
 

 

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA A DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE 

HANGAR NO AEROPORTO LAURO KURTZ - PASSO FUNDO/RS 

 

À Secretaria de Estado de Logística e Transportes  

Sr. Secretário,  

 

Eu, Márcio Diniz Daniel, representante legal da CVF Incorporadora Ltda., localizada na rua Camilo 

Ribeiro, n° 269, bairro São Cristóvão na cidade de Passo Fundo/RS, inscrita no CNPJ nº 86.901.410/0001-29, 

e METASA SA INDUSTRIA METALURGICA, localizada na Rodovia RS 324, KM 82, bairro São José 

Operário, na cidade de Marau/RS, inscrita no CNPJ nº 88.416.482/0001-06, nesse ato representada por  

seu Diretor Superintendente, Sr. Mário Wagner, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 

279.494.940-34, e por seu Diretor Comercial, Sr. Felipe Fuga Roso, brasileiro, casado, administrador, inscrito 

no CPF/MF sob n° 80965253015, apresentam a Manifestação de Interesse para a desmontagem e remoção de 

Hangar no Aeroporto Lauro Kurtz-Passo Fundo/RS.  

Declaramos ter ciência de que o objeto do presente procedimento é a desmontagem e remoção de um 

hangar em estruturas metálicas, com fechamento em folhas metálicas e área aproximada de 900m², remoção 

do piso de concreto e demais instalações do respectivo do hangar, além da retirada dos entulhos e todos os 

resíduos decorrentes da desmontagem para fora do sítio aeroportuário, no prazo de 5 dias, com início no dia 

seguinte a assinatura termo de acordo por parte SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTE.  

Declaramos estar ciente de que nos serviços a serem realizados todas as despesas decorrentes da 

desmontarem e remoção dos materiais e entulhos serão às expensas do signatário da presente manifestação de 

interesse.  

Declaramos, outrossim, estar ciente que todos os materiais decorrentes da desmontagem e remoção do 

hangar ficarão a nossa disposição para recolhimento imediato ao desmonte, sendo entendido como retribuição 

justa e suficiente para a execução do objeto.  

Informo o e-mail engenharia@cvfincorporadora.com.br e telefone (54) 3622-3637 para o contato com 

a Secretaria de Logística e Transportes.  

Passo Fundo, 18 de março de 2022.  

 

             ______________________________                      ______________________________                                          

CVF Incorporadora Ltda.  METASA SA INDUSTRIA METALURGICA  

   Márcio Diniz Daniel                               Mário Wagner     Felipe Fuga Roso 
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