garantia é sobre a qualidade
exigida dos produtos.
Agradecimentos
Prezados Senhores,
É com grande satisfação que toda a equipe Acesstran agradece pela confiança, apoio e parceria firmada, e
que, sem dúvida, foi primordial para o sucesso alcançado na execução deste projeto. Colocamo-nos à
disposição, e lembramos que nosso objetivo sempre será oferecer produtos e serviços de qualidade com
preços competitivos gerando melhor custo benefício aos nossos clientes.
Atenciosamente,
Acesstran - Sinalização e Serviços Eireli ME
CREA/RJ 2015291105
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Bom Jardim, 27 de Junho de 2019.
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