
AJRT_20154676847 http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCAOPG ... 

l de 3 

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496f77 
Valorize sua Profissão: Mantenha os Pro;ews na Obra 

1" VIA - PROFISSIONAL 1111111111 11 111 11111111 111 11111111 

ART N° 20154676847 

Retificação de ART 
ART Principal 

O valor de R$ 67,68 referente a esta ART foi pago em 29/10/2015 com a guia n° 100020154676847 
Profissional Contratado: SEBASTIÃO RONALDO VILELA (CPF:357.616.019-15) N° Carteira: PR-19354/D 
Tnulo Fonmação Prol.: ENGENHEIRO CNIL. N°Visto Crea:-

~E~m~p~re~s~a~co~n~tra~ta=d=a:~~-~~~~~~~~~~------------------------------------------------~N~·~R~e,gistro: 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU CPF/C.'-:N"'"PJ.,-:""7"'"7.784c-:5:-:::.394/0001-03 
Endereço:RUA BAHIA. 85 CENTRO 
CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: (44) 3527 1281 

Local da Obra/Serviço: AV. CANTU, S/N° 

CENTRO- NOVA CANTU PR 
La!j]:ud ~: Longitude : 
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATiCIO 
Ativ. Técnica 9 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Serv 216 ORÇAMENTO 
Serviços 035 PROJETO 
contratados 168 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS 

Guia N 
ARTN° 
20154676847 
VIr Obra R$ 164.343,00 VIr Contrato R$ 1.000,00 
Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 

Quadra:68 

CEP: 87330000 

Dimensão 

Dados Compl. 

Data Inicio 
Data Conclusão 

Entidade de Classe 

Lote:10,14,15 E 
16 

415.8 M2 

o 

01/1012015 
30/10/2015 

311 

Outras lnfonmações sobre a natureza dos serviços co-ntratados, dimensÕes-:-ARTs-;,;nculadãs, ARTs substituídas, con , etc 

TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA CENTRO DE SAÚDE DE NOVA CANTU. COM ÁR 41 ,80 M', VALOR DE R$164.343,00 ~g;,·;~~;~ 
(CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL. TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS). CONFORME TOMA /I(()Ef-':t:::R::Er::-0-::-S~ 15. CreaWeb 

1
_
08 

Assinatura do Contratante 

1' VIA- PROFISSIONAL Desti na-se ao arquivo do ProfissionaVEmpresa. 
Central de lnfonmações do CREA-PR 0800 041 0067 
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br 

Por tratar-se de ART RETIFICADA, não 
há cobrança de taxa. O valor constante da 
taxa já foi registrado na ART inicial. 

30111/2016 14:30 



1963-2013 

Eu :Jaça !f wde :Õe6ta !JW tóJtia 

OFICIO N° 02/2016- ENG. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-==PARANÁ==

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

Nova Cantu, 30 de Novembro de 2.016. 

AOEXMO. 
SR. AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
MD. Prefeito Municipal 
Nova Cantu/PR. 

Assunto: REF.: Reforma Posto de Saude de Nova Cantu- Tomada de Preço n° 003/2016 

Excelentissimo Senhor Prefeito. 

1. Vimos, pelo presente, encaminhar a medição n° 02 referente aos serviços 
executados no período de 30/08/2016 a 21/11/2016, no valor de R$ 15.059,00 (Quinze 
Mil, Cinquenta e Nove Reais), e para tanto, anexamos a documentação necessária. 

2. Certo de poder contar com vossa atenção e deu atendimento, na oportunidade 
reitero votos de estima consideração. 

Atenciosamente. 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.novacantu.pr.gov.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
1963- 2013 

Eu fiaça !Jwtk 9Je6ta !J&Wtia 
-==PARAN Á==

CNPJ · 77.845.394/0001-03 

A CONSTRUTORA BERIT LTDA-ME 

REF.: za MEDIÇÃO DA REFORMA POSTO DE SAUDE DE NOVA CANTU. 

Senhor: 

Vimos, pelo presente, Solicitar a CONSTRUTORA BERIT L TOA-ME. 
Para fazer a nota para o pagamento da 23 medição do Processo Licitatorio n° 
030/2016 e Tomada de Preço n° 003/2016. Conforme boletim de medição dos serviços 
executados no período de 30/08/2016 a 21/11/2016, no valor de R$ 15.059,00 (Quinze 
Mil, Cinquenta e Nove Reais). 

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade 
para reiterar protesto de consideração e apreço. 

Nova Cantu, 30 de Novembro de 2.016. 

Atenciosamente. 

naldo Vilela 
Eng.0 EA 19.354-D/PR. 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.navacantu.pr.gav.br 



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO .___N_0_d_a_m_e_d_iç_ã_o_..L__2_-..~I I Período 30-ago-16 a 21-nov-16 

Agente Promotor I Proponente I REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU 

Empreendimento I REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU 

N" do contrato IPROC. LIC. 030/2016-3 I Valor vigentel 160.234,43 

Quantidades 

N" do Item Descrição Unid. Contratadas Executadas 
No período Acumuladas 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Demolição de alvenaria m• 6,91 6,91 
1.2 Placa obra 3,00x1 ,SOm chp galv.pint.cltinta autom. m• 4,50 
1.3 Demolição de piso cerâmico m• 250,50 
1.4 Retirada de portas de ferro, janela de ferro m• 30,09 30,09 
2 FUNDAÇOES INFRA-ESTRUT. 
2.1 Estaca a Irado (broca) D- 25cm c/ concreto FCK - m 27,00 27,00 
3 SUPRA-ESTRUTURA 
3.1 Concreto Armado FCK-18Mpa para vigas/pilares (incl. m• 0,62 0,62 
3.2 Verga 10x10cm em concreto (incl. Formas e aço) ml 5,20 5,20 
3.3 Impermeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 m• 3,42 

-- - 3,42 
3.4 Laje pré-moldada h-Sem I m• 13,95 - I 13,95 
4 ALVENARIA -
4.1 Alvenaria tij. Furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assent em I m• 35,60 

,-
35,60 

5 REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT + 
5.1 Chapisco parte inUext, arg. Gim/areia, traço 1:3, e-Smm m• 89,63 89,63 
5.2 Emboço parede inUext, arg mista, e=20mm m• 89,63 1-

89,63 89,63 
5.3 Reboco par inUext, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e-5mm m• 89,63 89,63 89,63 
6 REVESTIMENTO DE PISOS 
6.1 Regularização de piso/base em arg. Traço 1:3 m• 10,77 - 10,77 
6.2 Piso cerâmica esmaltada linha medior, PEI4, assent. m• i 10,77 + 

10,77 10,77 
6.3 Peitoril em granito cinza andorinha, e=2cm, larg.20cm - ml 19,80 19,80 
6.4 Madeira para proteção das paredes internas da cirulação ml 99,80 - - ---7 ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA ----7.1 Estrutura p/ telha de barro, em madeira não aparelhada, m• 13,95 13,95 13,95 
7.2 Telhamento c/ telha de barro e vedação e acessórios de m• 13,95 13,95 13,95 
7.3 Retirada de estrutura de madeira para telhas de barro m• I 49,50 49,50 49,50 
7.4 Retirada de telha de barro com reaproveitamento m• 49,50 49,50 49,50 
7.5 Calha em chapa aço galv. N"24, desenvolv.75cm m 15,50 15,50 15,50 
7.6 Agua furtada em chp aço galv n"24, desenvolv. 33cm m 6,20 - 6,20 6,20 --7.7 Condut. Pluvial 1 OOmm alv/terreo + curva/junção m 12,00 12,00 12,00 
8 ESQUADRIAS- PORTAS E JANELAS EM BLINDEX I 
8. 1 Porta de blindex fume e-1 Omm (220x21 O)cm, com m• 4,62 
8.2 Porta de blindex e-10mm, fume (180x210)cm, com m• 3,78 . 
8.3 Porta de blindex e- 10mm, fume (80x210)cm, com m• 3,36 
8.4 Janela de correr de blindex e=8mm (200x11 O)cm, com m• 19,80 

!--
I 19,80 

8.5 Fechamento de recepção em blindex e=Smm I m• 5,42 
8.6 Porta de blindex e-8mm, (80x210)cm, com acessórios m• 1,68 
8.7 Quadro com tela de polipropileno em tubo 2x2cm, fixado m• I 102,14 r- 27,00 27,00 --9 PINTURA EM PAREDES E CALÇADAS EXTERNAS 
9.1 Pintura látex acrílica amb. lnUext., 3 demãos m• 2.407,72 
9.2 Emassamento massa acrílica p/ amb.int. 1 demão para m• 1.753,88 
9.3 Pint. e/tinta texturizada acrílica p/amb ext. m• 353,84 
9.4 Pint esmalte 2 demão c/1 demão zarcão p/ esq. Ferro m• 102,14 
9.5 Pintura esmalte acetinado p/ madeira , 2 demãos, incl. m• 105,84 
9.6 Pintura calçada externa m• 229,70 
9.7 Pintura Telhado m• 540,54 
10 FECHAMENTO EXTERNO E OUTROS 
10.1 Portão metálico (500x1 OO)cm, completo com instalação m• 10,00 
10.2 Forro de PVC e=8mm, no abrigo externo, troca do forro m• 49,50 49,50 49,50 
11 REPAROS· INSTALAÇOES ELETRICAS 
11.1 Eletroduto flexível corrugado 3/4 m 24,00 - -11 .2 Caixa 2x4" esmaltada Unid. 10,00 
11.3 Cabo de cobre isolado 2,5mm• m 150,00 
11 .4 Luminária tipo calha, sobrepor c/ reator part. Rápida e Unid. 21,00 
11 .5 Luminária tipo calha, sobrepor c/ reator part. Rápida e Unid. 8,00 I 
11.6 Fio de telefone 2 pares m 20,00 
11.7 Interruptor 01 tecla com placa Unid. 15,00 
11.8 Interruptor 03 teclas com placa I Unid. 5,00 
11.9 interruptor 02 teclas com placa I Unid. 6,00 
11.10 Tomada telefônica 4 pinos padrão telebras I Unid. 5,00 
11.11 Tomada 2P+T 20A- 250V Unid . 15,00 
12 REPAROS -INSTALAÇOES HIDRAULICAS 
12.1 Tubo de esgoto de 1 OOmm com conecções fornecimento m 5,00 -
12.2 Tubo de esgoto de 40mm com conecções fornecimento m 2,50 
12.3 Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e m 15,00 
12.4 Tubo de agua fria 25mm com conecções fornecimento e m 5,00 
12.5 Vaso sanitário louça branca completa Unid. 1,00 
12.6 Granito cinza polido p/ bancada, e=2,5cm, larg. 60cm m 3,90 
12.7 1 Lav. Louça bca para embutir em granito s/ ladrão I Unid. 1,00 .,..,.,; / 

.101 5 (6/ 1/2 



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO .___N_
0
_d_a_m_e_d_iç_ã_o _ _.___ 2_.....JI I Período 30-ago-16 a 21 -nov-16 

Agente Promotor I Proponente I REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU 

Empreendimento I REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU 

N" do contrato IPROC. LIC. 030/2016-3 I Valorvigentel160.234,43 
Quantidades 

N" do Item Descrição Unid. Contratadas 
Executadas 

No período Ac umuladas 
12.8 Porta papel de louça branca Unid. 2,00 
12.9 Porta sabonete liquido Unid. 2,00 
12.10 Porta toalha em plástico ABS Unid. --1,00 
12.11 Registro de gaveta 3/4 com acabamento Unid. 2,00 
12.12 Registro de gaveta 1 "1 /2 com acabamento Unid. 1,00 
12.13 Válvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento Unid. 1,00 
12.14 Lavatório de louça com coluna cor branco padrão médio Unid. 1,00 
13 ITENS COMPLEMENTARES 
13.1 Troca de grade da frente do posto de saúde, m• 15,00 
14 LIMPEZA 
14.1 Limpeza final da obra m• 415,80 

"\ -· - - --

GÁ 
~ """' 

fi .~ 21-nov-16 
Responsável técnico pela execução Responsá el téc [li co pela fiscalização Data 
dos itens: dos iten · ebast~o ~onaldo Vilela 

Enq. Cl~il C ~EA 19354-0IPR 
~7.616.019-15 

;1015 2/2 



RESUMO DA MEDIÇAO -ACUMULADO MEDIÇÃO N°~ N" do contrato IPROC. LIC. 03012016-3 I 

Agente Promotor I Proponente !REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU I Empreendimento I REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU I 

N" do Item Descrição Unid. Quant. Repasse 
Contrapartida 

Outras Fontes Total 
"'o Acumulado 

Financeira Fisíca Prev. Exec. 
1 SERVIÇO:S PRELIMINARt:.:S 

-~-
1.465,91 1.465,91 100.00 29,20 

2 FUNDAÇOES INFRA-ESTRUT. -· 1.540,08 --. 1.540,08 100,00 100,00 
3 SUPRA-ESTRUTURA 2.285,84 2.285,84 100 00 100 00 -
4 ALVENARIA 2.047,71 

-
2.047,71 100,00 100,00 - 4.449,23 4.449,23 100,00 5 REVESTIMENTO DE PAREDES INTIEXT - - 43,00 

6 REVESTIMENTO DE PISOS 3.158,17 -- ----
3.158,17 47,00 45,74 

7 ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA - 5.606,20 5.606,20 50,00 100,00 
8 ESQUADRIAS- PORTAS E JANELAS EM BLINDEX 9.951,07 9.951,07 50,00 40,21 
9 PINTURA EM PAREDES E CALÇADAS EXTERNAS 

- 55,00 r.w FECHAMENTO EXTERNO E OUTROS - 2.340,86 -- 2.340,86 47,82 r.r:r- REPAROS -INSTALAÇÓES ELÉTRICAS - -u- REPAROS -INSTALAÇÓES HIDRAULICAS - 29,00 
13 ITENS COMPLEMENTARES 
14 LIMPEZA 

- -- ··-- -- -
-

I - ---
-- -- --~---

-

I 
- --· - --

-. - - 1- --- - --
- - - 1------ - -

I - - ----· , 
- f-- - -- - --

-
-- - --
-
r-- -
1---

- - -
~ 

- - --
""'- -

~ \ -

~- ~' Di\ 
- -

( I \ 
- I--

~-;__~X J 

-
-
- -

~l'1astl"1" I I 
~tlfJ. Civil (:X.''"" PftiUO VIlela I 

~1311 .15~iw ~~~ .. -utPR ' 
WOJ-1;) - -

TOTAIS ACUMULADOS 32.845,071 I I 32.845,07 50 52 20 50 

!TOTAIS NO PERIODO I 15.059,001 I I I 15.059,001 17,711 9,401 

Executado: 17,23 % da 
Responsável pelo Agente Promotor I Proponente Data Prazo decorrido: 11 2 dias 36 dias 

Dias abonados: dias -76 dias 

V.131015 111 



ART _20 154676847 http: //creaweb.crea-pr.org.br/consultas/ imprimeart.asp?OPCAOPG ... 

3 de 3 

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496177 
Valorize sua Profis,çào: Mamenha o.r Projetos na Obra 

1111111111111111111111111111111111 

ART N° 20154676847 

Retificação de ART 
3" VIA - LOCAL DA OBRA/SERVIÇO 

O valor de R$ 67,68 referente a esta ART foi pago em 29/10/2015 com a guia n° 100020154676847 
Profissional Contratado: SEBAST\Ã.O RONALDO VILELA (CPF:357.616.019·15) 
Titulo Fonmação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Emeresa contratad<r ...• _._ _ __ _ _ _ _ _ 

ART Principal 

NO Carteira: PR-1935410 
NO Visto Crea: -
NO Registro: 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Endereço:RUA BAHIA. 85 CENTRO 

CPF/CNPJ: 77.845.394/0001-03 

CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: (44) 3527 1281 

Local da Obra/Sel"\liço: AV. CANTU, SIN" 

CENTRO- NOVA CANTU PR 
Latitude : Longitude: 
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATtCIO 
Ativ. Técnica 9 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Topo Obra/Serv 216 ORÇAMENTO 
Sel"\liços 035 PROJETO 
contratados 168 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS 

Guia N 
ARTN° 
20154676847 

Base de calculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 

Quadra:68 

CEP: 87330000 

Dimensão 

Dados Compl. 

Data Inicio 
Data Conclusão 

Entidade de Classe 

Lote:10,14,15 E 
16 

415,8 M2 

o 

01/10/2015 
30/10/2015 

311 

Outras lnfonmações sobre a natureza dos sel"\liços contratados, dimensões. ARTs vinculadas. ARTs substituidas. coryratanles, etc -

TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA CENTRO DE SAÚDE DE NOVA CANTU. COM Á A D 41~.BO M'. VALOR DE RS 164.343,00 ~~i, 1~~~~ 
(CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS). CONFORME TOMA A DE RE S 4/2 CreaWeb 1 .o8 

Assinatura do Contratante 

3' VIA. LOCAL DA OBRA/SERVIÇO Deve penmanecer no local da obra/sel"\liço, à disposição das equipes de fi scaização do CREA-PR. 
Central de lnfonmações do CREA-PR 0800 041 0067 
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br 

30/11/2016 14:31 



A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR 

Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a 
mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz 
parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e 
valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e 
acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de 
pagamentos via internet. emissão de boletos, etc. 

JMa!uceili Seguradora 

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia 111• 01-0775-0233937 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

ICP 
Brasil 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n~> 2.200~212001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves 
Públicas Brasileira- !CP-Brasil por: Signatârio (as): 

Alexandre Malucelli N° de Série do Certificado: 5758249365045364829 

João Gilberto Possiede N° de Série do Certificado: 5653978123261966929 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei: 

Art 1n - Fica institulda a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - !CP Brasil, para garantir a autenticidade, a 
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

N° Apólice: 01-0775-0233937 

Controle lnterno(Código Controle): 588917535 
Data de Emissão; 04/11/2016 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no 
website www.jmalucelliseguradora.com.br. 

Após sete dias úteis da emissão deste 
05436.2016.0001.0775.0233937.000000 no si te da 
Consulta de apólice de seguro garantia. 

documento, o mesmo 
susep: www.susep.gov.br. 

poderá ser verificado 
Acesse: Serviço ao 

sob o 
Cidadão 

-Associada a TIIAVELE:RSJ 

~,J JMalucem 
~i:J~ Seguradora 

n' 
-> 



-Associada a TRAVELERSJ 

JMalucem 
Seguradora 

Seguro Garantia Controle Interno{ Código Controle}:588917535 

Apólice: 01-0775.0233937 
Proposta: 1771321 

Frontispício de Apólice 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletr õnica, 

podem ser verificados no website www.jmalucelllseguradora.com.br. Após sete dias 

Uteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n .0 

05436.2016.0001.0775.0233937.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As 
condições contratuais/regulamento deste produro protocolizadas pela 

sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consul'.adas no endereço "õlet.rônico, 

www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da ' 
apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. 

Central de Atendimento JM- 0800 704 0301/0uvidoria JM- 0800 643 0301 

A J. MALUCELLI SEGURADORA 5/A, CNPJ 84.948.157/0001·33, Cód1go de Reg1stro na SUSEP 05436, com sede na Rua 
Visconde de Nácar, 1440- Centro - Curitiba - PR, por me1o desta APÓLICE de Seguro Garant1a, garante ao SEGURADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR, CNPJ 77.845.394/0001.{)3, RUA BAHIA. N.' 85 NOVA CANTU PR. as 
obrigações do TOMADOR CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, CNPJ 15.710.012/0001-87, RUA PEDRO GtoNERO 365 
FUNDOS JD KIMBERLIM CAMPO MOURÃO PR, até o valor de R$ 8.011,72 (oito mil e onze reais e setenta e dois 
centavos). na modalidade abaixo descrita. 

Modalidade Limite Máximo de Garantia (l.M.G.) Ramo 

Executante Prestador de Serviços R$ 8.011,72 0775- GARANTIA SEGURADO- SETOR PÚBLICO 'i 

Descrição da Garantia 
(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato) 

Vigência 
Modalidade e Cobertura Adicional Importância Segurada Início Término 
Executante Prestador de Serviços R$ 8.011,72 01!07/2016 15/07/2017 

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice. 

Objeto da Garantia 

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuizos diretos causados 
pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na prestação dos serviços descritos no objeto do Contrato 
administrativo datado de 01/07/2016 a ser firmado, oriundo da Tomada de Preços n.0 003/2016. 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susepn.0 477/13. 

**************~**********************·~·~··~·····••***********·~~···········~·••************* 

···········~~~······•·*···~·~········*••······~···································~********** 

················~·····~·················~·····················~·~··················~···~•*•~*! 
*****************************************************••········~··~~·~··*·~~~~~·~·~··*·~~~·~~ 

·······~··········~············••********************~·····~·····*·~~~*********************** 

Corretor: 000001.0.046043-5 ~A.TUALITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA Continua na próxima página 

Controle de Segurança 

Curitiba- PR. 04/11/2016 

ICP ICP 
Brasil Brasil 

Assinado dlgltalmoote por: 
Alexandre Malucelli 

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2!2001 de 24/08/2001, que instituiu a 
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira~ !CP-Brasil por: SiQnatários (as): 
Alexandre Malucelli N° de Série do Certificado: 5758249365045364829 
João Gilberto Possiede N° de Série do Certificado: 5653978123261966929 
Art. 1" - Fica institulda a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira • !CP-Brasil, para garantir a autenticidade, a 
integridade e a validade jurldica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações 
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

*SUSEP: -Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, 
capitalização, resseguro e corretagem de seguro. •• Este produto está protocolado na SUSEP através do N.0 de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17. 
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-Associada a TRAVELERSJ 

JMalucelli 
Seguradora 

Seguro Garantia 
Apólice: 01..0775.0233937 
Proposta: 1771321 

Frontispício de Apólice 

Controle lnterno{Código Controle}:588917535 

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma elatrôn'1ca. 

podem ser verificados no website www .jmalucelliseguradora.com.br. Após sei e dias 

úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n.0
[ 

05436.2016.0001.0775.0233937.000000 no sita da SUSEP www.susep.gov.br. As 
condições contratuaisfregulamento deste produto protocolizadas pela 

sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico 

www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da 
apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. 

Central de Atendimento JM • 0800 704 0301/0uvidoria JM- 0800 643 0301 

Demonstrativo de Prêmio 

Importância Segurada ................................................................................ . R$ 

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços .................................... . R$ 

Adicional de Fracionamento ....................................................................... . R$ 

I. O. F ........................................................................................................... .. R$ 

Prêmio Total ............................................................................................... . R$ 

Parcela 
Condições de Pagamento 

Vencimento N° Camê 

11/11/2016 5133832 

8.011,72 

190,00 

0,00 

0,00 

190,00 

Valor(R$) 

190,00 

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que Incidam as alfquotas de 0,65% de P!S/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros. 

deduzidos do estabelecido em legislação especifica. 

O(s) valor(es) acima descrito(s), é{são) devido{s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode{m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) 
isoladamente ou em outra composição. 

São Paulo. SP • 04/11/2016 

Corretor: 000001,0,046043-5 -ATUALITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

•suSEP: • Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta. 
capitalização, resseguro e corretagem de seguro. u Este produto está protocolado na SUSEP através do N.• de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17. 
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Cód.:S88!117535 

1. Objeto: 

-Associada a TRAVELERSJ 

JMalucem 
Seguradora 

CONDIÇÕES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477113- PLANO PADRONIZADO 

CAPITULO I- CONDIÇÕES GERAIS -RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA- SEGURADO: SETOR PÚBLICO 

Apólice: 01-0775-0233937 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado. 
conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou 

cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal 
pertinente a obras, serviços, inclusive de pubncldade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da 
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: 
I - processos administrativos; 
11 - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; 
111- parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 

IV- regulamentos administrativos. 
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações. 
oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação especifica, para cada 

caso. 

2. Definições: 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, 
que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano 
de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais efou Cond.1ções 
Especiais, de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e 
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, 
mediante solicitação e anuência expressa das partes. 
2.7. Indenização: pagamento dos prejufzos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo 
seguro. 
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do 
pagamento de indenização. 
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da 
apólice ou endosso. 
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da 
reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice. 
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da 
legislação em vigor. 
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da 
caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados. 
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. 
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador. 
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o 
segurado, conforme os termos da apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. 

3. Aceitação: 
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente. 
seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao 
exame e aceitação do risco. 
3.2. A seguradora fomecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, 
com a indicação da data e da hora de seu recebimento. 
3.3. A terá o de 15 se manifestar sobre a ou não da , cor:~~~~~~-~.a 
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data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação 
do risco. 

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares. para análise e 
aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3 .. 
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, 
durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, 
para avaliação da proposta ou taxação do risco. 

3.3.3, No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração 

proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der 
a entrega da documentação. 

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especlficando os 
motivos da recusa. 

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do 
seguro. 

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 
3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora. por escrito. ao 
proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 

4. Valor da Garantia: 

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido. 
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato princlpaf ou no documento que serviu de base 
para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do 
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia 
poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da 

emissão de endosso. 

5. Prêmio do Seguro: 
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio 
nas datas convencionadas. 
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução 
do contrato de contragarantia. 
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo 
administrativo de fracionamento, devendo ser garant'1do ao tomador, quando houver parce[amento com juros, a 
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos 

juros pactuados. 
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que 
não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. 
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, 
observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento. 

6. Vigência: 
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da 
apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições 

Especiais de cada modalidade contratada. 
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma. estabelecido de acordo 
com as disposições previstas nas Cond'1ções Especiais da respectiva modalidade. 
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu 
de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a 
seguradora emitir o respectivo endosso. 
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do 
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de 

endosso. 

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições 

Especiais, quando couberem. 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação 
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7 .2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá soficitar documentação e/ou informação 
complementar. 

7 .3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricionai. nos 
termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; 

7 .4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado. por escrito. 
sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma 
detalhada. 

8. Indenização: 

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o fimite máximo de garantia da 
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral 
responsabilidade; e/ou 

11 - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador. 
cobertos pela apólice. 

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de 
regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7 .2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, 
reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no 
contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuizo 
do pagamento da indenização no prazo devido. 

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do 
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores: 

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de 
caracterização do sinistro; e 
b) incidência de juros moratórios calculados ~pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do 
prazo fixado. 
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - (ndice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação 
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado 

imediatamente anterior à data de sua efetiva llquidação. 
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da 
obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional. 
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer 
interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato. 

10. Sub-Rogação: 
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora 
sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham 
dado causa ao sinistro. 
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador. os direitos a que se refere 
este item. 

11. Perda de Direitos: 
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 
1- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; 
11- Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 

111 - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e 
tomador, sem prévia anuência da seguradora; 

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou peio 

representante, de um ou de outro; 
V- O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro; 
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conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na 
aceitação da proposta; 

VIl- Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

12. Concorrência de Garantias: 

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em 
benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com 
os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum. 

13. Concorrência de Apólices: 

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no 
caso de apólices complementares. 

14. Extinção da Garantia: 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer 
primeiro, sem prejuizo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7 .3. destas Condições Gerais: 

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração 
assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 

11- quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
111- quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apófice; 

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato 
principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 

V- quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais. 
142. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será flberada ou 
restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da lei N° 8.666/1993 
e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos 
termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93. 

15. Rescisão Contratual: 
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e 
com a concordância reciproca, deverão ser observadas as seguintes disposições: 
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos 
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; 
15.1.2. Na hipótese de resctsao a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos 

emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 

Relação a ser aplicada sobre a vigência wwwl wwww%-doDD-1 Relação a ser aplicada sobre a vigência -· I -~··%-do-
original para obtenção de prazo em dias·w+-Prêmio-Dj original para obtenção de prazo em dias~~· !-~-Prêmio--~ 

• • • • • • • • • • • • • ·15/365· • • • • • • • • • • • • • • • • • ·13°/o• • •! • · · · · · · · · • · · • • • ·195/365 • • • "• • • • • • • • '• •I • • ·73'%::.· · · 

"""'' "' · •' · • • •30/365•''' ' ''' ''''' "'" '' •20o/o• ··i···'·····'···· • •210/365' '' • ''' '' • ''' '•I · • ·75°/o· · · 
• • • • • • • • • • • · · ·45/365• • • • • • • • • • • • • • • • • • ·27o/o• • • I • • • · · · · · · · · · · · · ·225/365 • • • · · • · • • • " • • • ·! • • ·78°/o• • • 
• • • • • • • • • • • • · ·60/365· · • • • • • • • • • • • • • • • • ·30%· • • I • • • • • • • · · · · · · · · ·240/365 • · • · · • · • · · · · • • •I • • •SOo/o• • • 

· · · · · · · · • · · · · ·75/365· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·37%,· · · 1 • • • • • • • • • • • • • • • ·255/365 · · · · • · • • · · • · · · ·! · · ·83%.· · · 
· · · · · · · · · · · · · ·901365· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·40%· · · 1 · • · · · · · · · · • · • · · ·2701365 · · · · · · · · · · · · · · ·I · • ·85%· · · 
· · · · · · · · · · · · · 1051365 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·46%· · · 1 · · · · · · · · · · · .. · · ·2851365 · · · · · · · ········I·· ·88%· · · 
· • • • • · • • · • • · ·120/365 • • • • • · • • • · • · • • • · • ·50°/o· • · l · · · · · · · · · · · · · · · ·300/365 · · · · · · · • · · · · · · ·I · · ·90°/~· · · 
• • • • • • • • • • • • ·135/365 • • • • •' · · • • • •" • • • · •56°/o• • • I• • • • • • • • • • • •" • • ·315/365 · · · · · · · · · · · · · • ·] · · ·93°/Q• • · 

· ·· · · · · · · · · · ·1501365 · · · · · · · · · ·· · · · · I·· ·60%· ··I··············· ·3301365 · · · · · · · · · · · · · · ·1 · · ·95%· · · 
· · · · · · · · · · · · ·1651365 · · · · · · · ····· .. ··I·· ·66%· ··I··············· ·3451365 · · · · · · · ········I·· ·98%· · · 
· .. · .. · · · · · · ·1801365 · · · · · · · ····· .. ··I·· ·70%· ··I··············· ·3651365 · · · · · · · ········I·· 100% · · 

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente 

ao prazo imediatamente inferior. 

16. Controvérsias: 
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas: 
1- por arbitragem; ou 

11 - por medida de caráter judicial. 
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser 
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16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus 
litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças 
proferidas pelo Poder Judiciário. 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. Prescrição: 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. Foro: 

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste. 

19. Disposições Finais 
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua 
comercialização. 
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente 
registrado no site da Susep- www.susep.gov.br. 
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de 
seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em 
contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a 
cargo da Sociedade Seguradora. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

CAPiTULO 11 ·CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES ·RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

NOTA TÉCNICA· PROCESSO SUSEP n.' 15414.900195/2014-17. 

1. Objeto: 
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes 
do Inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção. fornecimento ou 
prestação de serviços. 
1.2. Encontram~se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à 
Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n° 8.666!93. 
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba especifica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e 
Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo 111 deste Anexo. 

2. Definições: 
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6° da Lei no 8.666/93 e do art. 2° da Lei n" 
8.987/95: 
1- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja. a 
responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.; 
11~ Prejuizo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do 
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo~se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de 
seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes. 

3. Vigência: 
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras: 
1- coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras; 
li- por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público. 
3.2. As renovações, a que se refere o inciso li do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da 
seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice 
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em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia. 

3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independentemente de a seguradora 
querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a seguradora. 

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: 

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do 
tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e 
concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a 
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro. 

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à 

seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em 
que restará oficializada a Reclamação do Sinistro. 

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do 
disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: 

a} Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pe[o tomador, seus anexos 
e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador; 

b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na rescisão do contrato 
assegurado; 

c} Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mai!s, trocados entre 
o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador; 
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos; 

e} Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos; 
f) Diário de Obras, quando aplicável; 
g} Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador; 

h} Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial; 
i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual 
inadimplido, quando aplicável. 
4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do 
Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro; 
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2. 1. e, após análise, ficar 
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado. 
devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação; 

5. Disposições Gerais: 
5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o 
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro..garantia 
indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros 
cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de 
qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos 
equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos 
trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adiciona! prevista no item 1.3 das Condições 
Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantía. 
5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação 
deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade. 
5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou 
indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que 
caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido 
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente. 
5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à 

execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) 
órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença{s) requerida(s), não o fizer(em) efou negá-la(s), tais atos não serão 
motivo{s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização 
securitária. 
5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em re!ação a 
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabiHdade 
de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento 
contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11- Perda de Direito, das Condições Gerais. 

6. Ratificação: 
6.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente 
Condição Especial. 
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CONDIÇÕES PARTICULARES 

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos 
garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de 
apólice de seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou 
anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras 
sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários. 

pela presente apólice de seguro 
contrato garantido pela presente 
fatos violadores de normas de 
e coligadas, seus respectivos 
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DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO 

Apólice: 01-0775-0233937 

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora. 

Em conformidade com a cláusula 14- inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução 
do documento n° 01-0775..0233937 

Local e Data 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR 

Nome: 

RG: 

Cargo: 
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OFICIO No 0112016 - ENG. 

Nova Cantu, 31 de Agosto de 2.016. 

AOEXMO. 
SR. AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
MD. Prefeito Municipal 
Nova Cantu/PR. 

Assunto: REF.: Reforma Posto de Saude de Nova Cantu - Tomada de Preço n° 003/2016 

Excelentissimo Senhor Prefeito. 

1. Vimos, pelo presente, encaminhar a medição n° 01 referente aos serviços 
executados no período de 01/08/2016 a 30/08/2016, no valor de R$ 17.786,07 
(Deze~ete Mil e Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Sete Centavos), e para tanto, 
anexamos a documentação necessária. 

2. Certo de poder contar com vossa atenção e deu atendimento, na oportunidade 
reitero votos de estima consideração. 

Atenciosamente. 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.na11acantu.pr.ga11.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
1963- 2013 ~PARANÁ~ 
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CNPJ · 77.845.394/0001-03 

A CONSTRUTORA BERIT L TOA- ME. 

Ref.: 1a Medição da Reforma Posto de Saude de Nova Cantu. 

Senhor 

Vimos, pelo presente, solicitar a CONSTRUTORA BERIT L TOA-ME. 
Para fazer a nota para o Pagamento da 1 a Medição do Processo Li citatório n° 
030/2016 e Tomada de Preço n° 003/2016. Conforme Boletim de Medição dos 
Serviços Executados no período, no valor total de R$ 17.786,07 (Dezesete Mil, 
Setecentos e Oitenta e Seis Rais e Sete Centavos). 

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para 
reiterar protestos de consideração e apreço. 

Nova Cantu, 31 de Agosto de 2016.: 

Atenciosamente, 

Rua Bahia, 85 - Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nol/acantu.pr.gol/.br 



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO I No da medição I I I Período I 
Agente Promotor I Proponente I REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU 

Empreendimento I REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU 

N" do contrato jPROC. LIC. 030/2016-3 I Valor vigentel160.234,43 I 
Quantkl~:i. ,, • / 

N• do Item Descrição I Unid. 

1 ~ÇOS PRELIMINA~ ____ _ 
1.1 ~olição de alvenaria _1_____1!1_' L 6,H91 
~- Placa obra 3,00x1 ,SOm chp g~pint.c/tinta auto~ m• 4,50 -
1.3 Demolição de piso cerâmico m• 250-:sG 
1.4 RetiradadePõrtas de ferro, janela de terra- ~· 30,0~9:-------
2 FUNDAÇOES INFRA-ESTRUT. - -- -- t=- _c= 
rr- Estaca a trado (broca) D- 25cm c/ concreto FCK =--- m · 27,00 J_ 
3 SUPRA-ESTRUTURA --

Contratadas
1 
I s--

No período 1 Acumuladas 

6.T 6,91 

30--:og- ~09 

27,001 27,00 

--

3.1 Concreto Armado FCK-18Mpa para vigas/pilares (incl. f m• ~0,62 t-- 0,~- _ ~ 
3.2 Verga 1 Ox1 Ocm em concreto (incl. Formas e aço) ml 5,20 + _ 5,20 L_ 5,20 
3- .3 ~permeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 m2 '" 3~ ---3,42 3,42 
~ _Ej~pré-moldada h-Bem ___ --r--m• L 13,95 

1 

__ -_-_1 3,95/-- _ 13,95 
4 ALVENARIA - T 1 
4.1 Alvenaria tij. Furado (1 Ox15x20cm) 112 vez, assentem m2 ~ 35,6_0__ _ __ 35,60 35,60 
5 REVESTIMENTO DE PAREDESINT/E~ ~ +----------:: I _J_ 
~ Chapisco parte inUext, arg. Gim/areia, traço 1:3, e=Smm t------n;> 89,63 89,63 89,63 
5.2 ~ço parede inUext, arg mista, e=20m;n- -- j mm: I 8

8
9
9 

•. 6
6
3
3 

i ~ 
5.3 Reboco par int/ext, arg areia/cal h1dr. 1:1 ,5 e-Smm _ _J_____ ...L 
-6 - ' REVESTIMENTO DE PISOS 
6:1 Regularização de piso/base em arg. Traço 1:3 / m• r_ 10,7~ +-- 10,77

1 ~ Piso cerâmica esmaltada linha mediar, PEI4, assent. m• ·1· 10,7Z--t- __ 
6.3 j Peitoril em granito cmza andorinha, e-2cm, larg.20cm - --m- 1 / 1 ~ - ---19,80 ~O 
6.4 Madeira para proteção das paredes internas da cirulação ~ 99,80 j__ -r_ 
-7 - ~RUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA J 
7.1 ~utura p/ telha de barro, em madeira não apa..,;_r_e--:-1:-ha-d,---a-, 

1 
m• _)_13,95 ---=.....:::: 

~ Telhamento c/ telha de barro e vedação e acessórios de m• J_ 13,95 j ~ _ 
7.3 Retirada de estrutura de madeira para telhas de barro m• 49,-=50-;;:-------------
~ Retirada de telha de barro com reaproveitament-o-- j------;:n> +- 49,50 ---+- - -
7.5 Calha em chapa aço galv. N"24,'desenvolv.75cm --m __ 15,50 -~ =c:::___ -- . 
7.6 IAgua furtada em chp aço galv n•24, desenvolv. 33cm m 6,20 
7.7 --rGondut:PTüVial 100mm ãTv/terreo + curva~unção r m +.,. 1 2~ t~ -l-
a ESQUADRIAS- PORTAS E JANELAS EM BLINDEX I _L 
~-~adebilndex~f6rr1m(220x210)cm , c~ - --m• --- 4,~ -- --
~ POrta de blindex e=10mm, fume (180x210)cm, c~ J= m• ____t:=- 3,78 / + 
8.3 jPorta de blindex e=10mm, fume (80x210)cm, com m• 3,36 
~ Janela de correr de blindex e=8mm (200X11õ}cm, com -~ 1 19,80 _;,__- 19,80 I 19.80 
8.5 ~amento de recepção em blindex e=8mm -J-m2 --r- 5,42 l - -
~ E§ de blindex e-8mm, (80x21 O)cm, com acessórios I m• -_-- 1 ,6-8-::==-.,-~~~~----r------=- _ 
~ Quadro com tela de polipropileno em tubo 2x2cm, fixado m• :L____!_ 02,1 4 I j __ _ 
9 PINTURA EM PAREDES E CALÇADAS EXTERNAS ~ 
~ !Pintura látex acrílica amb. lnUext., 3 demãos r------m• T2.4ô7,72 -------c_ -- = 
~ Emassamento massa acrílica p/ amb.int. 1 demão para ~ __ -~_1 .753 ,88 j L _ 
9.3 Pint. e/tinta texturizada acrílica p/amb ext. m• 353,84 
9.4 I Pintes~demãoc/1 demãozarcãop/ esq. Ferro im•--r-10~ -t-----
9.5 I Pintura esmalte acetinado p/ madeira , 2 demãos, incl. 1-~ ·1-1 05~ 
~ . Pintura calçada externa __ __ ~· 229,70 _ _ 
9.7 Pintura Telhado J. ___1!1_2 ~ 540,54 1 ~ 
10 !FECHAMENTO EXTERNO E OUTR<S's- -- -- -r- -
10.1Portão metálico (500x100)cm, completo com instalação rm• T 1 0~ I . --l-----
10.2 Forro de PVC e=8mm, no abrigo externo, troca do forro ~· __ 4~ +_l ___ __j_ 
-11--~PÀROS=INSTALAÇOES ELETRICAS _ 
~ ~troduto flexivel corrugado 3/4 __ T m -+-- 24,00 1 

11.2 Caixa 2x4" esmaltada Unid. 1 0,00 
11.3 1 Cabo de cobre isolado 2,5mm• - ~ + 15o.oo-+---- --
11.4 I Luminária tipo calha, sobre~ reator part. Rápida e 1 ~d. __ 21 ,00 1 ___ t-- __ 
11.5 kJnária tipo calha, sobrepor c/ reator part. Rápida e Unid. 8~ _ _ 

..2..1.:§__ - ~e telefone 2 pares -r---m r 20,QQ__j -- -1-= 
11.7 Interruptor 01 tecla com placa__ ---l~- __ 15.QQ__ L __ 

10,77 

-, 

11.8 ~uptor 03 teclas com pl~ ____ -J---Xnid. 1-- 5,00 _ ± 
11.9 ~uptor 02 teclas com placa I ~nid. .L 6,00 T 
Tf1õ Tomada telefônica 4 pinos padrão teieb'rãs ---ui1TC[ 5,00 
~ 1Tomac:ia2P+T 2~250V -- --- 1· Unid.-t 15,00 ---+--- T 
12 I REPAROS- INSTALAÇÕES HIDRAULICAS - ---L _ __ __I 
12.1 ~o de esgoto de 100mm com conecções fornecimento m s _ _,_, __ .o=--oo,---_, __ _ 
12.2 ~o de esgoto de 40mm com conecções fornecimento rm =!= 2,50 i ~ 
~ - Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e 1m~ 15-;oo- _ l 
~ -Fv;bo de agua fria 25mm com conecções fornecim~ -~ -+-- s_·º-º-- __ 
12.5 Vaso sanitário louça branca completa ~id. _L_ 1 ,00 r ~~· 
12.6 /Granito cinza polido p/ bancada, e;2,5cm, larg. 60cm ___ m 3,oo- --_ __ 
12.7 Lav. Louç~ bca para embutir em granito s/ ladrão Unid. f 1 ,Q_Q__ _ 

;1015 1/2 



BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO I N° da medição I 1 I I Período I 1-ago-16 /i' 30-ago-16 

I REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU 
~ 

Agente Promotor I Proponente j 0:: !=L N.0 t1.{__ l 
Empreend imento I REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU 

lW. 
i/J 

W do contrato IPROC. LIC. 030/2016-3 I Valor vigentel160.234,43 I ~~t-------, 
Quantidades~va r ... ,., •. ,· v 

W do Item Descrição Unid. Contratadas 
Executa 

No período Acumuladas 
12.8 I Porta papel de louça branca Unid. 2,00 -- --
12.9 Porta sabonete líquido Unid. 2,00 -
12.10 Porta toalha em plástico ABS Unid. 1,00 
12.11 Registro de gaveta 3/4 com acabamento Unid . 2,00 

- f-

12.12 Registro de gaveta 1"1/2 com acabamento Unid. 1,00 
12.13 Válvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento Unid. 1,00 
12.14 Lavatório de louça com coluna cor branco padrão médio Unid. 1,00 
13 ITENS COMPLEMENTARES 
13.1 Troca de grade da frente do posto de saúde, m• 15,00 I 

14 LIMPEZA 
14.1 Limpeza final da obra m• 415,80 --

,....__"""' I I 

\ - --, 

(h ~ ~) U'\ 
-.A_Vi j 30-ago-16 

Responsável técnico pela execucão ""'o'7;'' ~~. oo '''' '"'n'.oão Data 

dos itens: dos itens 
ebc>fl :. b Ronaldo Vilela 
E - ~\111 CREA 1.9354-0lPR ~ 

CPF· 351.616.019-15 

·1 015 
2/2 



RESUMO DA MEDIÇAO -ACUMULADO MEDIÇÃO N°L_j N" do contrato IPROC. LIC. 03012016-3 I 

Agente Promotor I Proponente !REFORMA POSTO DE SAUDE NOVA CA~Tl) _ _ _ __ , Empreendimento iR!=F~RMA POSTO DE SAUDE NOVA CANTU I 

W do Item Unid. Quant. Contrapartida Repasse Outras Fontes Total Descrição Financeira I Física 
1 S V Ç ELIMINARES 1.465,91 1· - - - -2 - - FUNDAÇOESJNFRA-ESTRUf:- - - - -- -- - :- - - -- - 1.540,08 - - -- -- - -
3- - - SUPRA-ESTRUTURA - -- - - -- - - - - -- - - - 2 .285,84 - ~ - - - - -

4=== ALVENARIA ===-=========-== ==-===- 2.047,71 ==-=--= ====-
~ = = = ~~~~~i:~~~ig g~ ~~:OE~ES IN: EXT =- =- = = = = = = = = = =- = 2-~~~:~~ = = = = = = = · = 

~ - - - ~~~~~~~~::APR;R~~~~~T~N'rJ~~~R;~~~EX - - - - - - - - - - - - - j_ - - - -~~ - - -I - - iT86,8 1~- -
9 - - - PINTURA EM PAREDESE CALÇADAS EXTERNAS - - - - - - - - - - - - Í - - - - - - - - -1 - - - - - -

~~ = ~~É~~j~~iª~i~í~~~~~A; ~ = 1 = :- -~ .. J : _ - ~ ~ 
14 LIMPEZA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - · _ _ _ ____ ±. ____ ~ __ _ ---------·--------· ----- -----+----~---

- --- ·====t==== === 
----- ---- ---

- - --- ---- ---- ---

-----r -
==· ==± = == ----+ - --_ _ _ _ I __ _ 
- - · - · - ---

= = == +=-==-
--------- - - - ---- - ---·-----
----------- - - ---- - --- ----

_ __ _ I __ _ 
- -- -. ---

------------ --- --- - --------

___ --------------i= === · ·==== 

= = = =- = = = =- = = = = = = = = J: = j == = = = = = t = = =- = = =-= =i= = == = = = = ~ - -
--------· --- - - --- -+.-]--- - ----~~----- - --+---- ----- == 
------------ ---- -~ - i-------- ----- - - --,----- --- - --

= =- j = = =- = =- =-=-- _ -=-= =- -_ _ = = T = J = =- = = = = = =- =- = = = = = = T =-=:_ = = = = = = =::1 =-

'= - =- ~f- =-= = -- =-= = =-~ ~ = -lifi·~ i ~ I = = -= = = = - - :::[ t- i ---1- = , ___ --------- (_ -- - - -- - - - - ---+---- --- ------ --
,_- --------- 1-- ------- -- - -l-------- --- --- --
- -- ~- - - - - - - - -- bastiã - R naTcio-vrret ·- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ 
- - - - - - - - - - - - ~,,q- - RE 19354""11/PR r- - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - ~pr- .O't9 t!> -1 - - - - - - - - - .-- - - - - - - - - - - T - - - - - - - -
--------------------~----- ----t-----r---- -----,---- ---

'TOTAIS ACUMULADOS- - I 17.786,071 I I I 17.786,07 

' 
• ~ '"'~ "~' ~"'~~~ "" --•-· "• ' ~~,~· I V ... . :· ' 

~I). 

Execulado: 61 ,89 % da 
(...' 

Responsável pelo Agente Promotor I Proponente Data Prazo decorrido: 29 dias 
Dias abonados: dias 

V.131015 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@lg.com.br 

CONTRATO ADMI NISTRATIVO 

RcF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 030/2016 
TOflt,...JA DE PREÇOS n° 003/2016 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipa l, brasi leira, solteira, 
Ca1·teira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, com sede em Campo Mourão, na Rua 
Pedro Gênero, no 365 -JARDIM KIMBERLIM, CEP: 87.300-970, no Estado do Paraná, inscrita no 
C.N.PJ. sob o no 15.710.012/0001-87, neste ato rep resentado por seu representante legal Sr. 
Sérgio Teodoro de Souza, Brasileiro, casado, Empresário, Carteira de Identidade n° 7077020-2, 
C.P.F. no 005.491.929-05, residente e domicil iado no Município de Campo Mourão, Estado do 
Paraná. 

,.....,.,; partes acima identificadas têm/ entre si/ justo e acertado o presente Com-rato/ 
considerando os expedientes constantes ao Processo Licítatório n° 030/2016- Edital 
de romada de Preços n° 003/2016/ que ~e regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OcJETO 

Cláusula 1 a. O presente contrato tem por objeto a execução de "Serviços de 
Reforma/ampliação e remodelação do Centro ae Saúde Emiliano Bonifácio Campigotto - Nova 
Cantu". 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

CJ Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela C .Jr. TRATADA. 

DkS ..... 8:1IGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 



MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Can tu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig .com.br 

---:C~It'!a~u~s~u~la~4~a:-. -:A~C~O~N:":'T=RA"':"'!:T~A-=D~A~d.,..e-v-er..,a-re .. p .. a-ra .. r-, -c-o-rr"'!"ig'"'!'i-r,-a""s_s_u-as_ e_x_pe_n_s_a_s_, _o._s_m-at:-e-ri,-a~i s = 

entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos 
itens, constante deste contrato é de R$-160.234,43 (Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Trinta e 
Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. O Pagamento será efetuado a CONTRATADA, após medição, aprovação ~ 
fiscalização efetuada por Engenheiro designado, emissão de nota fisca l, e, liberação ao 
recurso objeto de Convênio. 

Cláusula 7a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexc:cuçê.J 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadõs suê.S 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do di reito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do cont rato será até 365 (trezentos e sessenta e cinco; 
dias. 

Cláusula 9.1. O prazo de Execução da obra é de 180 (cento e oitenta) d ias a contéií da 
assinatura deste. 

CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiõis e111 

desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta CJ 

no cont rato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 8~, 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

da Lei 8.666/93, sem preju1zo da responsabi lização civil e penal cab1veis, inclusive com valor de 
Caução depositado junto ao Município, pela contratada. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrit o. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2. (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 01 de Julho de 2.016. 

~ N~I~0~~~-4-----

TESTEMUNHAS: 

-3ergto eo4oro de Souzé:< 
CPF·'Q05.49 29-'JS 
RG. 7.077 .0~J 

':':8mOO ~'"~qrà& ,...h 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- fone (0-44) 3527-128 1- Fone F~x (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hormail.com ou pmncantu~i2:.com . br 

ORDEM DE SERVIÇO 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no CN P.l 
sob o n° 77.845.394/0001-03, autoriza a empresa CONSTRUTORA BERIT L TOA 
ME, localizada no endereço Rua Pedro Gênero, 365 - Campo Mourão, Paranú. 
inscrita no CNPJ n° 15.710.012/000 1-87, através do contrato, celebrado entre as 
partes de acordo com o Processo licitatório n° 030/2016 - Tomada de Preços n· 
003/2016 a dar início aos serviços da obra de REFORMA objeto do contrato e1c imn. 
localizada no endereço Avenida Cantu, denominada UBS - Centro de Sa(1cle 
Emiliano Bonifácio Campigotto, neste município, obedecendo aos padrões técnicos 
e das exigências descritas na portaria 11° 341 de 04 de março de 2013. 

Nova Cantu, Paraná, O I de Julho de 2.0 I ú . 

SEBASTIÃ ALDO VILELA 

Engenheir:)Civi - Crea 19354-D/PR 

Prefeito Municipal 



,...-:;j~A 1i1(/ ,_,,"\. 1.-t 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu -----.Af.-"---· 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 1-0vêi C t _.._..,~ an \1 

CNPJ N.• 77.8-15.39-1/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fnx (044) 3527-1 363 

E-mail: pmncanturâlhotmail.com ou pmncantu(ci),iu.com.br 

ORDEM DE SERVIÇO 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná. inscrita no Cl\. P.l 
sob o n° 77.845.394/0001-03, autoriza a empresa CONSTRUTORA BERIT L 1 [M 
ME, localizada no endereço Rua Pedro Gênero, 365 - Campo Mourão, Paranu. 
inscrita no CNPJ n° 15.710.012/000 1-87, através do contrato, ce lebrado entre a~ 

partes de acordo com o Processo licitatório n° 030/2016 - Tomada de Preços n c 

003/20 16 a dar início aos serviços da obra de REFORMA objeto do contrato ncimu. 
localizada no endereço Avenida Cantu, denominada UBS - Centro de SaL1ck 
Emiliano Bonifácio Campigotto. neste município, obedecendo aos padrões técn ico':i 
e das exigências descritas na portaria n° 34 I de 04 de março de 2013. 

Nova Cantu, Paraná, O I de Julho de 2.0 16. 

Engenjieiro Civil - Crea 19354-D/PR 

Prefeito Municipal 



, 

MUNICIPIO DE NOVA C 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. l)ROCESSO LICITATÓRIO n° 030/2016 
TOivl ;...:)A DE PREÇOS n° 003/2016 

I DENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileira, soltei ra, 
Cartei r·a de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, com sede em Campo Mourão, na Rua 
Pedro Gênero, no 365 -JARDIM KIMBERLIM, CEP: 87.300-970, no Estado do Paraná, inscrita no 
C.N.P.J. sob o no 15.710.012/0001-87, neste ato representado por seu representante legal Sr. 
Sérgio Teodoro de Souza, Brasileiro, casado, Empresário, Carteira de Identidade n° 7077020-2, 
C.P.F. no 005.491.929-05, resi dente e domiciliado no Município de Campo Mourão, Estado do 
Paraná. 

r S partes acima identificadas têm, entre SI~ justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes a'o Processo Licitatório n° 030/2016- Edital 
de Tomada de Preços no 003/2016/ que se regerá p elas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 13. O presente contrato tem por obJeto a execução de ''Serviços de 
Reforma/ampliação e remodelação do Centro de Saúde Emiliano Bonifácio Campigotto - Nova 
Cantu". 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados 
pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Ctáusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
execução dos serviços. 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44 ) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig .com.br 

Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos 
itens, constante deste contrato é de R$-160.234,43 (Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Trinta e 
Quatro Rea is e Quarenta e Três Centavos). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. O Pagamento será efetuado a CONTRATADA, após medição, aprovação e 
fiscalização efetuada por Engenheiro designado, emissão de nota fiscal, e, liberação do 
recurso objeto de Convênio. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquanto 
perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, inexecuç2o 
ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, observadas suas 
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias. 

Cláusula 9.1. O prazo de Execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da 
assinatura deste. 

CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula lP. A CONTRATANTE reserva-se o di reito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescind i-los, nos termos do art. 78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 



MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq .com.br 

da Lei 8.666/93, sem preju1zo da responsabi lização civil e penal cab1veis, inclusive com valor oe 
Caução depositado junto ao Município, pela contratada. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender õS 

justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes . 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a, As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrit o. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem 
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 01 de Julho de 2016. 

-t- ._y--\ 
TO AN lO ~LIN CONSTRUTO~~..ME 

Contratante 1J'''"'" Contrata 

TESTEMUNHAS: 



CREA-PR Consello Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 
Va/on·=e sua ProjiMiio: A!atlletrha os Projetos na Obro 
23 VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS 1111 111111111 ~ ~1111111 ~111111 

ART N• 20154676847 
Obra ou Serviço Técnico 
ART Principal 

O valor de R$ 67,68 referente a esta ART foi pago em 29/10/2015 com a guia n• 100020154676847 
Profissional Contratado: SEBASTIÃO RONALDO VILELA (CPF:357.616.019-15) 
Titulo Formação Prol.: ENGENHEIRO CIVIL. 
Em resa contratada: 

N° Carteira: PR-19354/D 
N• Visto Crea: -
N• Re istro: 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NDVA CANTU 

Endereço:RUA BAHIA, 85 CENTRO 

CPFICNPJ: 
77.845.39410001-03 

CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: (44) 3527 1281 

Local da Obra/Serviço: AV. CANTU, SJN" Quadra:68 Lote:10,14,1 5 
E 16 

CENTRO- NOVA CANTU PR 
Latitude: Longitude: 
Tipo de Contrato 5 VlNCULO EMPREGATlCIO 
Ativ. Técnica 9 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Área de Comp. 1100 SERVIÇOS TIÕC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Serv 216 ORÇAMENTO 
Serviços 168 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS 
contratados 

Gula N 
ARTN° 
20154676847 

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO 
VIr Taxa 

CEP: 87330000 

Dimensão 

Dados Compl. 

Data Inicio 
Data Conclusão 

R$ 67,68 Entidade de Classe 

Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, oontratantes, etc 

TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA CENTRO DE SAÚDE DE NOVA CANTU. COM ÁREA DE 415,80 M', V LO DE J:i! 
164.343,00 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS). CONFORME TOMADA D PRE S 4/2~15,~ 

Assinatura do Contratante 

2' VIA- ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração púbfiCa, cartórios e outros. 
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067 
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea. pr.org.br 

A Anotação de Responsabi lidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada 
pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09. 

415,8 M2 

o 

0111012015 
3011012015 

311 

tnsp.: 4530 
1210712016 
CreaWeb 1.08 



" 
MUNICIPIO DE NOVA CAN 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 030/2016 
EDITAL DE TOMADA DE P~OS n° 003/2016 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: CONSTRUTORA BERIT LTDA ME 
CNPJ 15.710.012/0001-87 

OBJETO: Execução de Serviços de Reforma/ ampliação e 
remodelação do Centro de Saúde Emiliano 
Bonifácio Campigotto- Nova Cantu 

VALOR: R$-160.234,43 (Cento e Sessenta Mil, 
Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e 
Três Centavos). 

ASSINATURA: 01 DE Julho de 2.016. 
VIGÊNCIA: 365_(trezentos e sessenta e cinc~ dias. 
EXECUÇÃO: 180 _(cento e oitent~ dias. 

G 

-----
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 030/2016 - Edital 
de Tomada de Preços n° 003/2016, que tem como objeto a Execução de Serviços de 
Reforma/ampliação e remodelação do Centro Municipal de Saúde Emiliano Bonifácio 
Campigotto, conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-160.234,43 (Cento e Sessenta 
Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos): -
CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, Inscrito no CNPJ sob o no 15.710.012/0001-87. 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Junho de 2.0 16. 

~~N • 

Nova Cantu - Pr. 

EOIÇ,·~O r~.o 3CJ..<- O~ ~ 

RESPONSÁVEL -:} j 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN 

Estado do Paraná 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
030/2016 - Edital de Tomada de Preços n° 003/2016, efetuado para 
Reforma/ampliação e remodelação do Centro de Saúde Emiliano Bonifácio 
Campigotto, cuja empresa vencedora foi: CONSTRUTORA BERIT L TDA 
ME, inscrita no CNPJ sob o no 15.710.012/0001-87, atendeu a todos os 
dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n° 
10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas alterações, inclusive quanto à 
forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Junho de 2.016. 

RIVELINO SKURA 
Assessor .Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA CANl 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

//Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 030/2016. 
Processo Li citatório n°. 030/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 003/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 003/2016 Reforma/ Remodelação/ 
Ampliação - Centro de Saúde - Nova Cantu. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 20 de Junho de 2016. 

Elis Marina da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1 280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: prnncantu@hotmail.com ou prnncantu@ig. com. br 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO W 03012016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 003/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe á Empresa, conforme segue: 

LOTEN-01-

EMPRESA: 
CONSTRUTORA BERIT L TOA ME 
CNPJ-15.7I0.012/0001-87 

LOTES E/OU ITENS: 
no valor de R$-160.234,43 (Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Trinta e Quatro 
Reais e Quarenta e Três Centavos . 

LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor total de R$-160.234,43 (Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Três 
Centavos): - CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, Inscrito no CNPJ sob o n• 15.710.012/0001-87. 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.016. 

~;:._. . rA_ • r'IJ..A. ...rv<>.I.e Comissão de Licitações: ~ ....... ......., - - ..... - - -

PUBLICADO EM vS Jv-1 pEOJ6 

JORNAL: ~~aJ;vPI .I>O _7,-..~ -uu .J/l. 

EDIÇÃO N.r)_ <13'1..2 - o ") ~ 

RESPONSÁ VEL _ _ -?J-,~--_----
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EXTRATO DO 111 AOnlVO DO CONTRATO N• 001/2015 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 030/2016 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/2016 

Às 10:30 hs (dez horas e trinta minutos) do dia 14 de Junho de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados, com a finalidade de 
proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva Reforma 
Remodelação/ampliação do Centro de Saúde Emiliano Bonifácio Campigotto -Nova Cantu, em conformidade com 
as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos 
envelopes, que teve como participante as empresas: 

CONSTRUTORAPASTRO & CIA LIDA 
CNPJ n° 15.545.532/0001-81 
CONSTRUTORA BERIT LTDA ME 
CNPJ n° 15.710.012/0001-87 

EMPRESA I CNPJ 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 02 empresas compareceram para part1c1par do certame, e, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo os documentos de 
habilitação das participantes, sendo que todas as empresas participantes apresentaram toda documentação exigida em 
edital, sem questionamentos das mesmas. 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo as propostas de preços das participantes, e, sendo 
apresentados da seguinte forma: 

LOTE 01 -
ITEM Valor Total EMPRESA VENCEDORA 
OI R$-160.234,43 CONSTRUTORA BERIT LTDA ME 

CNPJ n° 15.710.012/0001-87 
OI R$-164.343,00 CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA 

CNPJ n° 15.545.532/0001 -8 1 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, que o objeto 
licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 

CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, Inscrito no CNPJ sob o no 15.710.012/0001-87, no valor total de R$-
160.234,43 (Cento e Sessenta Mil, Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos); 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as decisões 
exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de 
procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada vai 
assinada. 

Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.016. 

~fi<---~ Comissão de Licitações/Equipe de ApoiO(_\~~ 

• 
.I ' 

Participantes: 

g 
J 



PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA-
CNPJ : 06.241 773/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90559366-81 

'--... . ~ 
Proat1va~ 
CONSTRUÇÕ ES 

ANEXOIII 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Proc. Licitatório n.0
: 030/2016 TOMADA DE PREÇOS n.0

: 003/2016. 

EMPRESA: Construtora Berit Ltda ME 
CNPJ N°: 15 .7 10.012/0001 -87 
ENDEREÇO: Rua Pedro Gênero, 365 Jd Izabel. 
REPRESENTANTE: Sérgio Teodoro de Souza. 
CPF : 005.491.929-05- RG: 7077020-2 
CONTA CORRENTE: 58 .027-9 AGÊNCIA: 0406-5 BANCO: Banco do Brasil 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo 
Licitatório em epígrafe, que trata Reforma Remodelação/ampliação do Centro de Saúde 
Emiliano Bonifácio Campigotto - Nova Cantu. 

O preço global. fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto é de R$ 
160.234,43 (Cento e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e três 
cemavos) . 

O prazo de validade da proposta de preços é de 06 (Seis) meses a partir da data de 
abertura das propostas. 

O prazo de execução da proposta é de 180 (Cento e oitenta) dias. 

Obs.: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total elo lote. 
Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 
A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. ~ 
O preço proposto contempla todas as despesas necessárias á execução do contrato, conforme edital de 
licitação. 

Declara a inda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 
supracitada licitação. 

Nova Cantu. 14 de junho de 2016. 

Endereço: Rua Ilha Abrolhos, 547,Jardim Albuquerque 
CEP: 87309-128 I Campo Mourão-PR 

Telefone: (44) 3017-0998 
E-mail: proativaconstrucoes@gma il.com 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU- UBS 
AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°S 1 O, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 - Nova Cantu - Pr. 

15 DE Maio DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng" Civil- CREA W 19.354-D/PR. 

Item 

1.0 
1.1 
1.2 
1,3 
1,4 

2.0 
2.1 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Demolição de alvenaria 

Descrição 

Placa obra 3,00x1,50m chp galv.pint.c/tinta autom. 
Demolição de piso ceramico 
Retirada de portas de ferro, janela de ferro 
Subtotal 

FUNDAÇOES INFRA-ESTRUT. 
Estaca a trado (broca) D=25cm c/ concreto FCK = 18Moa+20Kq aco m3 mold.in-loco 
Subtotal 

3.0 !SUPRA-ESTRUTURA 
3.1 
3.2 
3.3 
3,4 

Concreto Armado FCK=1 8Mpa para vigas/pilares (incl.formas e aço) 
Verga 10x10cm em concreto (incl.formas e aço) 
Impermeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 demãos 
Laje pre-moldada h=8cm . 
Subtotal 

4.0 !ALVENARIA 
4.1 Alvenaria tij . furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assentem arg.traço 1:4 (cimento/areia) 

Subtotal 

5.0 !REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT 
5.1 
5.2 
5.3 

Chapco par.inUext, arg cim/areia, traço1 :3, e=5mm 
Emboço parede inUext, arg mista, e=20mm 
Reboco par inUext, arg areia/cal hidr. 1:1 ,5 e=5mm 
Subtotal 

6.0 !REVESTIMENTO DE PISOS 
6.1 Regularização de piso/base em arg.traço 1 :3(cimento/areia, esp.3,0cm. preparo manual 
6 2 Piso cerâmica csmaltada linha medior,PEI4 , assent clarg.colante,c/rejunt.cirnento branco 

Unidade 

rn3 
rn2 
rn2 
m2 

rn 

rn3 
rnl 
rn2 
rn2 

rn2 

rn2 
rn2 
rn2 

1112 I 

9 ~ 

'I ~ r 
Organizado por: Eng° Civil Vilela 

Quantida Preço ~ 1 T 1 I Valor Total 
de Unitário a or ota do Item 

6,91 31,69 218,96 
4,50 262,18 1.179,80 

250,50 9,48 2.373,99 
30,09 41,44 1.246,85 

5.019,60 

-

21.oo 1 57,04 1 1.540,01 
1.540,01 

0,62 1.878,69 1.164,79 
5,20 37,54 195,20 
3,42 12,19 41,68 

13,95 63,38 884,08 
2.285,74 

-

35,6o 1 57,52 1 2.047,54 
2.047,54 

89,63 7,26 651,05 
89,63 24,34 2.181,24 
89,63 18,04 1.616,70 

4.448,99 

10,77 1 27,15 ~ 292,45 
10,77 50,99 549,19 

~ .Jipfljt__ ...._. h léifG-.C v 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 -Nova Cantu- Pr. 

15 DE Maio DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng" Civil- CREA W 19.354-D/PR. 

Item 

6,4 
6,5 

7.0 
7.1 
7.2 

7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 

Descrição 

Peitoril em granito cinza andorinha, e= 2 em , larg. 20 em- fornecimento e instalação. 
madeira para proteção das paredes internas da circu lação e sala de espera, em madeira de itauba, 
largura de 10,00 em, aparelhadas. 
Subtotal 

ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA 
Estrutura p/telha de barro, em madeira não aparelhada, apoiada em laje 

Telhamento c/ telha de barro e vedação e acessórios 
de fixação 
Retirada de estrutura de madeira para telhas de barro 
Retira de telha de barro com reaproveitamento 
Calha em chp aço galv.n° 24,desenvolv.75cm 
Agua furtada em chp aço galv n° 24, desenvolv. 33cm 
Condu!. pluvial100mm alv/terreo +curva/junção 
Subtotal 

8.0 !ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM BRINDEX 

8.1 
8.2 

8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8,7 

Porta de brindex fume e=10 mm (220x210)cm, com acessarias 
Porta de brindex e=10 mm, fume (180x210)cm, com acessarias 
Porta de brindex e=10 mm, fume (80x210)cm, com acessarias 
Janela de correr de brindex e= 8 mm (200x11 O)cm, com acessarias 

Fechamento da recepção em brindex e=8 mm 
Porta de brindex e=8 mm, (80x210)cm, com acessarias 
Quadro com tela de polipropileno em tubo 2x2cm, fixado com bucha e parafuso. 
Subtotal 

9.0 PINTURA EM PAREDES E CALÇADAS EXTERNAS 
9.1 Pintura látex acrílica amb.int/ext., 3 demãos 
9,2 Emassamento massa acrílica p/amb.int 1 demão para correção 10% area total 
9,3 Pint.c/tinta texturizada acrílica p/amb ext. 

Unidade 

ml 

ml 

m2 

m2 
m2 
m2 
rn 
m 
m 

rn2 
m2 
m2 
rn2 
m2 
m2 
rn2 

m2 
m2 

~ 
~ 

~ 
~ 

;/! 
Organizado por: Eng° Civil Vilela 

Quantida Preço ~ 1 T t 1 ~ Valor Total 
de Unitário a or 0 a do Item 

19,80 117,00 2.316,60 

99,80 I 37,54 3.746,24 
6.904,48 

13,95 60,94 850,08 

-
13,95 57,04 795,67 

49,50 18,04 892,86 

49,50 24,86 1.230,69 

15,50 57,23 887,10 

6,20 54,11 335,50 

12,00 51,19 614,25 
5.606,15 

4,62 370,50 1.711,71 

3,78 370,50 1.400,49 

3,36 370,50 1.244,88 

19,80 362,97 7.186,87 

5,42 391,55 2.122,20 

1,68 370,50 622,44 

102,14 102,38 10.456,58 
24.745,17 

I 2.407.72! 16,09 38.734,20 

1 753.88 14,16 24.829,68 

~ Ca~~~~;~~o _ " c: J 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

pata: 

AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES WS 10, 14, 15 E 16, QUADRA W 68 -Nova Cantu- Pr. 

15 DE Maio DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng• Civil - CREA W 19.354-D/PR. 

Item Descrição 

9,4 
9,5 

9,6 

9;7 

Pint.esmalte 2 demão c/1demão zarcão p/esq.ferro 

10.0 
10.1 
10,2 

Pintura esmalte acetinado p/madeira,2 demãos,incl.aparelhamento e/fundo nivelador bco fosco 

Pintura calçada externa 

Pintura Telhado 
Subtotal 

FECHAMENTO EXTERNO E OUTROS 
Portão metalico (500x100)cm, completo com instalação 
Forro de PVC e=8 mm. no abrigo externo, troca do Forro de PVC. 
Subtotal 

11 REPAROS - INSTALAÇÕES ELETRICAS 
11. 1 Eletroduto flexivel corrugado 3/4 
11 .2 Caixa 2x4" esmaltada 
11 .3 Cabo de cobre isolado 2,5mm2 

11.4 Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lãmp.fluoresc.2x40W, completa 
11.5 Luminária tipo calha, sobrepor e/reator part.rápida e lãmp.fluoresc.2x20W, completa 

11.6 Fio de telefone 2 pares 
11 .7 Interruptor 01 tecla com placa 
11.8 Interruptor 03 teclas com placa 
11,9 Interruptor 02 teclas com placa 

11,1 O Tomada telefônica 4 pinos padrão telebras 
11 ,11 Tomada 2P+ T 20A- 250V 

Subtotal 

12.0 REPAROS - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
12.1 Tubo de esgoto de 100mm corn conecçôes fornecimento e instalação 
12.2 Tubo de esgoto de 40mm com conecçôes fornecimento e instalação 
12.3 Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e 1nstalação 
12.4 Tubo de agua fria 25mm com conecções fornecimento e instalação 

~ 
~ ~ 
~ 

0 
Organizado por: Eng° Civil Vilela 

U .d d 
1 
Quantida Preço ~ 1 T t 1 I Valor Total 

ma e de Unitário a or 0 a do Item 

m2 102,14 18,04 1.842,35 

m2 105,84 18,04 1.909,09 

m2 229,7 16,11 3.699,78 

m2 540,54 19,01 10.277,02 
88.709,48 

m2 
I 10.00 I 255,451 2.554,50 

m2 49,50 47,29 2 340,73 
- 4.895,23 

-
m 24,00 4,85 116,30 

Unidade 10,00 5,35 53,53 

m 150,00 4,19 628,88 

Unidade 21,00 95,26 2.000,41 

Unidade 8,00 75,56 604,50 

m 20,00 2,53 50,51 

Unidade 15,00 26,12 391,80 

Unidade 5,00 34,62 173, 11 

Unidade 6,00 34,76 208,55 

Unidade 5,00 20,73 103,64 

Unidade 15,00 25,40 380,98 
4.712,20 

I 
m 

I 
5,00 47,38 

m 2,50 24,13 
15,00 

~ 
5,00 

~-.·:v.l 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU - UBS 

~ 
V' 

Local: 

Data: 
Orçado por: 

Eng• Civil -

Item 

12,5 
12,6 
12,7 

12.8 
12.9 

12.10 
12.11 
12.12 
12.13 

AV. CANTUIRUA CEARA, LOTES W S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 - Nova Cantu- Pr. 
15 DE Maio DE 2015 
SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
CREA W 19.354-DIPR. 

Descrição 

Vaso sanitário louça branca completa 

Granito cinza polido p/bancada, e=2,5cm, larg .60cm 

Lav.louça bca para embutir em granitos/ladrão 52x39cm + valvula + sifão+ engate + torneira de 
de pressão incluso instalção 
Porta papel de louça branca 
Porta sabonete líquido 
Porta toalha em plastico ABS 
Registro de gaveta 3/4 com acabamento 
Registro de gaveta 1"1/2 com acabamento 
Valvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado 

12,14 !Lavatório de louça com coluna cor branco padrão médio valvula de metal cromado, sifão plastico 

flexível, engate plastico 50cm, torneira de metal automatica, parafuso de fixação incluindo forneci
mento e instalação. 
Subtotal 

13.0 I ITENS COMPLEMENTARES 

13.1 Troca de grade da frente do posto de saude, 15,00mx1 ,OOm 

Subtotal 

Unidade 

Unidade 
m 

Unidade 

Unidade 
Unidade 
Unidade 
Unidade 
Unidade 
Unidade 

Unidade 

m2 

Organizado por: Eng° Civil Vilela 

Quantida I Preço 1 Valor Total 
de Unitário 

1,00 

3,90 

1,00 

2,00 
2,00 
1,00 
2,00 
1,00 
1,00 

1,00 

15,00 

224,33 
207,67 

232,78 

65,87 
36,91 
45,19 
78,36 

147,83 
201,81 

344,90 

-
-

255,45 

-

-

224,33 
809,89 

232,78 

131,74 
73,83 
45,19 

156,72 
147,83 
201,81 

344,90 

-
3.831,75 

Valor Total 
do Item 

3.201,59 

3.831,75 

14.0 ~LIMPEZA 
14.1 Limpeza final da obra 5,50 2.286,48 

Subtotal 2.286,48 

I I 
! TOTAL DA OBRA COM BOI 25% Total 11 1~70~34,43 

Sé/~i*~L< 
K 

t •R ~ 
Carlos Herriq 

e:-~.-::.:, o.._; I • I -~ ~ : 
\..", '"' .. ' . ·.-
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OBRA: REFORMA CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU 
LOCAL: AV. CANTU/RUA CEARA, SN 
MUNICÍPIO: NOVA CANTU I PR 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 FUNDAÇÕES INFR-ESTRUTURA 

3 SUPRA-ESTRUTURA 

4 ALVENARIA 

5 REVESTIMENTO PAR. INTERIEXTERN. 

6 REVESTIMENTO DE PISOS 

7 ESTRUTURA PICOBERTICOBERTURA 

8 ESQ. PORTAS EJANELAS EM BRINDEX 

9 PINTURA E PAR. CALÇADA EXTERNA 

10 FECHAMENTO EXTERNAS E OUTROS 

11 REPAROS- INSTALAÇÕES ELETRICAS 

12 REPAROS- INSTALAÇÕES HIORAULICAS 

13 ITENS COMPLEMENTARES 

13 !LIMPEZA 

TOTAL MENSAL 

TOTAL ACUMULADO 

COCF. 

INFL (%) % 
3,13% 100,00% 

0,96% 100,00% 

1,43% 

1,28% 

2,78% 

4,31% 

3,50% 

15,44% 

55,36% 25% 

3,06% 

2,94% 

2,00% 

2,39% 

1,43% 

100,00% 17,93% 

17,93(Yrl 

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO 

D I AS 

30 % 60 % 90 % 

5.019,60 

1.540,01 . 

. 100,00% 2.285,74 . 

100,00% 2.047,54 . 

. 43,00% 1.913,06 57% 

. 47% 3.245,10 53% 

. . 50,00% 2.803,08 50% 

25.00% 6.186,29 25.00% 6 .186,29 25,00% 

22.177,37 15.00% 13.306,42 15,00% 13.306,42 15% 

. 

29% 928,46 41% 

- . 

. . 

28.736.98 14,87% 23 826.00 17,71% 28.382,42 18,60% 

28.736,98 32.80% 52.562,99 50.52% 80.945,41 69,12% 

~ -;!Y' 
if 
~ c 7'T'"-.,. 

TOTAL DO 

120 % 150 % 180 ITEM 

5.019,60 

1.540,01 

- . 2.285,74 

- 2.047,54 

2.535,92 4.448,99 

3.659,37 . 6.904,48 

2.803.08 . 5.606,15 

6.186,29 25% 6.186,29 - 24.745,17 

13.306,42 15% 13.306,42 15% 13.306,42 88.709,48 

- 50% 2.447,62 50% 2.447,62 4.895,23 

50% 2.356,10 50% 2.356,10 4.712,20 

1.312,65 15% 480,24 15% 480,24 3.201,59 

. 100% 3.831 ,75 3.831,75 

. 100% 2.286,48 2.286,48 

29.803,74 15,46% 24.776,67 15,42% 24.708,61 

160.234cl 
160.234,43 

110.749,15 84,58% 135.525,82 100,00% 
,... 

c) \ ./ 

~l~ "' 

e~liZa 

~ \ . . ' 
I ·, :::::> 



ANEXO 111 

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2016 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO No 030/2016 

PROPOSTA DE PREÇOS 

EMPRESA: CONSTRUTORA PASTRO E CIA L TOA, 
CNPJ: 10.545.532/0001-81 
ENDEREÇO: AV. YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO 
REPRESENTANTE: SERGIO ANTONIO PASTRO 
CPF: 727.154.729-00 RG: 3.536.269-0 
CONTA CORRENTE: 574-1 AGÊNCIA: 3326 BANCO C.E.F 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo 
Licitatório em epígrafe, que trata Reforma Remodelação/ampliação do Centro de Saúde 
Emiliano Bonifácio Campigotto- Nova Cantu. 

Item. Qtd Unid. Descrição Preço Preço 
Unitãrio Total 

Reforma Remodelação/ampliação 
01 01 Unid do Centro de Saúde Emiliano 164.343,00 164.343,00 

Bonifácio Campigotto- Nova Cantu. 

Valor global =R$ 163.343,00 (cento e sessenta e três mil trezentos e quarenta e três reais). 

• Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão; 
• A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas; 
• Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias; 
• O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, 

conforme edital de licitação; 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 
supracitada licitação; 

Ubiratã-PR, 1 O de junho de 2016. 

s~o 
~54.729-00 :7 

RG: 3.536.269-0 

CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TO A. 
C N P J n• 15.545.532/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 9 O. 595.364-83 

Av Yolanda Loureiro de Carvalho, 635, Centro- Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATÃ - PR 
E-mail: conengeconstrutora@gmail.com ~ 

J 
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PLANINHA DE SERVIÇOS ,.... . ~ ... ~~-- :;: 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU- UBS OON81RtJjtlft!;" --:: v 
Local: AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, 

- · - ·-·-·- ·-·-·-·- ·.C.w_t..l~ 

QUADRA N° 68 - Nova Cantu - Pr. PAS7R.O I. eiA Edital: 003/2016 ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·- -·-
Item Descrição Unid Qntd Preço Valor 

Unitário Total 
1,0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1,1 Demolição de alvenaria m3 6,91 32,50 224,58 
1,2 Placa obra 3,00x1,50m chp galv.pint.c/tinta autom. m2 4,50 268,90 1.210,05 
1,3 Demolição de piso ceramico m2 250,50 9,72 2.434,86 
1,4 Retirada de portas de ferro, janela de ferro m2 30,09 42,50 1.278,83 

Subtotal 5.148,31 
2,0 FUNDAÇÕES INFRA-ESTRUT. 

2,1 Estaca a trado (broca) D=25cm c/ concreto FCK = 18Mpa+20Kg aço m3 
m 27,00 58,50 1.579,50 mold. in-loco 

Subtotal 1.579,50 
3 SUPRA-ESTRUTURA 
3,1 Concreto Armado FCK=18Mpa para vigas/pilares (incl.formas e aço) m3 0,62 1.926,86 1.194,65 
3,2 Verga 10x10cm em concreto (incl.formas e aço) ml 5,20 38,50 200,20 
3,3 Impermeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 demãos m2 3,42 12,50 42,75 
3,4 Laje pre-moldada h=8cm , m2 13,95 65,00 906,75 

Subtotal 2.344,35 
4,0 ALVENARIA 

4,1 
Alvenaria tij. furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assentem arg.traço 1:4 

m2 35,60 58,99 2.100,04 
(cimento/areia) 
Subtotal 2.100,04 

5,0 REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT 
5,1 Chapco par. inUext, arg cim/areia, traço1 :3, e=5mm m2 89,63 7,45 667,74 
5,2 Embaço parede inUext, arg mista, e=20mm m2 89,63 24,96 2.237,16 
5,3 Reboco par inUext, arg areia/cal hidr. 1:1 ,5 e=5mm m2 89,63 18,50 1.658,16 

Subtotal 4.563,06 
6,0 REVESTIMENTO DE PISOS 

6,1 
Regularização de piso/base em arg.traço 1 :3(cimento/areia, esp.3,0cm, 

m2 10,77 27,85 299,94 
preparo manual 

6, ... 
Piso cerâmica esmaltada linha medior,PEI4, 

m2 10,77 52,30 563,27 
assent. c/arg. colante, c/rejunt. cimento branco 

6,4 
Peitoril em granito cinza andorinha, e= 2 em, larg. 20 em- fornecimento e 

ml 19,80 120,00 2.376,00 
instalação. 

6,5 
madeira para proteção das paredes internas da circulação e sala de 

ml 99,80 38,50 3.842,30 
espera, em madeira de itauba, largura de 10,00 em, aparelhadas. 

Subtotal 7.081,52 
7,0 ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA 
7,1 Estrutura p/telha de barro, em madeira não aparelhada, apoiada em laje m2 13,95 62,50 871 ,88 

7,2 Telhamento c/ telha de barro e vedação e acessórios 
de fixação m2 13,95 58,50 816,08 

7,3 Retirada de estrutura de madeira para telhas de barro m2 49,50 18,50 915,75 

7,4 Retira de telha de barro com reaproveitamento m2 49,50 25,50 1.262,25 
7,5 Calha em chp aço galv.n° 24,desenvolv.75cm v m 15,50 58,70 909,85 

7,6 Agua furtada em chp aço galv n° 24, desenvolv. 33cm 
~ 

6,20 55,50 344,10 

7,7 Condut. pluvial 1 OOmm alv/terreo + curva~ unção --, 12,00 52,50 630,00 

Subtotal - 5.749,90 

8,0 ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM BRINDEX ~'-" 

8,1 Porta de brindex fume e=1 O mm (220x21 O)cm, com acesso rios 
__ -;..... D m2 4,62 380,00 1.755,60 

8,2 Porta de brindex e=10 mm, fume (180x210)cm, com acessarias m2 3,78 380,00 1.436,40 



8,3 

8,4 

8,5 
8,6 

8,7 

9,0 
9,1 

9,2 

9,3 
9,4 

9,5 

9,6 
9;7 

10 
10.1 
1 ( 

11 
11 '1 
11,2 
11,3 

11,4 

11,5 

11 ,6 
11,7 
11 ,8 
11 ,9 

11 '1 o 
11 '11 

Porta de brindex e=10 mm, fume (80x210)cm, com acessarias 

Janela de correr de brindex e= 8 mm (200x11 O)cm, com acessarias 

Fechamento da recepção em brindex e=8 mm 
Porta de brindex e=8 mm, (80x210)cm, com acessarias 

Quadro com tela de polipropileno em tubo 2x2cm, fixado com bucha e 
parafuso. 
Subtotal 

PINTURA EM PAREDES E CALÇADAS EXTERNAS 
Pintura látex acrílica amb.int/ext. , 3 demãos 

Emassamento massa acrílica p/amb.int 1 demão para correção 10% area 
total 

Pinte/tinta texturizada acrílica p/amb ext. 
Pint.esmalte 2 demão c/1 demão zarcão p/esq.ferro 
Pintura esmalte acetinado p/madeira,2 demãos,incl.aparelhamento e/fundo 
nivelador bco fosco 
Pintura calçada externa 
Pintura Telhado 
Subtotal 
FECHAMENTO EXTERNO E OUTROS 
Portão metal i co (500x1 OO)cm, completo com instalação 
Forro de PVC e=8 mm, no abrigo externo, troca do Forro de PVC. 
Subtotal 
REPAROS -INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Eletroduto flexivel corrugado 3/4 
Caixa 2x4" esmaltada 
Cabo de cobre isolado 2,5mm2 

Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lâmp.fluoresc.2x40W, 
completa 

Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lâmp.fluoresc.2x20W, 
completa 
Fio de telefone 2 pares 
Interruptor 01 tecla com placa 
Interruptor 03 teclas com placa 
Interruptor 02 teclas com placa 
Tomada telefônica 4 pinos padrão telebras 
Tomada 2P+T 20A - 250V 
Subtotal 

121'1 REPAROS -INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

12, ·1 Tubo de esgoto de 1 OOmm com conecções fornecimento e instalação 

12,2 

12,3 
12,4 
12,5 
12,6 

12,7 

12,8 
12,9 

12,10 
12,11 
12,12 

12,13 

Tubo de esgoto de 40mm com conecções fornecimento e instalação 

Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e instalação 
Tubo de agua fria 25mm com conecções fornecimento e instalação 
Vaso sanitário louça branca completa 
Granito cinza polido p/bancada, e=2,5cm, larg.60cm 
Lav.louça bca para embutir em granito slladrão 52x39cm + valvula +sifão 
+ engate + torneira de pressão incluso instalção 
Porta papel de louça branca 
Porta sabonete líquido 
Porta toalha em plastico ABS 
Registro de gaveta 3/4 com acabamento 
Registro de gaveta 1 "1 /2 com acabamento 

Valvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal eram~ 

(1( 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 
m2 

m2 
m2 

m 
Unid 

m 

Unid 

Unid 

m 
Unid 
Unid 
Unid 
Unid 
Unid 

m 

3,36 

19,80 

5,42 
1,68 

102,14 

2407,72 

1753,88 

353,84 
102,14 

105,84 

229,70 
540,54 

10,00 
49,50 

24,00 
10,00 

150,00 

21,00 

8,00 

20,00 
15,00 
5,00 
6,00 
5,00 
15,00 

5,00 

m 2,50 

m 15,00 
m 5,00 

unid 1,00 
m 3,90 

unid 1,00 

unid 2 ,00 
unid 2,00 
unid 1,00 
unid 2,00 

unj~ 1,00 

~ 1,00 

--4 

16,50 39.727,38 

14,52 25.466,34 

21,50 
18,50 

18,50 

16,52 
19,50 

262,00 
48,50 

4,97 
5,49 
4,30 

97,70 

77,50 

2,59 
26,79 
35,51 
35,65 
21,26 
26,05 

48,59 

24,75 

31 '13 
16,43 

230,08 
212,99 

238,75 

67,56 
37,86 
46,34 
80,37 
151,62 

206,98 

7.607,56 
1.889,59 

1.958,04 

3.794,64 
10.540,53 
90.984,08 

2.620,00 
2.400,75 
5.020,75 

119,28 
54,90 

645,00 

2.051,70 

620,00 

51,80 
401,85 
177,55 
213,90 
106,30 
390,75 

4.833,03 

242,95 

61,88 

466,95 
82,15 

230,08 
830,66 

238,75 

135,12 
75,72 
46,34 
160,74 
151,62 

206,98 



·--<. .~\~A 1V7 (/ 1/. 
0 z~ Lavatório de louça com coluna cor branco padrão médio valvula de metal lo~. ~ 

12,14 cromado, sifão plastico flexível, engate plastico SOem, torneira de metal Unid 1,00 ~l1.~~~~~~- ~) 
automatica, parafuso de fixação incluindo fornecimento e instalação. 

\~-- ~lf3_,D_. J Subtotal 
13,0 ITENS COMPLEMENTARES 

262~ Ca!1'.~~;Y 
13,1 Troca de grade da frente do posto de saude, 15,00mx1 ,OOm m2 15,00 ";r93o,oo 

Subtotal 3.930,00 
14,0 LIMPEZA 
14,1 Limpeza final da obra m2 415,80 5,64 2.345,11 

Subtotal 2.345,11 
TOTAL DA OBRA = R$164.343,00 

...... ~ 
Ubiratã-PR, 10 de junho de 2016. J 

~-JJ1 
ENG° CIVIL- SERGIO AN:reNtCi"PASTRO 

r-:=cBEA - e R 20. 780/D 
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~ : : ~~~ CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
~ _j I 0:.' 

~ ;~y·•· Rij MA CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU 

~~. '"'V. CANTU/RUA CEARA, S/N° NOVA CANTU-PR. 
MUNICIPIO: NOVA CANTU PR. 

ITEM SERVIÇOS I MESES MÊS ·1 MÊS-2 MÊS -3 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.148,31 

2 FUNDAÇÕES INFRA-ESTRUTURA 1.579,50 
3 SUPRA-ESTRUTURA 2.344,35 
4 ALVENARIA 2. 100,04 

5 REVESTIMENTO PAR. INTER/EXTERN. 2_ 053,38 2.509,68 
6 REVESTIMENTO DE PISOS 3.540,76 3.540,76 

7 ESTRUTURA P/COBERT/COBERTURA 2.874,95 

8 ESQ. PORTAS E JANELAS EM BRINDEX 6.344,92 6.344,92 
9 PINTURA E PAR. CALÇADA EXTERNA 22.746,02 13.647,61 13.647,61 

10 FECHAMENTO EXTERNAS E OUTROS 

11 REPAROS -INSTALAÇÕES ELETRICAS 

12 REPAROS -INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 

13 ITENS COMPLEMENTARES 

14 LIMPEZA 

TOTAL MENSAL 29.473,83 30.031,06 28.917,92 
TOTAL ACUMULADO 29.473,83 59.504,89 88.422,81 
PERCENTUAL MENSAL 18% 18% 18% 

...... 

) 
' 

Ubiratã-PR, 10 de junho de 201p. 

-· 
~-nvJ} 

ENGO CIVIL - SERGIO A~NIO PASTRO 
CREA- PR 20. t)/LJ 

u- 7/ ~ 
--

4Q~~1.BIA1()P,A 

PAS7RO g 03 A 
·-·- ·-·- ·-·-·-·-·-·-· -·-·- ·-·-·-

MÊS-4 MÊS-5 MÊS-6 TOTAL %-ITEM 

5.148,31 3,13 

1.579,50 0,96 

2.344,35 1,43 

2.100,04 1,28 

4.563,06 2,78 

7.081,52 4,31 

2.874,95 5.749,90 3,50 

6.344,92 6.344,92 25.379,66 15,44 

13_647,61 13.647,61 13.647,61 90.984,08 55,36 

2.510,38 2.510,38 5.020,75 3,06 

2.416,52 2.416,52 4.833,03 2,94 

1.641,84 1.641 ,84 3.283,68 2,00 

3.930,00 3.930,00 2,39 

2.345, 11 2.345,11 1,43 

22.867,48 26.561,26 26.491,45 164.343,00 100,00 

111.290,29 137.851,55 164.343,00 

14% 16% 16% 100% 

'~~ A 



23105f2016 Emissão do CICAD 

Comprovante de Inscrição Cadastral- CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90595364-83 

Inscrição CNPJ 

15.545.532/0001-81 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA 

Título do Estabelecimento 

Início das Atividades 

05/2012 

Endereço do Estabelecimento AV YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO, 635- CENTRO- CEP 85440-000 
FONE: (44) 3543-1636 

Município de Instalação UBIRATA- PR, DESDE 05/2012 

( Estabelecimento Matriz ) 

Qualificação 

Situação Atual ATIVO- REGIME NORMAL I NORMAL- DIA 12 DO MES+1 , DESDE 01/2016 

Natureza Jurídica 206-2- SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 4120-4/00- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
Estabelecimento 

4391-6/00- OBRAS DE FUNDACOES 

4399-1/04- SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS 
E PESSOAS PARA USO EM OBRAS 

Atividade(s) Econõmica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 4213-8/00- OBRAS DE URBANIZACAO- RUAS, PRACAS E CALCADAS 

Tipo 

CPF 

CPF 

Inscrição 

017.669.409-06 

727.154.729-00 

4299-5/01- CONSTRUCAO DE INSTALA COES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 

4930-2/02- TRANSPORTE RODOVIA RIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 
PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL 
E INTERNACIONAL 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

MARCO ANTONIO PASTRO 

SERGIO ANTONIO PASTRO 

Quafificação 

SÓCIO 

SÓCio-ADMINISTRADOR 

Este CICAD tem validade até 22/06/2016. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ ICMS NO 90595364-83 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.qov.br 

Emitido 8etronicamente via Intemet 
23/05/ 2016 15:22:56 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

httr;s:hwww.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elncludeUnkFacii=S&eCadicms=9059536483&eUser=MASSA 
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21/01!2016 

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGA TJVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS 
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA • ME 
CNPJ: 15.545.532/0001-81 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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# 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN # 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:08:26 do dia 21/01/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/07/2016:-
Código de controle da certidão: 6C66.C7A0.8973.nD3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1554553210001-81 

Razão Social: CONSTRUTORA PASTRO E QA LTDA 
Endereço: AV YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO 635 I CENTRO I UBIRATA I 

PR I 85440-000 

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 adma identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 26/05/2016 a 24/06/ 2016· 

Certificação Número: 2016052603085955516537 

Informação obtida em 07/06/2016, às 10:08:56. 

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



• PARANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

l~t&r\a dl raundl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014363360-23 

Certidão fornecida para o CNPJIMF: 15.545.532/0001-81 
Nome: CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 de 1 

Válida até 01107/2016- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda pr gov.br 

Emitido via lntemet POblic8 (031031201614:52:00) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA 
ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

2036/2016 

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE 

NOME ..... . : CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA - ME 
CPF/CNPJ .. : 15 . 545.532 /0001 - 81 
FINALIDADE: Licitação 

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS , QUE REVENDO OS REGISTROS DE INSCRIÇÃO 
NA DIVIDA ATIVA, REGISTROS CADASTRAIS DE I MPOSTOS E TAXAS DESTA PREFEITURA, 
CONSTATAMOS QUE A EMPRESA/CONTRIBUINTE COM O CADASTRO ACIMA INFORMADO, NÃO 
POSSUI DÉBITOS PENDENTES COM A FAZENDA MUNICIPAL, ATÉ A PRESENTE DATA, 
FICANDO RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL EXIGIR 
À QUALQUER TEMPO AS PENALIDADES PECUNIÁRIAS NÃO LANÇADAS A DATA DESTA . 

VALIDADE:08/07/2016 

OBS: Essa certidão foi emitida pelo Portal do Cidadão 
Ubiratã - PR, deverá ser validada pelo mesmo, disponível em: 
http://www.ubirata.pr.gov.br , ut ilizando o seguinte código 
de autenticidade : 492447458492447 

UBIRATÃ EM 08/06/201 6 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

P3g 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 15 . 545 . 532/0001-81 

Certidão n°: 12602563/2016 
Expedição: 25 / 01 / 2016, às 09:11:13 
Val idade: 22/07/20161 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Cert i f i ca-se que CONS T RU T ORA PASTRO & CIA LTDA ME 

(MATRI Z E FILIAI S), inscrito(a) no CNPJ sob o no 
15 . 5 4 5 . 53 2/ 0 001-81, 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 dado s cons t antes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr ibuna i s do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi s ) 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 Tr i buna l Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: //www. tst . jus . br) 
Certi dão emi t i da gratui tamente . 

I NFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimp l entes 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 decorrent~s 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comi ssão de Conciliação Prévia. 

Púbi do 

~ 
J 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 
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• Receita Federal 

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. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 
-

~ 

NÚMERO DE INSCRIÇ.ÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE .ABERl\JRA 
15.545.532~001-81 16/0512012 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EM'RESAAIAL 

J CONSTRUTORA PASTRO& CIA LTDA- ME 

I Tll\JLO DO ESTABELECIMENTO (NCNE DE FANT.I>SIA) 
***~~~"**** I 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓMCA PRINCIPAL 

J 41.20-4~0- Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇPo D.I>S AllVIDADES ECONÓMC.I>S SECUNDÁRIAS 

42 .99-5~1 -Construção de instalações esportivas e recreativas 
42.13-8~0 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
81.30-3~0 - Atividades paisagísticas 
42.22-7 ~1 -Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
43.91-8~0- Obras de fundações 
43.99-1 ~4-Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
82.19-9~1 - Fotocópias 
49.30-2~1 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal 
49.30-2~2- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadua l e 
internacional 

I CÓDIGO E DESCRIÇPo DA NAl\JREZA JURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA J 
I LOGRADOURO 

AV YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO I ~ 5 
I CCM'LEMENTO 

I 
CEP I I BAIRROIOISTRITO I I MJNICIPIO I ~ 85.440~00 R CENTRO UBIRATA 

ENDEREÇO ELElRÕNICO I I TELEFONE 
. (44) 3543-1636 

ENTE FEDERATM:> RESPONSÁVEL (EFR) ..... 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTM:> DE Sll\JAÇPo CADASTRAL 

Sll\JAÇÃO ESPECIAL .......... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB rf 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 11/05/2016 às 08:30:49 (data e hora de Brasília). 

I 
I 

I I D!(l'A DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

16/05/2012 I 
I 

I I D!(l'A DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*""'****** I 

o{) 11/5/2016 0~31 



mtcmet Bdn k_mg---CAIXA 

CAI"\A 
Comprovante de pagamento de boleto 

CONSTWTOAA PA$n0 1E ClA 

Conta de dt:blto: ll26/ OC) I 000005?4·1 

3•th O'i lO'l 'JSJ73 882937 &0706 590009 

De ta do ye_nclmento. 0•/09/201. 

N~»rno do banc:o 

Valor (RS): ~ 312.0D 

0CI09/201C 

Oalll / hora da opataçlo: 0C/09i201C 15 33 l) 

Código da operaçjo: 002~09 76 

Chave de segurança: LYSP38L56WP7SKK3 

OpcHIÇbo rOAittoad• luf" s~.tcs. >O contorm~ •• lnforrn•çôe• furnec.lda.s pelo ch~nto. 

SAC O.IXA 0800 726 0101 
Pesso.~ cem dCfiClf:ntta audltJYI' 0800 726 2-'92 
OuJtdona 0800 725 7~74 
Helo Oe;l CAIXA 0800 726 010~ 

hnr' 1/mtcrn<"lo~n~ong ~Jf'-'1 go' br SIIBC unrrune_bloqucto procc~>a 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/CONCLUSÃO DE OBRA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA CNPJ 

15.545.532/0001-81 estabelecida na Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, No 635, Centro no 

Municfpio de Ubiratã/PR, sob responsável técnico SERGIO ANTONIO PASTRO CREA-PR 

20.780/D sob ART W 20132359474, executou a obra CONSTRUÇÃO DE 4 SALAS DE AULA 

COM ÁREA DE 259,20M2 E 01 PASSARELA COM ÁREA DE 59,29M2 NO COLÉGIO 

ESTADUAL CECILIA MEIRELES para PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ CNPJ 

76.950.096/0001-10, na condição de cliente usuária dos serviços especificados abaixo. 

Com: Inicio 16/06/2012 e Conclusão 11/06/2013. 

SERVIÇOS: 

- Execução de Fundações, Estruturas em concreto armado, Lajes pré-moldadas, 

Alvenaria, Esquadrias de ferro e madeira, Cobertura em estrutura metãlica, Instalações 

elétricas, Revestimentos de paredes em pastilhas e pisos, Emassamento e pintura em 

geral; 

- Passarela de ligação de Blocos em Estrutura de concreto armado, Revestimentos de 

pisos, Cobertura em estrutura metálica e Pintura em geral; 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: W 1561/2012 

Declaramos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnrcos 

de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente 

data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 

Ubiratã, 07 de Outubro de 2013. 

C: Jt,.ws/tJ?e:AMERo 
Secretário de Obras 

Eng° Civil Crea PR 94.820-D 

~ 
Município de Ubiratã - PR I Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1852 I CEP 85.440-000 ) 

~F:;;::~~~~~ ..... Fone (44) 3543-8000-~ __ Fax (44) 3543-3597 I www.ubirata.pr.rov~b r 

~ } 



12100/2015 CREA 

• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronoma do Paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta 
forrra sua experiência profissional, conforme o Artigo 47° da Resolução no 1025/ 2009, do 
CONFEA. 

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia 
e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsab ilidade quanto a realização e 
conclu~ão do(s) serviço(s), bem corro seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Orgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Le i Federal n.0 5.194/ 66, 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções 
Notm3tivas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade técnico - profissional de urra pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissiona is 
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 480 da Resolução 1025/ 2009 do 
CONFEA. 

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico 
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto 
ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a 
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93. 

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa , 
recebedores desta , que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a 
presente Cert idão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim 
de seu(s) emitente(s), restringindo -se à presente Certidão às atividades registradas na(s) 
ART(s) acervada(s) , conforme disposto na Lei Federal n.o 6.496/77. 

Certificarros, finalmente, que quaisquer eventuais inforrrações divergentes 
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). 
-----------------------~ 
ENGENHEIRO CIVIL 
SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profissiona I: PR- 20780/D RNP NO: 1704624100 

http:l/creav.eb.crea-pr.org.brN.€bcrea/consultaslirrprinir_acerw.asp?NUMCERT=8791&AN0=2013&PARAMETRO=I&CODREGT0=40460 ~ 1/5 

"'>~ 
~J~ 



12/06/2015 CREA 

Acervo Técnico N°. :8791/2013 Protocolo No. :2013/00401744 
Selos de autenticidade:A 019.375, A 019.376 

http:l/creav.eb.crea-pr.org .brMebcrea/consultas/iflllrirrir_acer\Q.asp?NUMCERT=8791&AN0=2013&PARAMETRO=I&CODREGT0=40460 ~ 2/5 



12/06/2015 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGE NHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profissional: PR- 20780/D 
Acervo Técnico NO, :8791/2013 
Selos de autentic idade :A 019.375, A 019 .376 

RNP NO,: 1704624100 
Prot ocolo No.: 2013/00401744 

ART N° . . .. . . . ....... :20124912275 O .. . ... Registrada:14 /12/2012 ........... . 
ART Correspons . ... .. : . .. . .. ..... ..... . .. ART Vinculada: . ................. . 
Empresa Executora . .. :CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA .. .. . . ... ... ... .. ...... . 
Contratante(s) ...... :PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATA CNPJ/CPF: 

76.950.096/0001- 10 ........................ . ......... . 
Tipo de Contrato . . . . :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .. .. ... ... . ..... .. ...... . ...... . 
Atividade Técnica . .. :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO ......... .. ...... . 
Área de Competência . :EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL . . .. ... . . . .... .. . . . ... . 
Tipo de Obra/Serviço:REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA ......... . 
Serviço Contratado .. :EXECUÇÃO . ... . .................... . .. . ........ . ...... . 
Dimensão . ..... .. .. .. :186 , 48 M2 . .. ... . ... Área Existente:O,OO M2 . ..... . .. . 
Área Ampliada .. . .... :0,00 M2 ......... . . Área de Reforma:186,48 M2 .. .... . 
Dados Compl ementa r es: O, 00 .......... . ....... . ..... . ... . . ... ............. . 
Local da Obra .. . . . . . :RUA PRINCESA ISABEL, 1593 CENTRO . ... . ...... . ....... . 
Município/Estado . . .. : UB I RATA/ PR .......... .. ........ .. ....... . ............ . 
Data de Início .... . . :01/10/2012 . . . ... . .. Data de Conclusão:30/11/2012 .. .. . 
Docto de Conclusão . . :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL ........... .............. .... . 
Descr . Compl. Serv . . :ART DE REFORMA: SERVIÇOS: RETIRADA E RECOLOCAÇÃO 

DE PISO PAVIFLEX REFORMA DO EDIFICIO E PINTURA ..... . 
Observação . . ....... . : . ... . .. . .. . .... . ........ . ... . . .. .... . . . ............ . . 

http://creav.eb.crea-pr.org.brN.ebcrea/consultas/illl)rinir_aceri.O.asp?NUMCERT=8791&AN0=2013&PARAMETRO=I&CODREGT0=40460 315 



12106/2015 CREA 

• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profissionai:PR-20780/D 
Acervo Técnico NO. :8791/2013 

RNP NO.: 1704624100 
Protocolo NO.: 2013/00401744 

Selos de autenticidade :A 019.375, A 019.376 

ART N° . . ............ :20132359474 O .. . ... Registrada:21/06/201 3 ..... ...... . 
ART Substitu ída ... . . :20122412470 O ........... .. ...... ... ................ . 
ART Correspons ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ART Vinculada: .. . ......... ...... . 
Empresa Executora . . . :CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA .......... ........ . ... . . 
Contratante(s) . ... . . :PREFEITURA MUN I CIPAL DE UBIRATA CNPJ/CPF: 

7 6. 950.096/0001-10 ......... ........ .. ............... . 
Tipo de Contrato .... :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ............................... . 
Atividade Técnica ... :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCN I CO ................. . 
Área de Competência. :EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL ........ ........ .. .... . 
Tipo de Obra/Servi ço:EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA .......... ..... . . . 
Serviço Contratado .. :EXECUÇÃO . .... ... .. .. ...... . ....... ... ... .... ........ . 
Dimensão . . .......... :31 8,49 M2 ...... .. . . Área Existente: O,OO M2 .... .. . . . . 
Área Ampliada . .... . . :0,00 M2 ... . ...... . Área de Reforma:O,OO M2 ..... ... . 
Dados Complementares: O, 00 ................................... . ..... ..... . 
Local da Obra . . . . ... :RUA BELO HORIZONTE, S/N CENTRO L. 14 A 16 Q. 10 .... . 
Município/Estado .... : UBIRATA/PR ......................................... . . 
Data de Início .. . .. . :16/06/2012 ... . .... . Data de Conclusão:11/06/2013 .... . 
Docto de Conclusão .. :DECLARAÇÃO 
Descr. Compl. Serv .. :CONSTRUÇÃO 

ALVENARIA 
C/ ÁREA DE 
ME I RELES 

PROFISSIONAL .. . . .... .. ... ....... ..... .... . 
DE 04 (QUATRO) SALAS DE AULA EM 

C/ ÁREA DE 259,20M2 E PASSARELA COBERTA 
59,29M2 OBRA DO COLEGIO ESTADUAL CECILIA 
CONVENIO SEED/SUDE 2920120014 ............ . 

Observação . ......... : .... ...... ... .......................... . ...... . .. . .. . 

...__ 
t<tp1/cr....,.cr.,_~ .crg ·""""'""''""'""~'""''"' -""'~·~p?NUMCERT •8791&AN0•2013&PARAMETRO•I&CODREGTQo~ 

u t 
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12/06/2015 CREA 

• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHEIRO CIVIL 
SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profiss iona I: PR- 20780/ D 
Acervo Técnico NO . :8791/2013 
Selos de autenticidade:A 019.375, A 019.376 

RNP NO , : 1704624100 
Protocolo No.: 2013/00401744 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pag1na do CREA-PR 
(http:/ /www.crea-pr.org.br), através do protocolo n. o 2013/ 00401744. 

Emitida via Internet em 12/06/2015' 09:46:14 horas. 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução NO 317/86 e a I nstrução de Serviço 
NO 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Pena l Brasileiro, suje ita ndo o 
autor à respectiva ação penal. 

"''"".......,·"~-~ .ag .~""""·'~UI"'""'''"' -""""·"P?NUM CERT •8791&ANC>o2013&PARAM ETRO•I&CODREGT0• 4t>t60 ~ ~5 
\Qf)J 



PREFEITURA MUNICIPAL D 

NOVACANT 
1963-2013 

Eu a-açe. !]> wde :o~ ta :Jl:ijWJtia 
-=PARANÁ===

CNPJ • 77.845.394/0001·03 

ATESTADO DE VISITA 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 30/2016 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n° 03/2016-PMNC 

Declaramos que Sergio Antonio Pastro CPF N° 727.154.729-00 
da proponente : CONSTRUTORA P ASTRO & CIA LTDA devidamente credenciado, 
visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epigrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Junho de 2.016.-

Prefeitur u cipal de Nova Cantu 
Eng. o Ciwil - e bastião Ronaldo Vilela 

CREA - 1 .354-D!pR 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nol/acantu.pr.gal/.br 



0310312016 CREA 

• . 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA- PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos terrros da Lei Federal 
n° 5.194/66 possibilitando- oCa) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro. 

Cert~ão no: 24779/2016 

Nome: SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira - CREA- PR NO : PR- 20780/D 
Registro Nacional: 1704624100 
Registrado(a) desde : 29/03/1989 

Filiação : LECIO PASTRO 
ALTAYR CHRISOSTOMO PASTRO 

Data de Nascimento : 09/06/1964 
Carteira de Identidade : 3.536.269-0 
Natura lidade : MARTINOPOLIS/ SP 

Título(s) : 
ENGENHEIRO CIVIL 

UNIVERSIDADE ESTA DUAL DE MARINGA 
Data da Colação de Grau : 17/10/1987 
Situação : Regular 

Atribuições profissionais: 

Validade: 30/08/2016 

CPF: 7271 5472900 

Diplomação : 17/10/1987 

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
39456 - CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
Desde : 15/07/2004 Carga Horária: 4 Horas 

44548 - S A PASTRO ME 
Desde: 18/09/2006 Carga Horária: 4 Horas 

53231 - CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA- ME 
Desde: 18/05/2012 Carga Horária: 4 Horas 

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou 
presente data. 

""""' 
dívida ativa até a 

& 
-P-a-ra--fi_n_s_d_e_:_L-ic-i-ta_ç_õ_e_s __________________________________________________ r_~~ 

http://creav.eb.crea-pr .org .br /consultas/certidao.asp?SESSAO= uq BPRZAN SI.94&COD REGT0=40460&N UM PR OT = &AN OPR OT =&C ODFU NC =99999" . ~ 

I 



03/03/2016 CREA 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 81669/ 2016. 

Emitida via Internet em 03/03/2016 13:56:51 

Dispensa -se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Se rviço NO 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Cód igo Pena l Brasi leiro, sujeitando o 
autor à respectiva ação penal. 

http://creav.eb.crea-pr .org .br /consultas/certidao.asp?SESSAO= uq BPRZAN S-.94&-COD R EGT0=40460&N UM PROT = &AN OPR OT =&C OD F U NC= 999:t · ~ 



03/03/2016 CREA 

• . 
. 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra- se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas ativ idades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Certidão n°: 24947/2016 

Razão Social: CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA - ME 
CNPJ: 15545532000181 

Validade: 30/08/2016 

Num. Registro: 53231 Registrada desde: 18/05/2012 
Capital Socia l: R$ 130.000,00 
Endereço: AVENIDA YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO, 635 CENTRO 
Município/Estado: UBIRATA- PR CEP: 85440000 
Objetivo Socia 1: 
Construção de edifícios, (obras públicas e privadas), construção de instalações esportivas 
e recreativas, obras de urbanização - ruas , praças, calçadas, pavimentação asfaltica e 
pedras po liédricas, atividades paisagísticas, construção de obras de arte especiasi, 
construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata, 
obras de fundações, locação de guindastes, empilhadeiras para construção civil, serviços 
de engenharia e fotocópias. 

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsáve l( eis) Técnico(s): 

1 - SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira: PR-20780/ D Data de Expedição: 29/03/1989 
Desde: 18/05/2012 Carga Horária : 4:0 H/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

Para fins de : LICITAÇÕES ~ 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página 1 o CREA-PR 
(http://www.crea- pr.org.br), através do protocolo n.o 82117/2016,f eysaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a particip çao efetiva de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s). ~ 

Emitida via Internet em 03/03/2016 16:42:14 ÜQ ~ 

http://crea....eb.crea-pr .org .br /consultas/certidaoj uridica.asp?SESSAO= uq BPRZAN Sv94&CODR EGT0=4046o&DEPT0=5330&C ODF U NC =999999&N U . ~ 1/2 -. 



03/03/2016 CREA 

Dispensa -s~ a assinatura neste documento , conforme Instrução de Serviço NO 002/ 2014 . 
A fals 1f1caçao deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro 
autor à respectiva ação penal. ' 

http://creéMeb.crea-pr.org .br/consultas/certidaojuridica.asp?SESSAO=uqBPRZANS-.94&CODREGT0=40460&DEPT0=5330&CODFUNC=999999&!qU .. ~ 

» 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona l 

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

Nome: CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME 
CNPJ: 15.710.012/0001 -87 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabil idade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é cert ificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto á 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 PG FN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 09:37:37 do dia 06/01/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/07/2016 / 
Código de controle da certidão: 37AF.98DB.AC71.66D5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



09106/2016 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1571001210001-87 

Razão Social: CONSTRUTORA BERIT LTDA ME 

Nome Fantasia:CONSTRUTORA BERIT LTDA ME 

Endereço: R PEDRO GENERO 365 I JARDIM IZABEL I CAM PO MOURAO I PR I 
87309-150 

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 Serviço - 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: 31/05/2016 a 29/06/2016 ' 

Certificação Número: 2016053102400988188704 

Informação obtida em 09/06/2016, às 13:16:36. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autentici dade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20663116&VARPessoa=20663116&VARUf=PR&VARins\X.. 1/1 



GOVERNO DO ESTADO 
Secrt11HI' o~ F Jten.:~~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 0147 45602-49 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.710.012/0001 -87 
Nome: CONSTRUTORA BERIT L TOA - ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Pagma 1 de 1 

Válida até 28/09/2016 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov .br 

Emotodo via Internet Publ<ca (31/0512016 11:04:09) 

J 



ESTADO DE PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Protocolo: 

Contribuinte : CONSTRUTORA BERIT L TOA - ME 

CPF: 15.710.012/0001 -87 
Endereço: RUA PEDRO GENERO, n° 365 

Bairro: JARDIM KIMBERLIM 

r::omplemento: 
. ,equerente: 

Cód. Contrib .: 6140408 

[FINALIDADE] 

rARA FINS DIVERSOS 

[ OBSERVAÇÕES] 

N. Cert idão: 10092/2016 

RG: 

Ponto de Referência: 

Validade: 04/07/2016 

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não const a débitos vencidos no Cadastro deste 
.micípio . 

CAMPO MOURÃO/PR, 2 de junho de 2016. 

~ 
i 

Emitido Via Portal ~ ~~~~~~__'\ 
Rua Brasil 1487- CAMPO MOURÃO - PARANÁ - CAIXA POSTAL, 420- CEP 87301 -140 ~ 

TEL:: (44) 3518-1144 - FAX: (44) 3518-1104- CNPJ MF n° 75904524/0001-06 
Home-page: wwvv.campomourao.pr.gov.br E-mail prefeitura@campomourao.pr.gov.br ~ 



?OD:CR .Jt.: Á rr 
:~S~IÇA GO . PL~~: :~ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : CONSTRUTORA BERIT LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 15.710.012 /0001 - 87 
Certidão no: 148 8265 3/2 016 
Expedi ção: 03/02/2016, às 09 : 08:15 
Validade: 31/07/2016 1- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de s ua expedição. 

Certi fica- se que CONSTRUTORA BERIT LTD A - ME (MATRIZ E FILI A IS ) , 

inscrito(a) no CNPJ sob o n o 15 . 710.012 /0 001-87 , NÃO CONSTA do Banco 
Naciona l de Devedores Tra balhistas. 
Cer~ idão emitida com base no art. 642-A da Consol idação das Leis do 
Trabal ho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Reso l ução Administ rat iva no 147 0/201 1 do Tribunal Superior do 
Traba l ho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr ibunais do Trabalho e es tão atual i z ados até 2 (doi s ) dia s 
anterio res à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a e mpresa em relação 
a todos os seus estabe l ecimentos, agências ou f il i ais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no por ta l do Tribuna l Superior do Trabal h o na 
Interne t (ht tp: //www .tst . jus.br) 
Certidão emit ida gra tui tament e. 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
~o Banco Nac i onal de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessá rios à identificação das pessoas nat u rais e jurlalcas 
i nadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabe l ecidas em sentença condenatória trans itada em j u lgado ou em 
acordo s judiciais trabalhistas, inc l usive no concernen te aos 
reco lh i mentos previ denc i ário s , a honorários, a custas, a 
emo l umentos ou a recol himentos dete rminados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
~rabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

• 11 I' 



02105/2016 Comprovante de Inscri ção e de Situação Cadastral- Impressão 

~~ Recerte1 Federal 

-----

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·m ·~ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
!~~ ~-~~ ' 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ~-~.!,,1/ 
~ 

NUMERO DE INSC"<IÇÃO 

I 
COMPROVA NTE DE IN SCRIÇÃO E DE I DATA DE ABERTURA 

15.710.012/0001 -87 
SITUAÇÃO CA DASTRAL 04/06/2012 

MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

CONSTRUTORA BERIT L TOA - ME 

TITULO DO ESTPSELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CON STRUTORA BERIT 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONQMICA PR INCIPAL 

41.20-4-00 - Con strução de edifíc ios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

42.99 -5-01- Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.30 -4-99 - Outras obras de acabamento da co nstrução 
43.30 -4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armá rios embutidos de qualquer material 
81 .30 -3-00 - Atividades paisagísticas 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifíc ios em geral 
42.13-8 -00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
47.44-0-99- Comé rc io va reji sta de materiais de construção em geral 
47.44-0-01 - Comé rcio va rej ista de ferragens e ferramentas 
25 .11 -0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 

C ODIGO [ DESC RIÇÀO OA NATUREZA JURIDICA 

206-2- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

~ -OGRADOURO 
. R PEDRO GENERO l i ~~~ERO I I COMPLEMENTO 

I CEP 
. 87.300-970 I 

I BAIRRO/DISTRITO 
. JA RDIM KIMBERLIM I 

I MUNICÍPIO 
. CAMPO MOU RAO I ~~~ 

I ENDeREÇO [LETRÕNICO 

I 
I TELEFONE 
. (44) 3017-0998 

I ~;-::~ FEDEI'V\TIVO RESPONSÃVEL (EFR) 

I SITU.\(,:ÃO C;\DASli~AL 
ATIVA I 

I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

04/06/2012 

I MOTIVO IJE SITur,ç .\0 C/\DASTR,\L 

I SIT LI AÇÃO ESI'EC 11\L 
~ ... ~ 11' 11-ll'?f'li! 

Aprovado pela Instrução Normat iva RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 02/05/2016 às 13:56:31 (data e hora de Brasí lia). 

t1ttp://www.receita.iazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 

I 
I ?.~:~.~~ SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 

I 

I 

I 

l 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 



TP 03/2016 

Debitado 

Creditado 

Nome P M N CANTU SERV GERAIS 

Agência 2349-3 

Conta corrente 6457-2 

Valor 8.217, 15 

Nesta data 

---------
Transação efetuada com sucesso por: J8831634 LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS. 

6~;~ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 Ouvidoria &I 0800 729 5678 

Para deficientes auditivos 0800 729 0088 



Município de Campo Mourão- Cidade Esco 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP 
Departamento de Obras - DEPOB 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA

EPP, INSCRITA NO CNPJ No 06.241 .773/0001-46, COM SEDE A RUA ILHA ABROLHOS, 

547, ATRAVÉS DO ENG0
. CIVIL RESPONSÁVEL CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS, 

CREA PR-139815/D, EXECUTOU OBRA E SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CAMPO 

MOURÃO, INSCRITO NO CNPJ W 75.904.524/0001-06 NO PERIODO DE: 

-INICIO: 

-TÉRMINO: 

30/06/2014 

30/01/2015 

-ART 's: W. 20142789935 

SENDO: REVITALIZAÇÃO DA CASA DA CULTURA - 1a ETAPA, NO MUNICIPIO úE 

CAMPO MOURÃO/PR ; COM ÁREA TOTAL DE 1.229,76 W. SENDO TAI S SERVIÇOS 

EXECUTADOS: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES I 
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVAI'-JIZADO 

l 1.2 DEMOLIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS 

1.3 DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO- ESPESSURA ATE 4 CM 

1-l DEMOLIC?.O DE PISO CERAMICO I 
i .5 DEMOLICAO DE PISO VINILICO I 

1 6 DEtdOLICÕES DE TIJOLOS FURADOS 6 FUROSIS1=1,1 REAPR0\1. I 
I RETIRAiJ.-". DE BATENTES DE MAC>EIRA 

; 
1.7 I 

1.8 \RETIRADA DE FOU-'AS DE PORTA DE PASSAGEM 'I 
1.9 I RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM MADE IRA C/ MONT. METALICOS 

I 

1.10 RETIRADA DE ESQUADRIA METALICA I 
1.11 RETIRADA DE BATENTES METALICOS l 
1.12 DEMOLICAO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADA : 
1.13 RETIRADA DE CALHA MET ALICA I 

1.14 'RETIRADA DE RUFO I11ETALICO I 

I 
2 ALVENARIA ~ 

2.1 
ALV.Eivl TIJ.CERAMICO FURADO 9X14X19Civ1, ·,12 VEZ (E= 9C~ ASS. ARG. 1:4 (CIM.E AREIA i 
IVIEDIA NAO PEN.), PREP.11·IANUAL, JUNTA 1 CM I 

2.2 I VERGAS 10X10 CM PREkiOLD. CICONCR.FCK=15 MPA (PREP .MEC. ). l 

( 

·i\ 
~ 
K-

I . ,& . vuNrc~EJCO 
'"'''t;B·II'R ~ r ~@.~ 

O ta. O Of .&.U'Tét-1-re r»...E FOI <~~g~~iB~~~1o AflXAOO !tA út_f.,.v.FOLHA 

tr:JVA CA.NT\J ••. ........ ... ... 



\,'t~-'"Dl Munjcípio de Can1po Mourão- Cidade Escola 
' ; ~ .... .rn 
;, LiJJ ; 

-.' .-.,..._ _ _.... .. ·., Secret aria de Obras e Serviços Públicos- SEOSP 
·~ ~-~ ·- :.;,<>< Departamento de Obras - DEPOB 

3 PORTAS DE MADEIRA 

3.1 
PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A O 80 A 2.10 IN CL ADUELA, ALIZAR, DOBR. 
E FECHADURA EXT. PADRÃO POPULAR 

3.2 PORTA DE MADEIRA PARA DIVISÓRIA, COMPLETA. MED. 0,80 X 2,10 

! ESQUADRIAS METÁLICAS I 4 

4.1 PORTAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO l 
4.1 '1 PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 150X2.101.· INCL.GUARN 

4.1 2 I BARRA ANTIPANICO PARA PORTA 

~1 REP . .:..ROS OU SUBSTITUICÃ.O ESQUADRIAS METALIC!'S EXISTENTES I 
!. 2."' I RETIRADA DE ESQU<\DRL.:.,S l.lcT ,:.uc . .:..S PAR.; REAPROVEITAMENTO 

I 

4.2.2 I COLOCAÇÃO DE ESQU,!.,ORIA M::TALIG COM REAPROVE ITAMENTO 
I 
I 

4.2.3 I SUBSTITUIÇÃO DE PEP.FIL DE ESOU1._JPIAS 1.\i=TALIC.-'.S I 
I I 

5 IMPERM EABILIZA~ÃO ! 
F<.EGULARIZ.~':;..C 6 . .l.SE (' ' I ~.=<.E - · :3 :::.q;:p _ '.1-d\U.~·- · IIKU,DiTIVO I 51 II.IP::.RI:iE . .:..BIL\Z.'-.r, TE::.=:::. 

I 

52 
i lf'viP ::.Rr,IEA61L Z-.l.C-0 :::::: s_=::.=.;:l: .::. :.::;;.• r;.:.,;,T.:. ~.s;: . .:.,L - ,ç,:., tCOI1 POLI~.I !:.ROS TIPO 

A0 P ). E=~ ,.\,, 

5.3 I FR ' -=c·c · ·=c I' c · r- · - =c: ~ ·· ":;::> = -~~~.~ ,;:: 
\_. - ~ " - .-. ' r" - '- I. - - -,.. I""_ -- .._. E< 8'.1 \ 

5 . .! ARGA: .1ASS . .:., PC: ~ '.' E'<.~>:: CG ·=:·-, ::_·,r::. 3::, :: 
. 

I --:::. 

5.5 TELA DE "'C~ I ESTcR R::.S II\ -D,..., I 

! COBERTURA 
I 

6 I 

6 1 
! ESTRUTURA EM MADEIRA APARELh.O..DA, P.'TELrlA or,OJLAG.!>. JE = SROC I'·.; E ~TO. 
I APOIADA Ell. L-.J E OU P,..,R:ODE 

I 
I 

I coBE~TURA CITE LHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA. E= 6 1·.1M. c: cur.1EEiRA UNIVERS,..I_, 
I 
I 

6.2 I INCL JUNT.t..S DE DILAT. E ACESS. DE FIX .. EXCL. r,\ADEIRA~·.ENTO I 

I I 

7 ÁGUAS PLUVIAIS I 

7' 1 I CAIXAS DE CAPTAÇÃO P/ÁGUAS PLUVIAIS, t.1 ED 60 X ôO COí·il TAI'. lPA I 
I 'i 
I 

TU60 CONCRETO SII.IPLES DN 300 MIA PARA DREI~AGEM · FORI\JECIMENTO E I 
7.2 INSTALACAO INCLUSIVE ESCA.VACAO MANUAL 1M3/r>.-1 

7.3 
TUBO PVC P/CAPTACÃO AGUAS PLUVIAIS DN 100MM. INCLUSIVE CONEXOES • 
FORNECIIvl ENTO E INSTALAÇÃO I 

7.4 INSTALACAO DE RUFO 11'1ETALICO I 

7.5 INSTALACAO DE CALHA METALICA 

I 

8 ! INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

8.1 : CONDULETE PVC PARA ELETRODUTOS 100 X 50 {4" X 2") I 
8.2 C"\UZET A ELE TROCA LHA (CAIXA DE PASSAGEik1 • 00 X 50 _..., I 

/ J 
i 

8.3 CRUZETA ELETROCALHA iCAIXA DE PASSAGEivl) 200 X 50 ·- -
64 OD DISTRCHAPA ACO GAL'/ PARA 06 DISJUI'-JTORES • FORN E li'IST f /} 
õ.5 I 00 DISTR.CHAPA AÇO GALV. PARA 04 DlSJUNTORES. FORN. E INST. \/\/ 

! QD DISTRCHAPA AÇO GALV. PARA 10 DISJUNTORES · FORN E INST. \'--~p I 
8.6 

8.7 I DISJUNTOR TERMOI.~AGNET ICO lv10NOPOLAR 15A · FORN. B •-. _._.-.- .... -~ ,..,_, 

6.8 Dl!:'JUNTOR TERM0h1AGNETICO MONOPOl.AR 20.4. · FORN. Eill~' ~~-..r ~-~-=-:-i. 
V., U~l \:11 ~~"' 

~-r. ~ .ENAT 
ENG° CIVIL'. 

O !S. O DE .wfEHTIC()~ f O 
• ~C~EO· ~IXJ.OO kA ÚL ll'!A FOLH,. tr:JYA CAmU ........... - •• I 

..... ~.--~· 
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i DISJUN TOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32A · FORN. E 11\JSTAL. 

8.10 I DISJUNTOR TERMO:'vl AGNETICO BIPOLAR 15A. FORN E II•ISTAL. 

8.11 DISJUNTOR TERMOI\lAGNETICO BIPOLAR 30A. FORN E INSTAL 

8.12 DISJUNTOR TERMm.lAGNETICO TRIPOLAR 2Q.A, • FORN. E li'ISTAL. 

3.13 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 50A • FORN. E INSTAL. 

1-'8:..:... ·_4'------t-=DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 70A ·FOR!,. E INSTAL 

8 15 DISJUNTOR TERMOMAGNf=TICO TRIPOLAR 160A . FORN E INSTAL. 

8. 16 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250A- FORN E INSTAL. 

8.17 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DIM ?QA 

8.18 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DI~.! í60A 

8.19 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DIM 50A 

1~8~. ~20~~1~N~T~E~R~R~U~P~T~O~R~S:..:..I~~A~P~LE~S~.~1~T~E~C~LA~·~S~c~/,~IP~L~A~.C~A~-----------------------------' 
8.21 INTERRUPTOR S IMPLES. 2 TECLA· s :: l\1 PLACA 

8.22 INTERRUPTOR SIMPLES. 3 TECLA · COlA PL'ICA I 
8.23 INTFRRUPTOR PARALELO 1 T::CL!.. SE' I ?L-'.C . .:.. 

8.24 \Jt,TêRRUPTOR PAR.".LE_O 2 -E::;· - :.:::C..:..·'~;::~-:....:.~c::..."~-----------------------------' 
1-'8:..:.·~25~-+-C:::.c"'..:..' B::..O::c.:::Dc.=:::....:C::..:D::..:B::..:R...:.:E::...:..::IS:..oO:..ol:.:... ~P..:..vr.:::.v_·_,_,. ::....:1..:..· '..:..· =-: ~~:.:::=~s~,.:;:...-c.=c..:..~ :..:..T=.~..:.."':....:C::.:n.:.:.··:..:.:..I:.:;J -'..:..'. ---------------------! 
8.26 CABO DE COBRE ISOL PVC ~.: r,;1.;2 ?.:OSISTE~Tê ;., C,-,AI'.\,-, I 

8.27 CABO DE COBRE !SOL. P\C ô.C 1.1::: R::SISTE;, TE -. ç,,.:.r; i.>.. I 
8.28 CABO DE COBRE !SOL ?\'C ·c :j •.a:: F :O~ s-:::r,-:::,.. :n~M.:. 

8 30 

8.31 

CABO DE COBRE !SOL P\ C -:,o \' 7: /.11.12 ?.ES,_ST_c_.-. --=c:_c..:.....:=-H ....... ...,_' 1:...../_,_··------------------i! 

TOMADA 2?~ T - 101-. COlA PL.:..C . ..., 

8.32 TOMADA 2P..-T • 20A CO!.\ PLACA 

8.33 LUM IN.GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER!BOCALILA'-,1?ADA 100W I 
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, C/ REATOR DE PARTIDA RAPIDA t: LAMPADA I 

8.34 FLUORESC. 2X40W. COivlPLETA. FORN E INST 

I-'8:..:..3:..:5_...,....Hc.;..:Oc.=Lc.::O~FOTES DIR t:CIONAIS I 
I REFLETOR COM SUPORTE E AL"A E LM;IPADAS DE SODIO 250W ~~8~.3~6~-r~~~~::..::.c~~~~~~-v~·=.c.=~~~~~~~~~-------------------• 

3.37 ELETROCALHI-, APARENTE (100X50) 

8 38 i ELETROCALHA APARENTE (200X50) 

8.39 I CAIXA PASS.EM A LV.CITAMPA Efl\ C.A .. FUNDO DE BRITA l_50X.c::5...:.0;,..;.X5::..;0:..cl ______________ , 

8.40 ELFTRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 251>11\111 ' ' IN CL CONEXOES 

~S~.4~1~-rE~L~E~T..:..R~O~D:..oU::..:T~O~D~E..:..P~V~C~R.:.:.I~G~ID:..oO~RO.:::..:::.S.:::.CA~V~c~L~32~~~11·:..:.·1~1~í~· ~~·~IN~C:..:L~C~O::..;N~E~X~O~E~S~-------------~ 
I I 
I I 

9 I INST ALACOES TELEFONICAS 

S· i I TO'M-.DA P/Tt:LEFOHE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS-FORI•JE INST. I 

1 9,~.2~--~~0~U~A~D~R~O~D~E~D~I~S~T~R~IB~U~IÇ~A~·o~P~A~R~A~T~E~LE~F~O~N~E~N~2:...2~0~X..:..20::.:X~1~2~C.:.:.M~----------~~-----~ ~ ,5' 3 I OUAC)''~O DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 3 .@ .. ~0X12CM ,.., 

; .:1 O'JA;JRO DE DIS- RIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 5 ôOXSOX12CM ). 

9.5 FIO TELEF 0,6 MM, 2 CONDUTORES (INTERI"O) FORN. E INST. '\r / 
9.6 
,.,., 
~ . 1 

0.8 

9.9 

I CAIXA DE ALVFNARIA MEDIA 50X50X.60 (\. 

I C,l.IX.~ DE P.l..SSAGEtlli.IED. 30 X 30 ~ ~ 
CAIXP. DE PASSAGEM MED . 20X20X25 FUNDO COf..1 BRITA , '-'~ 

i EL;:TRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1''1t•:CLUSllfE CON :Gl.JNt-l:.ttE, c.AMt:; , 
O[OP~~~~l;iR: 'jL~.·::·. ~ 

~~ · a SECRETAR!/• DO PLPJ!EJ:~:~~ · 'i:-J 
0:~~:~~~10;0~: FOI VA Ú l3 IOG'/1 (O 

••••••••••a•••••~ ~ ---



' 
9.10 

9.11 

' 

10 

10.1 

10. 2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.ô 

10.7 

11 

11 .1 

11 .2 

11 .3 

12 

12.1 

12.2 

12.3 

13 

13.1 

13.2 

13.3 

14 

14.1 

14.1.1 

14 .1. 2 

14.1 .3 

14.2 

14.2 .1 

14.2.2 

14:; 

1 ~L3. 1 

14.:) .2 
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HASTE COPPERWELD 3/4 X 3000 

PERFILADO 50X50 fvHA 

PREVENÇÃO CO NTRA IN CÊ NDIO 

EXT INCENDIO TP GAS CARBON ICO 6KG CülviPL.-FORN. E INST. 

EXT INCENDIO A.PRESSURIZADA 10L INCL SUP. PAREDE CARGA 

EXT. INCEND IO TP PO OUIMICO 6KG - FORN E 11'-ISTALACAO 

DETECTOR DE FUIVIACA IONICO AUTOMATICO NBR 9441 

LUZ DE ElvlERGENCIA P.t..,RA PARED: BLOCO AUTONOMO - 2X55W-AUTONOMIA 4HORAS 

INDIC.DE SAlDA DE t::I.:ERGE1'-lCIA P/PAREDE 6L.AUTON01110-2X7W-COM 11\DICAÇAO DE 
SAlDA- AUTONOMIA 2h0RAS 

LUZ DE EMERGENCIA PARA PAReDE BLOCO AUTONOf\10- 2X7W-AUTONOMIA 2HORAS 

REVESTIMENTO PAREDES IN TERNAS E ACESSÓRIOS 

CHAPISCO TRACO 1:) 1CII.I . .'r.REIA I:'EDil·\1, E= 0,5CM , PREP. MANUAL 

i ElviBOCO TRACO 1:3 ICIIvl .• ~.R::: • c_ I.IEDIA). E= 1.5CM, PREP.lvl.A.NUAL 

REBOCO ARG.TR 1:2 (CAL ARF!.t, FH .. !.. PEI·~J E=0.50.1, PREP ~•!ANUAL 

REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 

CH.A.PISCO TRACO 1:3 lC IM.IAREIA I. EDIAt. == 0,5CH ?REP. r,1ANUAL 

EMBOCO TRACO 1:4 (CIIoi./AREIA r·. ·~ :::DIA). :::=2 OCI.1. F."{EP. 1.1~.NUAL 

REBOCO ARG.TR 1:2 ICAUAREIA F Ir lA. PE'~).E=O 5CI.I PREP.MANUAL 

, REVESTIMENTO DE PISOS 

REGULA.R':~.ACAO DE PISO I ARGAMASSA TR.A.CO ' :3 ESP 2 Clvl 

PISO CERAIVIICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTA.DO S03RE ARG. DE CIMENTO 
COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO 

qoDAPE El1•l CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASS. C/ A.RG. TRAGO 1:0,25:3 (CII'viE!~TO. 
CAL E AREIA) REJ. E!•. I CIMENTO BR!\NCO 

i 
PINTURAS 

I PINTUR.", EIVI PAREDES 

I El'.~ASS. C/ MASSA ACRILICA P/AMBIENTES INT..'EXT . Uh·iA DEMP.O 

P INTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEI•AAOS 

GRAFI.A.TTO PAR.NOVA CI 2DE1v1ÃO LATEX A.CRILlCO 

PINTURA Elvl TETOS E FORROS 

. =MASS. Cilv!ASSA LATEX PVA P/ AMBIENTES INTEmjOS. UMA DEMAO 

PINTURA PVA. DUfi.S DEMAOS 
1 P INTURA DE ESOUP..ORI!Õ.S DE MADEIRA 

ElviASSAMENTO MASSA BASE A OLEO E~· ! 1\ IAD!: IR,., . f)LJAS DEMAOS '~ 

PINTURA ESMALTE FOSCO P11 .. 1ADEIRA, Di_..AS DEi.1AOS. li'ICL.APARELHAiviENTO \Fi:J imO 
NIVELADOR BRANCO FOSCO I 

\(_~-
LIMPEZA FINAL ~'-' 

I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

i 

I 

I 

I 
I 

I 

I 

j 

I 

L!r~PEZA GERAL D.A OBRA 
' ~- ~ 

1 GUNr-c.~t: '-' 
OORI . 

~~·O 111: $ . ENG' CIVil -C 
o S~LO DEAUTENTH DADE FOI S~ETAP(j 

rJ'IJW)ONAÚt'TW F~~ CAJt1\l 3 I 
liWA· ~ ~~-
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CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1 

TUBO PVC i:SGOTO SERIE R DN 15011·1M Cl ANEL DE BORRACHA- FORNECI~.,EN~ 
INSTALASAO 

' 
EXECUÇÃO DE PISO DE ASSOALHO - SALAS DE DANÇA 

DEMOLICAO DE PISO VINILICO 

1 
REGULA;;:IZACAO BASE Çtr ,1 AREIA 1 3 PRE=> I.IMIUA_, INCL ADITIVO 

I 1 IUPER1:1i:A31LIZANTE E= 2Ci\1 

ASSOALh O EM IAADEiRA DE IPE - TÁBUA 2X 10CM ASSENTADO SOBRE TARUGA!v\ENTO o:= 
1/,Eif\ TÁBUA DE IPE 

CALAFETACÃO E ENCERAMENTO I 
RODAPE ':),I .lADEIRA. ALTURA 7CM. FIXADO COtll COLA 

COM PLEMENTO PI SO CERÂM ICO SALA DE DANÇA. D!:: RUA 

OEiviOLIC-".0 DE Pl30 IJINILICO 

PISO CER.:- :.tiCO P.:-.CR.'-.0 POPUL'-.r<. PEI4 ASSENTADO SOBRE ARG. DE CIMENTO I 
I 

COLANTE F.EJ'J;-,T .:. CO COU C I". ENTO BRANCO --1 
RODAPE ::· l CERA:.t:C.-. L N~;... =O?'.;!..AR PEI-4 ASS. C/ ARG TRAGO 1:0.25 3 (C itv1ENTO. 
CAL E ARE;;..! REJ. E1.1 C '.\E' . TO 3R~i·JCO 

PISO CER;._fi~JCO SA- A '·,\UL TI USO E SECRID 

s::r.IDLICAC ::: ?1~:::· ,1; ,,:_ ;-:: 

1-tSOC~R-·tco P· r; :o ·~.-~- --- ----- r:)~~-::c: "RG CE C•i .1ENTO l _. = .. r.: I r.W- ~,.-..,. i'",J-' ... _.-~:-- -= - -.::::::::= ~ -._; -V~,_""'\ ..: 

COU~-.NTF REJU:,T;..c:; :o :·:=.- c =?-'.:J 

RODAPE Ef-·1 CERAI'.:IC.!... L!!·~:- .; PCP~..r.R =E1-.: .:.ss. C. ,..,RG TRACO ·.:0,253 {CIMEWO. 
CAL E AREIA\ REJ. Eld CI'.\Et.JIO E=,.:.JICO 

I 

PISO CERÂMICO SALA COORDENAÇÃO DE ACÃO TEATRAL E CAMARIM 

DEMOLICAO DE PISO VINILICO 

PISO CERAMICO PAuP.AO POPULAR PEI4 ASSENTACO SOBRE ARG. DE CiMEI.JTO 
COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO 

RODAPE ElA CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASS. C/ ARG. TRACO 1:0,25:3 (Cilv1EN-O, 
CAL E AREIA) REJ. El\1 CIMENTO BRANCO 

I PISO VIN iLICO AUDITÓRIO E PALCO 

I DEMOLICAO DE PISO VINIL! CO 

PISO VINILICO SEf.'IFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSU~A 21VIM FIXADO CQI,I COLA 

I 
I RODAPE BORRACHA LISO. ALTURA ?CI\1. ESPESSUP.A lt:lhl. FIXADO COM COLA 

I TESTE IR-" ou RODAPE VINILICO 6CM FIXADO cm.1 coLA 
I PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS 

., 

I PIIHURA ESMALTE ACETINADO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE I\1ETALICA 

Atestado rc,gistrL'. 
vinculação a res 

CF.E~ · PP. 

A 02~.0Cl' 

1 

' 

l 

·j 

J 
I 

I, 

~ 

-- . 
I 
1 



CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR. certifica 
que o(a) profissiona l abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão. integrando desta 
forma sua experiência profissional. conforme o Artigo 4 7° da Resolução no 1025/2009. 
do CONFEA. 

Certifica que. conforme dispõe o Artigo 2° da Lei Federal n .0 6.496177. a ART 
def1ne para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de 
engenl1aria e agronomia. 

Certifi ca que. cabe ao(a) profissional a responsabi li dade quanto a realização e 
conclusão do(s) serviço(s). bem como seus quantitativos. sendo de responsab ilidade 
deste Orgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(ões) profissional(is). em conformidade com a Lei Federal n. 0 5.194/66. 
Resoluções do Conselho Federal de Engenhari a e Agronomia - CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Certifica que a capacidade técnico -profissiona l de uma pessoa j uridica é 
represen tada pelo conjunto dos acervos técnicos dos proFissionais integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profiss1ona1s 
integrantes de seu quadro técnico. conforme o Artigo 48° da Resoluç ão 1025/2009 do 
CONFEA. 

Certifica que. a cri tério do(a) profissional. esta Certidão de Acervo Técn1co 
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a) (s) contratante(s) constante(s) da(s) 
ART (s) acervada (s). o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao 
('>) serv1ço(s)/obra(s). abrang entes aos dados desta Certidão, e que atenderá a 
exigência prevista no Artigo 30. § 1°. inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93. 

Certi fica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa . 
recebedores desta. que as informações constantes no Atestado. em desacordo com a 
presente Certidão de Acervo Técnico. não é(são) de responsabilidade do CREA-PR. e sim 
de seu(s) emitente(s). restringindo-se à presente Certidão às ativ idades registradas na 
(s) ART(s) acervada (s). conforme disposto na Lei Federal n .0 6.496177 . 

Certifi camos. fina lm ente. que quaisquer eventuais informações divergentes 
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão. sendo o conteúdo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). """ 

ENGENHEIRO CIVIL 
CARLOS HENRIQUE FELIP E POÇAS 
Carteira Profissionai:PR-139815/0 
Acervo Técnico N°. :6547/2015 
Selos de autenticidade :A 023.050 

7 
RNP N°:1713327520 '\.L 
Protocolo N°.: 2015/0041851~ 

http://creaweb.crea-pr.org. br/webcrea/consultas/im pri m i r_ acervo.asp?N UM CE RT=65 .. . 15/0 I /20 16 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANA 

Certidão de Acervo Técnico 

CAR LOS HENRIQUE FELIPE POÇAS 
Carteira Profissional: PR-1398 15/0 
Acervo Técnico N°. :6547/2015 
Selos de autenticidade:A 023.050 

RNP N° . 1713327520 
Protocolo N°. : 2015/00418512 

.;R':' N° ............. . : 20:!.42789935 O . ..... Regi s trada : 04/07/2014 ......... .. . 
r.?-T Co!:respons .. . ... : ... . .. . . . .. . . ...... ART Vi:~culaàa : ...... . ........ . .. . 
E~1í)resa Exec•..Jtora ... : ?ROAT: VA CONSTRUÇÕES :.T JA - E?P . ................ . . .. . 
fG~tra:a~:e(s) ...... : MUN:CIPIO DE CA~PO MOJRAO CNPJ/CP? : 

75 . 90~ . 52 4/0001-0 6 ............ .. . .... ... ............ . 
Tipo de Con:rato .... : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ...... .. ...... .... . . . .. . ....... . 
Ac~vidade Técn i ca ... : SXECUÇÃO DE OBRA OU S~RVIÇO T2CNICO . . ......... ...... . 
Â!:ea de Co~petência . :EDIFICAÇÕES - CO~STRUÇÃO C:VIL . . ........ .......... . . . 
:i~o de Obra/Se rviço:EDIFICAÇÕES PÚ3LI CAS QUALQUER ÁR2A ...... . .... .... .. . . 
Se!:v iço Contratado .. : EXSCUÇAO ......... ... . . . .... . ............ .... .... . . . . . 
:Ji:nensão ............ :1.229,7 6 M2 ........ Área Existente : l.229,76 M2 .... .. 
Ár~a AM9l~ada ....... : 0 , 00 M2 ....... . ... Área de Reforma : : . 229 , 76 M2 .... . 
Dãdos Corr.9le;ne:1:ares : C, 00 ................ . .... . .... ... ...... . . .. . .. . .. . . 
;.':>ca.:. cia Obra ....... :.'A. V CO:'-lE::-\DADOR NORBERTO f':ARCON DES, SN CS~:TRO . .. .. . .. . 
1-Lr.~ ciplo/Es:ado . .. . :CAMPO :VlOURAO/PR . .. . ....... .. .. ..... . . .... . ........ . . . 
~a~a de In~cio .. .. .. : 30/06/2014 ........ . Da:a àe Conc!usão : 30/C1/2015 .. .. . 
Coçto ae Co:~clusão .. : DECLARAÇÃO ?ROF:SSIONAL ............. . ....... ...... .. . 
Descr . Compl. Serv .. :- EXECUÇÂO DE OBRA DE REV:!'A:. IZAÇÃC JF>. CASA 9;, 

CULTURA - 1 4 ETAPA, LOCALIZl\D,Z\ NA QUADRF>. :20 - CEN':'RO 
- MUN:CÍ?:C DE C.L.MPO !'CCURÀO/PR, REFERENTE: AO CONTR_!l.TO 
098/2014 ; CON'!'E~P:.ANDO SERV:ÇCS JE : 
I~PERMEF>BILIZAÇÃO ; - S~BST~T~:ÇÃO JA COBERT~RA; 
INSTALAÇÕES ELÉTR:CAS, ~IDRÁUL I CAS E T~LSFÕNICAS ; 
SU B STIT~:ÇÃO DE ?ISO CERÂlv:ICO E V::-J ÍLI CO ; - E'IN::'URJ>. 
EM TODA A E:DIF:CACÃO; - EQUI?AMENTOS JE ?REVENÇÀO 
CON~RA I~C~NDI OS ; ...... . .. . ...... . .. ...... . .... ..... . 

o;._servacào .......... : . . .... ........................... .. .. ............... . 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimi r_acervo.asp?NUMCERT=65 ... I 5/01/2016 ~ 



CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI A 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENG ENH EIRO CIVIL 
CARLOS HENRIQUE FE LI PE POÇAS 
Car teira Profi ssiona i :PR-139815/0 
Acervo Técnico N°.: 6 547/ 20 15 
Selos de autenticidade :A 0 23.0 5 0 

RNP N°:1713327520 
Protocolo N°.: 201 5/00418512 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(hllp://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n .0 2015/00418512. 

Emitida via Internet em 15/01/2016 09:51 :56 horas. 

D1spensa-se a assinatura neste documento. conforme a Resoluçao N° 317/86 e a lnstruçao de Serv1ço N° 
002/2014 . 
A falsificaçao deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro. sujeitando o autor à 
respectiva açao penal. 

http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprim ir_acervo.asp?NUMCERT=65... 15/0 I /'20 16 



Município de Campo Mourão 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP 
Departamento de Obras - DEPOB 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA PROATIVA CONSTRUÇÕES L TOA

EPP, INSCRITA NO CNPJ N" 06.241.773/0001-46, COM SEDE A RUA ILHA ABROLHOS, 

547 ATRAVÉS DO ENG0
. CIVIL RESPONSÁVEL CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS 

CREA PR-139815/D, EXECUTOU OBRA E SERVIÇO PARA O MUN ICIPIO DE CAf\11 PO 

MOURÃO, INSCR ITO NO CNPJ N" 705.904.524/0001 -06 NO CNPJ No 06.241 773/0001 -45 

NO PERiODO DE: 

-INICIO: 

-TÉRMINO: 

01/07/2014 

30/01/2015 

-ART 's : N". 20150430770 

SENDO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO CONJUNTO MORAOIAS 

AVELIN O PIACENTINI, LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES, S/N, CONJUNTO 

MORADIAS AVELINO PIACENTINI; COM ÁREA TOTAL DE 260,94 M 2 DE EDIFICAÇ.Ã.O. 

SENDO TAIS SERVIÇOS EXECUTADOS: 

ITEM DISC!UI\1/N.·\CtiO i 11:\ ' I QI[)L" 

l I I 

INSTALAÇÕES PRELIMINARES I 1 : 
l 1 1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO ___ _ _ ,I __ m' _l_ _ 999 o:; I 

TAPUME DE CHAPA DE lv\ADEIRA COMPENS~.OA . E= 6fVIM. COM I I 

I \- ~
' ·- 275.0.0 PINTURA A CAL E REAP 2X _ _ _ 

. -- -- ·~· PORTÃO EM CHAP/\ DE COMPENSADO . E=6 mm COM PINTURA E 
1·3 CAL (3 50 x 2.20 m) f-:lm' -; ?O 

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA un 1 O:J 

1

1 
40A EM POSTE MADEIRA 

1.2 

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCR'TORIO. PISO EM I 
, PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10mm. COBERTURA EM m' 

1 10_00 j I 1·0 I TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E 
• ESOJADRIAS 

I ------------------------------~ ---------~~ -~6 _ _ ·1 PLACA DE ~BRA l\,00x2,00m CHP GALV.PINT.CrfiNTA AUTOMOTIVA ~--m-' -'-- ··-8 ~O 
1 7 LOCAÇÃO DE OBRA m' 1 26C SI~ 

2 MOVIMENTO DE TERRA I 



2 3 

Município de Campo Mourão 

Sec reta ria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP 
Departamento de Obras - DEPOB 

I 
REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M UTILIZANDO MATERIAL I 
ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA JÁ CONSIDERANDO UM 
ACRESCIMO DE 25'/o NO VOLUME DO m' 

O REATERRO 

3CO.OO I 

I 
MATERIAL ADQUI RIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ I 

-----i '------+---

.----3-- j FuNDA~ç_õ_E_s ____________________________ ~---~--
3 1 1 ESTACA MAN 25cm C.A 20MPA TI?O "C" - 39 1 ~9 CA50/m3 

:~-4 ~ BLOCOS 

4.1 LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECAI\ICO E = 5 em 

4 2 CONCRETO FCK- 20MPA VIRADO EM BETONEIRA, SEM 
. LANCAM ENTO 

m2 

m3 c 51 

44 

4 5 

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 
FUNDACOES m3 8 S1 

2X, INCL MONTAGEM E DESMONT. _________ 
1 

~ 
FORMA TABUAS MADE IRA 3A Pi PECAS CONCRETO ARM, REAPR ~H -l 
ARrv.ACAO DE ACO CA-60 DIAM õ,OMM.- FORN. t CORTE (CtPERDA I 1 

DE 10%) I DOBRA I COLOCAÇÃO 9·00 I 
L~--~-6---t-A-R_M_A_c_A_o_A..:.c_o..:_c_A_-_s_o_o_I_A_M_. _1o_.o_M_I_v'l<_'_l2_l_-F_o_R_N_._~ c_o_ R_TE_(_K_G ___ [ kq 

1 
122.00 i r · I PERDA DE 10%) I DOBRA I COLOC. -

I VIGAS BALDRAMES 

CONCRETO FCK=20MPA VIRADO EM BETOI-.JEIRP. SEM mJ 
LANC/\MENTO 6 ·50 I 

I 5_2 LANCAMENTO/APLICACAO l'llf.NUAL DE CONCRETO EM ~13 6_~0 FUNDACOES 

FORiv'IA TABUAS f•JAD::I?.F. 3P.. p, PECAS CONCRETO ARI.1 REAPR 
3

4·-~,-z_x_IN_c_,L_M_o_N_TA_G_Et_·A_E_o_E_s_l_,;o_NT_. _____________ +-------
93·9~ I 

I ARMACAO DE ACO CA-60 DIAr_,1t-.2MM.- FORN I CORTE CIPERDA r 
kg 108 G J 

, DE • 0~'-! I DOBRI\ I COLO CAÇAO 1 

i -. S.S AR~JiACAO DE ACO Cf.,-'3') D.A' t5,0MM- FORN CORTE (C/PERDA 
DE 1 0%) I DOBRA I COLOCAÇÃO 

326.0ú 1 
ARMACAO ACO CA-SC DIP.M. ô.'JV!M(;I2) -FORN CORTE( KG 
PERDA DE 10°/c) DOSR;\ CO~OC 

5.6 kg 
--- -----

57 ARMACAO ACO C.4-5::i QIAM. 10.0MM(112) -FORN I CORTE( KG kg 71 GO 

I ARMACAO ACO CA-50. DIAfA 1 2,5MM(112) -FORN./ CORTE( KG 

I PERDA D E 10%) I DOBRA I COLOC. I 
58 kg 1:,0C\ 

~--·--~P~E~R~D~A~D~E~1~0~%~)_1~D~0~3~R~~~I ~C~O~L~O~C_. ______________________ ~----~-----
6 PILARES 

6.1 

6.2 

6.3 

1 CONCRETO ESTRUT C:Cr, =2Qi,1PA, VIR EM BETOt\EIRA, SEM 
LANÇAMENTO 

LANCAMENTOt,.;?LICAC/,0 1:1ANUAL DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS 

m3 11,7.:: 

FORMA TABUAS 1.1ADE,P-A 3J. Pl PECAS CONCRETO ARM, REAPR I m2 
1 

25 2.00 
2X. INCL MONTAGEr: E o=s:,IOI\ T __ I 

~
- 6 .4 1 ~~~~1~,;~?D~E8~~~ g~~Zc~l;'fo4.Vi~A-:Forw .t CORTE 1C1PERDA -,-- ~-9~~ .... ~=~-n: ~c j 

ARMACAO ACO CA-50, JiA'.i. 3 SMi\,1(1/2) -FORN./ CORTE( KG ·,- I 
6 5 ~g S.OO j · I PERDI\ DE 10%) I DOBRA! COLOC. I 

------· ------------r-kg ·1-
ARt-"ACAO ACO CA-50 OIAr. :0 ;jiffvil112) -FORN CORTE( KG 925 _GC 
P_E_RD~~~ 10%) I DOBRA' COLOC. ,:__ ______ _ 

5.6 ! __ 
I 

6.7 

7 

7. 

7.2 

ARMACAO ACO CA-50. JIAM. 12 S~.llv'l(1 2! -FORt'\ I CORTE( KG 
PERDA DE 10%) t DOBRA CCi_OC. 

VIGAS DE COBERTURA E DA PLATIBANDA 

"·9 



Município de Campo Mourão 

Secretaria de Obras e Serviços Públicos- SEOSP 
Departamento de Obras- DEPOB 

1 FORMA TABUAS MADEIRA 3A Pl PECAS CONCRETO ARM, REAPR li'· OO 1 
7.3 • 2X. INCL MONTAGEM E DESMONT ~112 " _ __,_:.:;:___ --------+--- _J 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM 4 211/!M FORN I CORTE 1r1PERDA 

I 
l 

I 

I 

~ 

kg 168.00 74 DE 1 0%) I DOBRA I COLOCAÇÃO. I 
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.S,OMM.- FORN. I CORTE (CIPERDA 

t-
I 

r:.o "·')I 
7.5 DE 1 0%) I DOBRA I COLOCAÇÃO. kg 

I 
v- " 

-
13 !-;1 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3MM(1/2J -FORN./ CORTE( KG 
kg 

I 
7.6 PERDA DE 10%) I DOBRA I COLOC. ' i 

7.7 
I ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0MM(1/2) -FORN./ CORTE( KG 
i PERDA DE 10%) I DOBRA I COLOC. kg 513.00 l 
1 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 1 O,OMM(112) -FORN./ CORTE( KG 

kg 13s.oo 1 7 8 I PERDA DE 10°/.) I DOBRA I COLOC 

I ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12.5Mfv1(1/2) -FORN .• CORTE( KG I l<g s·1 oc 7.9 PERDA DE 10%) I DOBRA I COLOC. 
I 8 1 LAJES PRE-MOLDADAS E MACIÇAS I 

1 LAJE: PRE-MOLDADA PIFORRO SOBRECARGA 1COKG/Tví2. VAOS 
ATE 3.50MIE=8CM. CILAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA 3CM. 
INTER-EIXO 38CM, CicSCORAMENTO (REAPR.3X1 E FERRAGEM 
r\EGAT!VA 

rn 2 237 07 I 

--·--- I LAJ':: L1ACIÇA E I.! CO~CRETO FCK 20MPA e= 12C'11, IN CL FORMA E 
ESCOP.AMEI\TO 

ALVENARIA 

I ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 1/2 VEZ. 
ASSENT Efvl ARGAM. TRACO 1.4 (CIM. E AREIA) 

I PORTAS DE MAD=IRA 

1 
PORTA ::J:O tloAOEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 
70X21 :JX3.5CM. INCLUSO ADUELA 2A ALIZAR 2A E DOS RADICAS 

rn:a 

I m' 

I 
m 

I 
I cj 
I 

~ '0 
I 

i -~ 

I 
11s 5·· I . i 

83.05 

I 
I I 
I l.! 

l 

PORT,:. DE II~.L-DE1~A COMPENSADA LISA PARA PINTURA. cj .;.1111 
80X2"0X3 5CIV 11\CLUSO ADUELA 2A. ALIZAR 2A_E DOBRAOICAS _____ _ 

I PORT.:. o:: IIA CE'RC\ COMPENSADA LISA PARO. PINTURA. 
90X2õ :x2.5CM I'.C!..lJSO AQUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS 

\ BN,JL ~0:..;.. E~:1 11\ADE RA TIPO VENEZiAI-JA (0.90 x 0,4G n1j__ __ _ 

I FEC ...;..:.~t... P.A C:õ EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE 
BM.~E.?.O o.;oRAO DE ACABAMENTO POPULAR 

I FEC';.-.~·--~A c:: EMBUTIR COMPLETA. PARA PORTAS INTERNAS, 
P~D:::,.:,c Di:: nC . .;3Af\~EJ-1TO POPULAR 

I ESQu,.DRIAS METÁLICAS 

i PORTAS DE ALUMiNIO 

:j 

c; I 
~I 
~n 5 00 

I 
un I .. t.,GO 

PO?.T~ :::: .l..E~IP. :OM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. COM 
I 

.::o~\ t_ m' 

i 
I 

rn' 

m' 

JA!'ELt..S DE FERRO 

JAN:::_>\ BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE 1\CO 

JANC:~; I'.'AXIM AR EM CHAPA DOBRADA 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

II•:?E~i:1EA81LIZACAO DE v:GAS BALDR/,ME. COM Til\ TA m' 1 
ASFAL - IC.C. DLJ,C.S DEM;\OS . :...._ ___ __;_:..=...; 

11\',PErtivlEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS m' I 
VEO.!!PREN PRE"'O /:?.1 3 I 

C06EiHURA I I I 

... _ ..... ___ ~ 
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I 
TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ~~ 

'--~-3_. 2-- _E_s_P_E_s_s_u_R_A-6M_'_M_. _~ N_c_L_u_s_o_Ju_N_T_A_s_D_E_v_E_D_A_c_A_o_E_A_c_E_s_·s_o_R_I_o_s-;._m' ns ., , I ,- DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO 

CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO I 
ONDULADA ESPESSURA 6 MM. INCLUSO JUI\TAS DE VEDACAO E rn 2 1 C-Cll '3.3 
ACESSORIOS DE FIXI\Cf\0 

1- ----!---------------- --
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUivlERO 24 \ 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM 1 ~ r--_ 2~ ~~ 

I 13 5 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUiv1ERO 24, rn 1 

-----I~D~E~S~E~N~V~O~L~V~IM~E~N~T~O~D~E~2~5~C~M~----------------+---~~---j0~, 
j 13 6 CONTRA RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 2~. 

I 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM 1 ?' FI 

----1-4-~~I~NS~IA~.L~A~Ç~Õ~E~S~E~L~É~T~R~IC~A~S~~------------+:---+--~-~-·~-I 
m 

14.1 I ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL Cl SAlDA SUBTERRANEA 
TRIFASICA SOA C; 1 .oo I 
I 

ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MIV1 (314") 
I--

1
_
4

_·
2 
___ F_O_R_N_E_-C_I_M_E_N_T_O_E_IN_S_T_A_LA_C_A_O _____________ ..J __ m __ :._ __ s_c5,70 \ 

14 3 \ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL m j 
. CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO 2.!JO 

14.4 I DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA • 
2 

"O l 
(AMERICANO) 10 A 30A 2<:0V, FORN E INSTAL. un " 1 

f------+-ID-IS_J_U_N_1TOR TERI,~OMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
14.5 un 1 O"• 

l------r~(_A_M_E_R_IC_,A_N_0~)6_0_A_1_0_0A_2_40_V~._F_O_R_N_E_I_N_S_T_A_L _______ -4---l_____ · ~ 
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 4501750V 2.5MM2 RESISTENTE A rn I - 776 cO I 

~-1_4_·6 __ \ CHAMA- FOR~ECIME:-:TO E INSTALACAO I --· 

I 
CABO DE COBRE ISOLADO PVC 4501"'"50V 4 '1t:v12 RESISTENTE A 1 m 1 

1,1::.n I 
_CHAMA - FORNt:CIMENTO E INSTA...ACAO __ i----l-----

1 14.8 I g~~~~~F~oi:ic~~~~7~o:'~~;;~g~6IOMII'I2 RESISTENTE A :n •sc.ao 1 

14 7 

~-------- -1 I I 14 9 CABO DE COB~E 1SOL.AJO ?VC 450/75QV 161\~M2 RESISTENTE A m 107 ~O 
1 I CIIAMA- FORNE:Cii·ilêNTO E INSTALACAO 

-----ti...::C:.:.A.::.IX.::.A~D-E.:_P.:::A.:..S::..3:=~"':=. G;.:;=..:.:~l=-•,i :..:.P.:...V=.C...:3:...:·::..o:=C:...:.T.:...:O.:::Gc..:..:::.O:....:N.:::A_L _ ________ .+--:m-~-- :":3 õQ" 
L-----+--------------------------- -----r----

CAIX/~ DE FASSAGEi•.\ PVC <:X2"- FORNECIIVIENTO E JNSTALACAO un 113 CJ 
---+-----~-------

ESPELHO PLASTICO '-X2"- FORNECIMEIHO E INSTALACAO 

TOti<AJA D= E!I13U 1IR 2P+T 10A/250V Cl PLACA- FORNECIMENTO E I 11,
13 I INSTA:...ACAO 

I 
TOf.'.AJA JE E'.'3UTIR 2P+T 20AJ250V C/ PLACA- FORNECIMENTO E 

14.14 
~-------LI_IN_'s_-_rA_Ln_._C_f_,o _____________________________ _, 

l LUiv"dt\.:,RIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM REATOR DE 
14.' 5 I PAf;TICA RAPIOf\ E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, 

I FOPN::OCI'!.ENTO E INSTALACAO 

1<:.16 
Lui/•,r:t-.Fil~ DE EMBUTIR 2x40 w- FORNECIMENTO E 

I i\! ST .A . •\Çf\0 

1_\..i."ll<'-,fW-. TIPO SPOT PARA 1 LAMPAOA 
I \I, í f I'::::;..',Dt:SCENTEIFLUORêSCt:NTê COMP/\CTfl 
1--·---------

I"<TER"\UPTO:::;. SIMPLES DE EMBUTIR 10AI250V 2 TECLAS, SEM I i4.' s p .. ACt.- FORNECIMENTO E INSTALACAG 

',t.: 9 F_/'.CA- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

pç 

PC 

113.0C 
1 

9'J 'JO 
I 
l 

:! co 

'13 co 

\ 

IN êR~UPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 1CA1250V ; TECLA. SEM 

------ t,\ ERP.UPTOR PARALELO DE EMBUTIR íOAJ25GV 1 TECLA. SEM ::-~----
\L.20 pç 1 :o "·n 

__ ---- PLP.CA_:: FORNECIMENTO E ~STA~CAO__ _ ___ ---·---- _ _ ~ 

1\:TERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 'OAJ250V 1 -EC • §ê"LJa ~ ~ .. 
14

·
21 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO /) CUN FE.k.E '-#-OMt 

·\ ~ 
OlRIGI'NAL 

t«>VA c . .. J.~.EJ-~(!_f_ )--- ...... _, __ _ 
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14 22 

I QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA ! 
METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES COM BARRAMENTO TR!FASICO E NEUTRO. un i 0:! I 

------~F~O~R~N~E~C~I~M~~E~N~T~O~E~I~N~S~T~A~LA~C~A~O~-------------------------_____J ______ -~ 
1 ?3 C XA DE .. ~ I I)- AI, ALUMINIO 4x2" COM TAMPA CEGA I un 1 oo 1 

I 

14 24 VERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE 10 rnm ITl • 5c.oo 1 --------- - ---
14.25 DPS - PROTEÇ.Ã.O CONTRA SURTOS 175\1-40 KA un i 4 00 

15 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA E REDE LÓGICA 

15.1 
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") m 2 "' .. J -J"'J 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 
.,. .... , .... ...; 

15 .2 
CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO l m 

-1 
,_ 3 • I 
" '· I 

I ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1 ") INCL 
;__ __ . r. 15.3 

1 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X 12CM EM 

I CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS PADRAO 
TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO 

15 4 I TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS P.A.Df"Jl.O fELEBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

I CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERI-.JO) 
FORNECIMENTO E INSTALACAO 

15 6 
I CABO TELEFONICO FE 1 .OMM, 2 CONDUTORES \uso EXTERNO; -I ' FORI\ECIMENTO E INSTALACAO 

15.7 • CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2' -FORNECIMENTO E INSTALACAO 

\.. 15 8 CONECTO!"{ RJ4S 

1 ____ 15.9 _ -· Sv;~\c.-, hP 1966·1;., :;:,, pcr~cos lO/ 100 ê 2 1Gb,\ 1.:: W 24-2G 

15 1 
O : CAIXJ\ ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFON ICAS TIPO R 1 

I 0,60X0.35X0,50M EM BLOCOS DE CONC.EST 

16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

I 
_ o:: I 

un 1~ üO 

un 1,00 

un 1 00 \ 

I 
16 1 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO u1 1.0') I 

'i 
16

_
2 

TUBO DE PVC SOLDAVEL SEM CONEXOES 25MM - J 
~------~F_O~R_N_E_C~I_M~E~N_T~O_E __ IN_S_T_A_LA_C_A_0 _______________________ -4---m---· 

1277
0 

\ 

6 3 
TUBO DE PVC SOLDAVEL SEM CONEXOES 50MM- _L m I ô7,9C \ 

__ 
1
_:_ ~oRNECIMENTO E INSTA~C_A_o___________ _ _ _____ 

1

_ ----,-- ____ _ 

16 4 
TUBO DE PVC SOLDAVEL SEM CONEXOES 32Miv1 - •n 1 

"6.5 

16 9 

FORNECIMENTO E INSTALil.CAO 

JO::L'-':, PVC SCLDAVEL 45, AGUA FRIA 251v\M- FORNECIMENTO E I 
JO::Lr8 PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM ·FORNECIMENTO E 
11\ST;..LACAO 

i6.10 REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X251JlM -
L---- r'ORNECIMENTO E INSTALACAO 

pc 

PC 

PC 

-
'2.o•: I 

i 2 0C I 

17 001 

::::o 

;:l ·- I 

9,001 
3 oc 

16_ 1-, TE rEDUÇÃO rvc SOLDAVEL AGUA FRIA sox2sMM- \ 
1 

FORNECIMENTO E INSTALACAO oç ., 5 CO 

\-1~,-;--~ JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 321AM. FORNECIMENTO E I \ I 
INSTALACAO pç 4 QQ_j GJ) 

16.13 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAtJENTO CROMADO I I . J 
SIMPLES· FORN . E INST. .._,c.._ ;ç lc O> 

16 .'4 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO · FORNECI'vlENTO co' ~·~eilitE ~"OM• 
--~II'.STA~C~ _ ~ o~{RiG--rRÃL ~ 

NOVo\~.J1!~~fl~ ~ 
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l REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO. FORNECIMENTO E 
f----- INSTALACAO 

-~REG ISTRO PRES SAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO 
· FORNECIMENTO E INST. 

16.15 

16.16 

I 16.17 

I 
[ ~8 

I 
. JO!:LHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90" ACUA FRIA 
125MMX3/I\ "- FORN. E INST. 

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA 
D~G~A 25MMX3/4" FORN E INST 

iô • 9 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA 

1

- .. - -, .. __ 

2

_

0

_-:D'AGUA 50_MMX1. 1/2 FORN E INST 

, ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CCM FLANGES E ANEL PARA CAIXA 
DAGUA 32MMX1" FORN E INST 

1 , 6.21 TE DE rvc SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM- FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

I CAIXA D'1\GUA EM FIBRA DE VIDRO SOOL, FORNECIMENTO E 

I 
1.00 __ 1 

1 oc 

pç 
23 J~ 

pç :(,00 

pc 7.00 

ç ~.JO 

2 co 

INSTALf1CAO, ENT'l.AOA 20ív1M COM BOlA 1/2, SAlDA 25\1M E ~ 
r----I SISTEMA DE LIMPEZA E EXTRAVASOR 32MM (PADRAO POPULAR) un I 2 nc 

lo. 23 j-'V-A:...L_V_U_LA_O:...E:__S_C_A_R_G_A.;_1;:...-. /-2.-' C-O-'I'--11'--R-'E:..:G:.:..IS-.T.:.:.R...!.O:__ . ..:::A:...C.c..A.:..:B;_A:...M:..:E:...N:..:T;....O:__E'--M--+--!:.:.:_ .•. 

PilETf,L CROMADO FORN E INST un 5.JO 

~~24 -~~~RNEIRA CROMADA LON-GA~;;~~~~R~~E PARA PIA i 

'G 22 

~-=l ::;~R~~:~L:::;AR:~~:: SEM COLUNA P.~DRAO PO~ULAR L~n-: _____ _§_G_:J 

I lõ.25 COM TORNEIRA CROMADA ?OPULAR o SIFAO.VALVULA E ENGATE 

I PLASTICO un 14 00 l 
----< 

~ VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR 

~f'!·' . ,vv 

1o ~6 I COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SAN ITÁRIO COM 
I PARAFUSO. ARRUêLA E BUCrlA- FORNECIMENTO E lt\STALACAO :----=u:.:..:·n'--+---...:.:..::-=--

16.27 I CA XA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM I 
1o.o•.) I 1 COM TAMPA H= ôCC ivl FCRN ::;: INST ---;-::.:.L'n-'---+-----'..:=:"-

. CAXA DE GORDIJ?--' Slf/P .• ES E'il CONCRETO PRE-MOLDADO DN I 
1,01JJ _4_0_M_M_C_Oivl TAII?A · FORNECiiViENTO E INSTALACAO _L ~ __ __,.::.; 

TANQUE LOLCA ôv-NCA C. 80LUNA INCL ACESSOR IOS !JE FIX 

~~~I FERRAGENS Ei,1 r·:iêTAL CRO:.v,oo TORNEIRf\ :_:O~c.:..P.:..R:::E~S~S:..cA~O----t-c:.u~n _;f---~ 

r-HJJ-0-~O PVC ESGCFO :cxsor:.i·.' · FORNECIM::N-0 E INSTALACAO 
1- . . ]UNCAO PVC ESGG 1 O 10CoX-501ViM · FORNECIIIIENTO E 
I 16 31 

I 

I NSTA~CAO 

CURVA PVC LONGA -'5° ESGOTO 50MM ·FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

CURVA ?VC ClR.TA 90° ESGOTO SOMM · FORNECIMENTO E 

pç 

pç 13_,.9:> . 

1~.oo 

.c!Z.oo_\ 

I 
70 05 

61 ,90 l 

1 INSTALACAO 

4 
I FORNECIMENTO~Ass=r~TA~ENTO_S_I_M_P_LE_S_D_E_r_u_s_o __ Pv_c _____ r_LL_,_ ____ ~ 

PARA ESGOTO O=lS::lívli\1 m --------------- --1- --1----'--.::C..::..::... 
I TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES SOMM . 

I 16
'
35 I FORr~óCIMENTO E 11\:STA.ACAO m 

--16 _ 3~--~ FORN-ECIMENTO E ASSc'-!TAC.1ENTO SIMPLES DE TUBO PVC 
5. 'C! 

I 
P/ESGOTO D = 1 c:: MM _ __ _ m 

16.37 

69J 
5 CO 

~ 
~ 
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TUBO DE PVC 100 mm ÁGUAS PLUVIAIS FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO m I 11 J so 

1 
JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECII!IENTO E INSTALA_C_A_O-t-___;.;~-~- ô,OO~ 

Cf'IXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO fv1AC ICO 
160X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA 

íCIMENTO E AREIA. TRAÇO 1.4j E=2 0Cfv1 COM TAMPA PRE-

I I 
I I 

I j MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 5 P PO C 1 fv1 A TI -I I 
5.0C I -----+ESCAVACÃO E CONFECÇÃO un l----- ·-- --1 

16.43 GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM 
i FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO [ un 5.'JC 

17 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO I 

I 17.1 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 1 OL IN CL SUPORTE 

I 
I 

PAREDE CARGA COMPLETA FORN. E COLOC cj i.O~ J 
I 17.2 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E I 

2.oo I COLOCACAO cj I 
I 

17.3 EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO- I I 

I FORNECIMENTO E INSTA cj 2.0G 

17.4 ~UMINÁR!A DE EMERGE'I;(IA B'VOLT- 2X8W-AUTONOMIA 2 HORAS 
1-;. "r1 I t- · - -·· cj - -......... - -17 ') I 0 1ACAS DE SIN/\~ I ZAÇ/10 DE PI\RDES un 

17 6 PL\JIL;RA DE SINi1LIZAÇÃO i~O PISO 

18 REVESTIMENTO PAREDES INTERNAS 

18 1 CHAPISCO TRAGO 1 3 i, CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA I 
i-----:-'~::_,_.:J:::_:-C:::,:M~, P_!R~E::!P...:A.:.:.R.:::O~Iv1~A~N~U::::.:Ac!:.L~D::_:A~A.:_:_R_:::G=:_A~M~A~S~S~A~---------!--'!l-' -1---63-1,09~ 

1 18 2 I EMBOCO PAUL1STA MrSSA UNICAJ TRACO 1 2-a (C IM. , CAL E I 
I jj AREIA MED.), ESP 1 5CI·.1. PP.EP MEC. DA ARGAM rn' 

~ 18-_3-- REBoco ARGN.t:ASSA -RAco 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) 1 
~ ESPESSURA 0.5CM "REPARO IMNUAL DA ARGAMASSA m' 

I I AZULEJO 15X15CI•.I, íA QUALIDADE, ASSENTADO COM I 
I 18.4 ARGAMASSA PRE-FABC\ICADA DE CIMENTO COLANTE . JUNTAS EM 

AMARRACAO INCLU 1N:l0 SERVICO DE REJUNTAME 
I NTO COM CIMEi'.TO oRANCO m' I 

19 I REV>'STIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 

19.1 CHAPoSCO TRACO 1 3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) , ESPESSURA 
0,5CM. PREPA"\C I·.'.ANUA~ DA ARGAMASSA 

I 19 2 Efv1BOCO PAULIS7A MASSA UNICA) TRACO i.2:ó (GIM . CAL E 
t-------'--A"-'R:=E..::._I,; MED ' ES 0 . 1 .5CM. PREP MEC. DA ARGAI'.Il 

I 19 3 R::.so::o ARG;.· iASSA TRACO 1 2 (CAL E AREIA "'INA PENEoRADA. 

m' 

m' 
1-'l -----~SPESSL~ C.SÇJ~c.?REPARO MAN_~~-DA ARGAMASSA 

19 4 PINTU;:;".:_ COM -,NTA TEXTURIZADA ACP.ILIC/\ m' 
ri ---2-0----~. R~E~V~E~S~T~Il~,,~E~N~TO~D~E~F~O~R~R~O~S~E~A~C~E~S~S~Ó~R~IO~S~---------------~~~ 

834 09 

277 75 

172 6<: 

1-20_1 -- CHhC SC0 TRAGO 1.3 ,CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 'i I 
0,5Ck' PR"'PARO MANUAL DA ARGAMASSA -------'---'m-"-'-! __ 12_4_21 \ 

EMEO:O PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO ·:2.8 CIM .. CAL E I I ~ l AR::.IA lv1ED.). ESP 1.5Civl. PREP MEC. DA ARGAIII1 ~I ::?2_'- 2· ·I 
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), I I 
ESPESSURA O 5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA -----t-'-m;,;_'_1 __ 22'- .2í i 
REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS 

20 2 

21 

REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M. ~TI LIZANDO MATERIAL I I /"I f) 

I ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM. I I t1V 
ACRESCIMO DE 25% NO VOLUME DO 

I 
MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE I 

OREATERRO t "c~NJ~~:~~~ 

WJVA CAN1"U ----·-·-··----····4 . 

20 3 

21 1 
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i_
1 

_ 
2 

· ·
2 
_, .=J'c..c'.::.s-_c_.:::J.:..::J:..::::....:::3c..cF<_-..:...J.-...:e:...=-...:3::.:c:.:.:m~---·------------~- :..:rl:..:'----!--_..::6 85 1 

i-l __ 2_
1
_.3 __ -=LP,__.-=s_-.:...P-=J:..:::)::.:::::::.-=:C-=O:..:.N:..:'C:...R.:..:E::..:T_:O::..c,..:.P..:.R.:.=E:.;.P..:...A~R.:.=O::...:.:::M:.=E:.:::C::..:A::..:N:.:..:IC~O:::..:.:::e_=__:5~cn.:,:l ____ -+---'m.:..:__' --1--__:_~ c..cl .~ 

REG JL-\RIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAGO 
I 21 4 

1:0 S.B(CIIv\ENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM PREPARO 
l,lECANICO m' :!3'1 <!8 

~1.5 
?ISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE 

1 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO 

--,---
I 
I 

,_- -- - RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI·<l ASSE NTADO COM -~- - 1 BRANCO n-m' 23, ~3 

21 6 1 ARGAMASSA TRAGO 1.0,25.3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE 
EM CIMENTO BRANCO m 

1 

__ '94.?.:3/ 

?E'TORIL EM GRANITO CINZA ANOORINH,~. [=2CM, L= lSCM, /I.SSENT I 
Z1.7 I I 

1------; C/AHG,\rvlASSA MISTA ~,'--, __ ::.:EC,_,_•. ~.:..:='-1· I 
I 21 8 · SOLE'RA DE lvlARiviORE BRAI\ CO, LARGURA 1scrv., ESPEssuRA 3CM. 1 f----! ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:-1 (C.MCNTO E AREIA) I ,, i 
I 
I 

I 
21.9 

I 
I 

PISO PODOTÁTIL ALERTA DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 
7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI\1\ENTO E AREIA!_ 9 2c 

I 21.10 PISO PODOTÁTIL DIREC.EMBOR. DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA I 
7MM, ASSENTADO COM ARGAI-11ASSA TRACO 1:3 (CIMENTO !õ AREIA) E 00 

22 VIDROS I 
L-----~=------------------------+--~-----
1--~ I VIDRO LISO COMUM TR.!\NSPAr:tENTE t:SPC:SSLRA .:·,r,\ m' I 60 c:;; I 

1 
VIDRO TEM PERADO INCOLO~ ::S0 ESSURA · Cl.1'11 --r-- -
FORNECW.ENTO E INSTr...Ac;.o 1~~;c~us1v: ·ASSA P . .;RA 1 
VEDACAO m; • !: .~·J 

22 2 

23 PINTURAS 

23 " PINTURA INTERNA 

23.1 .í E:-.IASSAMENTO COI\1 f,\.;ss;.. P'oA ~·J,...S CE!.'AC S 
~-------i----- ~-------

l--2_3_1_2_.1 PINTURA LATEX ACR.L c,... DU,-.S :Eii,r\03 ·li -;-::-:..q..:.:.N.:._'.;.:.__ __ ~-- ~m.:...'-+----"'9'-'4__,-!,c::.S;::..J 

_n_1' ___ 3~!. s-·; 

PINTURA EXTERNA 

EMASSAMENTO COM ~/.ASSA ;..::RI LI::.-. Ju . .::..s D::l.1r.CS 1--~_52 

_____ PINTURA LATEX ACRILICA. :::u . .:.s ::::.~ . .:.-CS · :::,..FRN.:. 

____ ·l.!:)NTURA COM TINT.A. T t:X-UR IZ..CI.DA .:..::;".ILIC.-" 

23.2 2 

I 23.2 .3 
..... 

~~--~P~IN~T~U~R~A~E~M~P~I~S~O~S __________________________________ ~----~----- -~ 

I PINTURA ACRILICA EM PISO c1~.1ENTADO. TFcS DEM.:..os 

z~ ~ 
,) " 

23.3.1 m' 132 23 

----~ PINTURA DE ESQUADRIAS DE MAD EIRA 23 4 

23.<: 1 

23 5 

23 51 

?4 1 

24.2 

24 3 

24 4 

PINTuRA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRr.. DUAS DE MA OS 

PINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS 

PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEI·!lAOS SOBRE 
1 SUPERFICIE MET/\LICA 

PAVIM ENTAÇÃO EXTERNA 

I 
REATERRO APILOADO EM Cfl.tv:AOAS O 20tvl UTILIZANJO MATERIAL 
ARGILO·ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JA CONSIDERANDO UM 
ACRESCI MO DE 25% NO V0l.Uf.1E DO I 
I MATERIAL ADQUIRIDO. NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE 

O REATERRO -- -I .:L t.o . I 

I LASTRO DE BRITA e= 3cm n'J ..1,:--_ 

I ;n' 5.12 ----· -; -· 1 

~~~~~=IZACAO OE SUPERFICIE oe CONC Af E' eg)RJG rN~"<l~L 

NO_: c~_:o .. !? .. !.~~~-~ 

! Li\STRO DE CONCRETO. PREPARO 1\AECANI_CO e= 5 em 
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25 I LIMPEZA FINAL DA OBRA 

r\ DI'.! IVO Dr SE J~VIÇOS 

1 

I 

I 26 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -
SPDA 

I 26 1 CABO DE COBRE NU 16MM2- FORNECII\1ENTO E INSTALACAO I 

I 2S2__, CABO DE COBRE NU 35MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO I 

I 26.3 CABO DE COBRE NU 50MM2- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

I I 26 4 HASTE COPPERWELD 518 X 3,0M COM CONECTOR 
I 

MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS 

I 26.5 
H=3.00M INCLUINDO BASE- FORNECIMENTO E INSTALACAO 

~ 
PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN- CABO E SUPOiHE ISOLADOR 

7 
1 CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVEI\ARIA COM CHAPISCO E 
\ EMBOÇO INTERNO COM TAMPA DE CONCRETO- EXECUÇÃO 

m> 

111 

m I 
111 

-r 
un I 

un I 
m I 

un !. --,--

[,53 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE 1\J 3 . 40X40X12CM EM I I 

I 
423.35 I 

I 
I 

-

I 

I 
I 

I --

I r---·-
CHAPA METALICA. DE EMBUTIR SEM ACESSORIOS PADRAO un I 
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

··~--!.~-----, 

._1 __ 2_7 --\ BALCÃO PARA ATENDIMENTO RECEPCÃO 

ALVENARIA TIJO~O CERNJ11CO FURADO 10X20X20CM. 112 VEZ 
ASSENT EM ARGAM TRACO ·, ~ (C IM E AREIA) 

27.1 

27.2 CHAPISCO TRAGO 1 3 .CIMENTO E >l.REIA MED.t,). ESPESSURA 
.-º-'5.f!•h...Cf'EPARO IVIANUA_ DA A~GAIVIASSA 

, rn2 __ ___ \_ 

I m' 
I 

I 
I I 27 3 EMBOCO PAULISTA (1•11ASSA UNICA) TRACO • 2.8 (CIM . CAL E 

I AREIA MED.). ES? 1 5Civ1 PR:OP. MEC. DA ARGAIJ1 . I m' ____ __J 

.4 . REBOCO ARGAf,lASSA TRACO 1 2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA). i 
ESPESSURA o SC'A. PRePARO MANU.t,L DA ARGAMASSA I r.1' 

--I 

I 
REVESTII\11ENTO C01v1 PASTILHA DE CERAIIIIICA ESMALTADA \ 

27 5 QUADRADA 1, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE un 
1 CIMEN-0 COLANTE:: REJUNTAMENTO COM CMENTO BRANCO, 

276 

--"=~~--------1_11 ·- INCLUSO LIMPEZA I . 
1 MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM. 

LARGURA 40C \t, ENGAST/\D/\ NA PAREDE- FOP.NECIMENTO E 
INSTA_!,CAO rn 

I 



CRF:A 

CONS ELHO REGIONAL DE ENGENH ARI A E AGRONOM I A 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico com Atestado 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR. certrfica 
qu(-) o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) servi ço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão. integrando desta 
forma sua experiência profissional. conforme o Artigo 47° da Reso lução n° 1025/2009. 
do CONFEA. 

Certi fica que. conforme dispõe o Artigo 2° da Lei Federal n. 0 6.496/77, a ART 
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de 
engenharia e agronomia. 

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e 
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Orgào apenas a verificação da(s) ativ idade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(ões) profissiona l(is), em conformidade com a Lei Federa l n. 0 5.194/66, 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e 1 nstruções 
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 

Cer tifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa _jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissiona is integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissronais 
integrantes de seu quadro técnico. conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 do 
CONFEA. 

Certifica que, a critér io do(a) profissional. esta Certidão de Acervo Técnico 
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a) (s) conLratante(s) constante(s) da(s) 
ART(s) acervada(s). o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao 
(s) servi ço(s)/obra(s). abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a 
exigência prevista no Artigo 30, § 1°, inciso I, da Lei Federal n. 0 8.666/93. 

Certifica que ficam cientes o(a) profissiona l det entor e a quem interessar possa, 
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a 
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim 
de seu(s) emiten te(s). restringindo- se à presente Certidão às ativ idades registradas na 
(s) ART(s) acervada(s) . conforme disposto na Le i Federal n .0 6.496/77. 

Certificamos. finalmente, que quaisquer eventuais informações drvergentes 
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão. sendo o conteúdo 
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s). 

ENGENHEIRO CIVIL 
CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS 
C21rteira Profissiona i :PR-139815/D 
Acervo Técnico N° . : 742/2015 
Selos de autenticidade:A 024.775 

RNP N°:17 13327520 
Protocolo N°.: 2015/00046364 

http://crenweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/irnprim ir_acervo.asp'?N U MCERT=74. .. 13/0 11'20 16 



CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGE NHARIA E AGRO NOMIA 
DO PARA NA 

Certidão de Acervo Té cnico 

CARLOS HENRIQU E FELIP E POÇAS 
Carteira Prorissiona i:PR- 1398 15/ 0 
Acervo Técn ico N°. :742/2015 
Selos de autenticidade: A 024.775 

RNP N°. :1713327 520 
Pro toco lo N°. : 2015/00046364 

ART N° . .. . .. . .. . . . .. : 201 5043 077 0 O . . . . . . Regi s:rada : 06/02 /2015 .. . . . ...... . 
. r..;;. r Correspons ... . .. : . . .. . .. . .. . . . .. . . . . ART Vinculada : ... . . . . . .. ..... . . . . 
Empresa Executo ra . . . : PROAT::VA CONS':'RUÇ62S l.T!JA - E?P . . . .. . ... .... . . . .... . . 
Cc r. t ::a t a :1::e ( s) ... . .. :MU:-JICÍ PI O DE CAMPO l't:OU RÃO C:\ PJ/C?F' : 

75 . 90C 524/0001- 06 .. . .. . ..... . .. . . . .... . ... .. . . ..... . 
':'::.po de Contrac.o .. .. : ? RESTAÇÀO DE SERVI ÇOS . ...... . . . . . ... .. . . . ... .. ..... .. 
At ividade Técnica . .. : EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVI ÇO TÉCN :: CO .... . . . . .. . ...... . 
Area de Compet ênc i a . : ED: FI CAÇ6ES - CONSTRUÇÃO CIV: L .... . . . . .. . .... .. .... . . 
r:po de Obr a /Servi ço :EDiri CAÇ0ES PÚBLI CAS QUALQUE~ ÁREA .. . ... .. . . . . . . .. . . . 
S-=rvi co Com:. r a tado . . : EXECUÇÃO . . . . ...... . .... . ... . . . . . . . . . . .. . ........... . . 
[_ne :1sào . .. .. ... . ... : 2 60 ,9 ~ M2 . . . .. . ... . Área Exi sc. en te : O,O O M2 ........ . . 
;,.:~a Arr.p:..iada . .... .. : C, OO ~2 . ..... . .. . . .lÜea de :<e:orr."\a : l. , OC M2 .. . . .. .. . 
J ados Comp:ementa r es :O, OO . .. .. .... . . . . . .. . . .. .. . . . ... ... . . ... . ... ..... . . 
Loç :=.:.. da Obr a . .. .. . . : ?. DAS F'LOKES , S)J l't:OR.ll. J : .a.s AVE:..I NO PI AC2~';':;:)J: I.. 02 

Q . C5 . . . . . . ..... .. .. . .. . . . .. ...... . . . . ... . . . . . . . . ... . 
>lun i cíp io/ E.stado .. .. :CP..YJPO t<OC RAO/PR . . . . . .. .. . . . .. . . .. .. . ... . . . . .. ....... . 
J a ta de I :-~:c:o ...... : Oi. /0 7 /2014 . . . .. . . .. !Ja t a de Concl i.l s ã o : 3(1/01/2015 .. . . . 
Coe t e d e Co:1c l usão .. : . . . .. ... . . .... . . ...... . .. . . . . ..... . . . . . .. . ... . ... .. . . 
C8sc:: . Compl . Se r v .. :TA:.. P..RT SE RE ?ERE A EDI riCJ.I.ÇJí.O DE 'M POSTO !JE SAúD::: 

PARP.. C ~tJN I Ci P~O DE C~...;'JJ!?O r<OURÀO , COYl Á? E~. '!OTAL CE 
~60 ,9 ~ ~- , OS SERV : ÇOS :::XEC~TADOS FOR~~ : 

EXECUÇÃO D~ ED: FI CAÇÃO EM Al.VENA~IA JE 3:0COS 
CSRA.MICOS E ESTRUTURA El'tl CONCRETO A~ADO . 
I~STALAÇ6E S HI DRO SAN :TÁ~IAS . I NSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS . INSTALAÇl>ES DA ~~JE DE : óG : CA . 
INSTALAÇ6ES DOS EQU I P~~ E.NTOS !JE PREVENÇÃO CONTRA 
I:\CÊN DI OS . - IN STALAÇl>ES DE P:SO ':'ÁT:L E BA~RAS DE 
APO!O ?ARA PSSSOAS COM NSCESS~DAD2S ES ?EC I A:S . 
INSTALAÇÕES DA REDE DE S PDA (S I STE~A DE PROTEÇÃO DZ 
J ESCARGA ATMOS FÉR: CA) .. . .. . . . ... . . . ... .. . . .. . .. .. . . . . 

Ol::iserva c ão . . ........ : .... . . .. . . ... . .. . .. . .. . .. . . .. .. . ... . .. ..... .. . . . . . . . . 

~ 
~ 

http://crcaweb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/ impri m ir_ acervo.asp?N UMCERT=74.. . 13/0 1/2016 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENH ARIA E AGRO NOMIA 

DO PARANA 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHEIRO CIVIL 
CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS 
CarLeira Profissional: PR-139815/0 
Acervo Técnico N°. : 74 2/2015 
Selos de auLenticidade: A 024.775 

RNP N°. :1713327 520 
ProLocolo N°.: 2015/0 0 0 46364 

A au tenticidade desta cer tid ão poderá ser confirmada na pág ina do CREA-PR 
(llLLp://www.crea -pr.org .br), através do protocolo n.o 2015/00046364. 

Emiti da vi a Internet em 13/01 / 20 16 11 :37 :28 horas . 

01spensa-se a assinatura neste documento. conforme a Resolução N° 31 7/86 e a Instrução de Serv1ço N° 
002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em cnme previsto no CódiÇJO Penal Bras1leiro. SL!je1tando o autor a 
respecti va aç<ôio penCJI. 

http :/ /crea \·veb .crea-pr. org. br/vvebcrea/consultas/i m pri m i r_ acervo .as p?N UM CE R T=7 4 ... 



ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Licitação Processo n° 030/2016 
Edital de Tomada de Preços n° 003/2016-PMNC 

Declaramos que o Sr. Carlos Henrique Felipe Poças, CPF n° 079.817.609-17 
da proponente CONTRUTORA BERIT LTDA - CNPJ no 15.710.01210001-87, 
devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de 
Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 1 O de Junho de 2.0 16. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Licitado r 

Carlos Henrique Felipe Poças 
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CONSELHO REGIO NA L DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certi fica que 
a empresa encontra-se regula r mente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, esta ndo ha bilitada a exercer suas atividades no Estado do 
Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável( eis ) técnico(s). 

Certidão n°: 69429/2016 

Razão Social : CONSTRUTORA BERIT LTDA - ME, 
CNPJ: 15710012000187 

Validade : 06/12/2016 

Num. Registro: 57094 Registrada desde: 08/07/2014 
Capital Social: R$ 60.000,00 
Endereço: RUA PEDRO GENERO, 365 JARDIM KIMBERLIM 
Município/Estado: CAMPO MOURAO-PR CEP : 87300970 
Objetivo Social: 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, 
PRÉDIOS, EDIFICIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMINIOS, RESIDENCIAIS, EDIFICAÇÕES NÃO 
RESIDENCIAIS: ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS IN DUSTRIAIS, PRÉDIOS 
GOVERNAMENTAIS. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 
OBRAS DE ACABAMENTO, E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JAN ELAS, ADUELAS, ALISARES, 
MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO NÃO REALIZADA PELO PROPRIO FABRICANTE. 
SERVIÇOS DE JARDINAGENS E PAISAGISTICAS. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS. 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. COMERCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇAO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E 
FABRICAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS . 

Encontra -se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscaliza ção e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsável(eis ) Técnico(s): 

1 - CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS 
Carteira : PR-139815/D Data de Expedição: 16/06/2014 

-

D-e-sd_e_:--08_/_0_7_/_2_0_14----C-a-rg_a __ H_o_r_á_ri_a_:_4_:_H_/_D ____________________________________ ~ Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação : Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CON FEA 

Para fins de: LICITAÇÕES 

Certificamos que caso ocor ra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http://www.crea -pr. org.br), através do protocolo n. 0 204052/ 2016, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a particiPação efeti va 
de seu(s) responsável(eis) técn ico(s). 

Emitida via Internet em 09/06/2016 13:44:56 

http //creaweb crea-pr.org. br /consultas/cerlidaoj und1 c a asp?SESSAO= GD Z F6rr AOqSK&C OD R EGTO= 634080&0 EPTO= 5330&C OD F U N C= 999999&N U 
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Dispensa - se_ a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/2014. 
A fals1f1caçao deste documento constitui- se em crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeita 
respectiva ação penal. ' 

,. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná -CREA-PR, certifica que 
o(a) profissional abaixo encontra-se regularm ente registrado(a) nos termos da Le i 
Federal n° 5.194/66 possibi litando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná , 
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu regis tro . 

Certidão no: 69426/2016 

Nome: CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS 
Cartei ra - CREA-PR NO : PR- 139815/ D 
Registro Nacional : 1713327520 
Rcgistrado(a) desde : 16/06/2014 

Filiação : CARLOS ROBERTO FARIA POÇAS 
CECILIA ISABEL DOMINGUES FELJPE 

Data de Nascimento : 04/ 12/1990 
Carteira de Identidade : 04 727922641 
Nacuralidade : SANTA ISABEL DO !VAI/PR 

Título(s) : 
ENGENHEIRO CIVIL 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA 
Data da Colação de Grau : 09/06/2014 
Situação : Regular 

Atribuições prof issionais: 

Vali dade: 06/12/2016 

CPF : 07981760917 

Diplomação 12/11/2014 

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico: 
51643 - PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 
Desde : 30/06/2014 Carga Horária: 4 Horas 

57094 - CONSTRUTORA BERIT LTDA - ME 
Desde: 08/07/2014 Carga Horária: 4 Horas 

60494- HOFFMANN E BONATTO INCORPORADORA E CONSTRUTORA DE !MOVEIS LTDA 
Desde: 17/02/2015 Carga Horária: 2 Horas 

Encontra -se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016. 
Não possui débito(s) refe rente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data . 

Para fi ns de: Li citações 

(http: / /www .crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 204049/2016. ~ " r A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na páginfx do CREA-PR 5 
htlp 1/creaweb.crea-pr.org br/consultas/cer tidao.asp?SESSAO=GDZF6rrAOqSK&CODREGT0=634080&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=99999 ~ 
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Emitida via Internet em 09/06/2016 13:43:50 

Dispensa-se_ a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/2014. 
A falstftcaçao deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. ' 

i hhp·/ioce~•b """" .crg.txlcoO<oiiO</COihdoo."p'SESSAO• GDZF6u AOqSK&COOR EGT0•634080&NUM PROT •&PJ'OPROT •&CO:~NC• ~ 



Emissão do CICAD 

I de I 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CADIICMS I\ Inscrição CNPJ --~~~- Início das At-iv-id-a-de~ 
_9_o_5_9_s2_5_5_-9_o ___ -----'l "-[ -_-_1_5_. 7_1-_o._o~12_,_oo_o_1_-s_7_ _ _,_Í ___ o612o12 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME 

Hulo do Estabelecimento CONSTRUTORA BERIT 

Endereço do Estabelecimento RUA PEDRO GENE R O, 365, FUNDOS- JARD IM IZABEL- CEP 87309-150 
FONE: (44) 9917-0607 

Municlpio de Instalação CAMPO MOURAO- PR, DESDE 0612012 

(Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

S't • At I ATIVO- SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL- PRAZO NAO APLICAVEL, 
1 uaçao ua DESDE 0612012 

Natureza Jurídica 206-2- SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 4120-4100- CONSTRUCAO DE EDIFICtOS 
Estabelecimento 

Atividade(s) EconOmica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

lipo 

CPF 

CPF 

CPF 

lnscriçao 

031.896.969-69 

005.491.929-05 

036.506.199-97 

---------

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

LU CIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS 

SERGIO TEODORO DE SOUZA 

VAGNER MENDONCA DOS SANTOS 

Este CICAD tem validade até 01/07/2016. 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet 1 

www.fazenda.pr.gov.br 

Qualificaçao 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

SÓC 10 -ADM IN IS TRADOR 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

~ 
PARAN Á 

Estado co Paraná 
Secretare de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS N° 90598255·90 

Emitdo Eletronicamente v e Internet 
01/06/2016 8:48:41 

Dados transmtklos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

~ 
01 /06~1 6 08:-18 



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: CONSTRUTORA SE~I;r iTó).~ 
~ - -
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Pelo presente instrumento particular, LUCIANA CARLA DAS 
NEVES DOS SANTOS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 31/08/1981, empresária , 
CPF n° 03 1.896.969-69, Cédula de Identidade Civil R.G. n° 8.306.549-4-SSP/Pr 
residente e domiciliada à Rua Pedro Gênero, n° 365 , Jardim lzabel , na cidade d~ 
Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-150; SERGIO TEODORO DE 
SOUZA, brasileiro, natural de Altônia - Pr, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens. nascido em 06/05/1980, empresário, CPF n° 005.491.929-05, 
Cédula de Identidade Civil R.G. n° 7.077.020-2-SSP/Pr, residente e domiciliado à 
Rua Trombetas, no 48, Jardim lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do 
Paraná, CEP-87309-190 e VAGNER MENDONÇA DOS SANTOS, brasileiro, 
natural de Carapicuiba - SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens . 
maior, nascido em 02/09/1981 , empresário, CPF n° 036.506.199-97, Cédula de 
Identidade Civil R.G. n° 7.408.277-7-SSP/Pr, residente e domiciliado à Rua Pedro 
Gênero, n° 365, Jardim lzabel , na cidade de Campo Mourão , Estado do Paraná . 
CEP-87309-150, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes 
cláusulas: 

Cláusula 1a. A sociedade gira rá sob o nome empresarial CONSTRUTORA BERlT 
L TOA e terá sede e domicilio na Rua Pedro Gênero, n° 365, fundos, Jardim lzabel, 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-1 50. 

Cláusula 2a. O capital social será R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) , dividido em 
60.000 (sessenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas, 
neste ato em moeda corrente do País, pelas sócias: 

\wc Nome do Sócio N° de quotas Valor R$ % 
CIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS ............... 20.000 20.000,00 33.34 

I SERGIO TEODORO DE SOUZA ...................................... , 20.000 20.000,00 33,33 
!VAGNER MENDONÇ_A DOS SANTOS ............................. 20 .000 20.000,00 33.33 
'T o T A L ............ ........................................ ................. 60.000 60.000,00 100,00 

Cláusula 3a. O objeto será: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, 
EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS , EDIFICAÇÕES NÃO 
RESIDENCIAIS: ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS, PRÉDIOS 
GOVERNAMENTAIS, CNAE: 4120-4/00, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CNAE: 4299-5/01, OBRAS DE ACABAMENTO, 
CNAE: 4330-4/99 E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, 
ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO NÃO REALIZADA PELO 
PRÓPRIO FABRICANTE, CNAE: 4330-4/02, SERVIÇOS DE JARDINAGENS E 
PAISAGÍSTICAS, CNAE: 8130-3/00, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, 
CNAE: 43.30-4/04, OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E 
CALÇADAS, CNAE: 42.13-8/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE _.1: 
CONSTRUÇÃO, CNAE: 47.44-0/99, COMÉRCIO VAREJ~STÁ)DE FERRAGENS E 'V 
FER~AMENTAS , CNAE: 47.44-0/01 E FABRICAÇAR bE ESJiRUTURAS~ 
METALICAS, CNAE: 25.11-0/00. ~: : 

'.1~ . -,g;--·~VACJf 
\~T:kr; '-- J V 

,VN.IE>IMO O 
IWO:> 3H3:1NO~ ,~ -
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: CONSTRUTORA ~~~T !f..;!T~A. 

Cláusula sa. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

Cláusula sa. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula 7a_ A administração da sociedade caberá a LUCIANA CARLA DAS 
NEVES DOS SANTOS, SERGIO TEODORO DE SOUZA e VAGNER MENDONÇA 
DOS SANTOS, com os poderes amplos e ilimitados, autorizado o uso do nome 
empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

Cláusula 8n. Ao término da cada exerc1c1o social , em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

Cláusula ga_ Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

Cláusula 1 oa. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar fil ial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 11a. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusllla 12a. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único -O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula 13°. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 
impedidos de exercer a administração da so.ciedade, por lei especia l, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou P01) crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econorpta popular, n.n 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de d esa da concorrência, V\..J 

contra as relações de consumo, fé pública ou a proprieda~-e ~ "' . .;...iiiiiiO-•Níííl~f-_~~R'IIJ:l:__càMt 

1
,j .. , ,.,.~ ~ç/. o.p~tGt~ ~ 

~i~,-1.dZo~ . . J 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: CONSTRUTORA ~~R~T L TO-A. ~ :. ~1.-;:f----~(i.-· 
Cláusula 14a. Fica eleito o fórum de Campo Mourão,· Estado do Paraná para a Can~'}
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e cont ratados assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias. 

Campo Mourão-Pr, 23 de maio de 2012. 

LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS 

'~). 
\ _u(A, i, -') _..-· . ' 

SERGIO T~ SOUZA 

. I /- ·.\ 
'\ / . 
". / ' 

"' ' 

VAGN,~~ONÇA ~OS SANTOS 
/ '•,;;'-' . ,. i 
·-· ; ! , I 

: I ' 

. ,/ . '· J: ,., 
'/ . 

PRESCILA A~~Rf' 'FRANCIOLI 
CONTADORA 
CRC PR 038194/0-5 

za_ fl.c,_ ti":·; lv ; !,,.;,;, /~ " ·v~'z 
Deiv(dy Wi\Ían Nunes 
R.G. n° 8.786.905-9 SSP-PR 

3~t.f -- -
'!1·-.. . .... 1. --- ·--JUN'f"Ã cÓMERCiÃCDO PARANA 
i l~' i:i~ . I AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO 

!~!.\.)' 1 
l CERTIFICO O REGISTRO EM. Ü r, I Ü 6 I 2 0 l ., 

!Ji!·'~'j:'; : SOB NÚMERO· 412 0736:!.260 • . w~~)N \ z Protocolo: 12i420569-0, DE 3010512~
1
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V'll,~~'j C~t>ST~U7C!<h BER: T l.i'(o.~ SEBASTIÃO MOTTA 
~~~~~ I SECRETARIO GERAL 
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~o. CNPJ-;.r.;-.•100'i'>I0001 -87 - ·- · - -- .a. :N·.~~ ••• ,.... 

?eíc :rewr:-o ínstrcmento particu:~:.· LUCi~~A CARLA Ó.'\)N~~~J -~ds·:.i~s:·_~<?.-· 
bras::t.::~a m:·.ural de Cam;Jo i\tlourão - Pr, casada sob o reg ime de comunhão parcial~ • ..1 

maior. nascioa 2m 31106/1981 , empresária, CPf=- n° 031.896.969-69, Cédula de Identidade Civil 

1 
I 

' 

R.G. nc 8.306.549-4-SSP/Pr, residente e domiciliad<J ~ Rua Pedro Gênero, n° 365, Jardim 
lzabel. na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-150; SERGIO TEODORO 
DE SOUZA, brasileiro, natural de Altônia - Pr, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, nascido ern Oô/05/1980, empresério, CPF n° 005.491.929-05, Cédula de Identidade Civil 
R.G. n° 7 077.020-2-SSP/Pr. residente e domiciliaclo à Rua Trombetas, n° 48 , Jardim lz.abel, na 
cidõde de Carnpo rv1our5o, Estado do Paraná, CEP-87309-190 e VAGNER MENDONÇA DOS 
SANTOS, brasileiro , natural de Carapicuiba - SP, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, maior, nascido em 02/09/1981, empresário, CPF n° 036.506. 199-97, Cédula de 
Identidade Civ il R.G. n° 7.408.277-7-SSP/Pr, residente e domiciliado à Rua Pedro Gênero, n° 
365, Jardim lzabel. na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-150, (Jnicos 
sócios da CONSTRUTORA BERIT L TOA - iVIE, com sede e foro na Rua Pedro Gênero, n° 365. 
fundos, Jmdirn lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309--150. 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paíaná, sob o NIRE 41207361260 e:r1 04/06/20 '12, 
inscrita no CNPJ sob o n° 15.71 0.012/0001 -U7, resolvem assim , alterar o contr;ll.o social 
IT'.e.djanle c.s seguintes clausulas: 

Cláusulâ i u - a) O sócio SERG~O TEODORO DE SOUZA, que poss ue na sociedade RS 
20.000.00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada 
uma, cede e transfere parte de suas quotas para, L UCIANA CARLA DAS NEVES DOS 
SANTOS, já acima descrita, R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), divididos ern 14.000 (qualoí.ze 
mil) quotos de R$ 1.00 (hum real) cada uma. 
b) O sócic· VAGNER MENDONÇA DOS S.l\NTOS, que possue na sociedade R$ 20.000,00 
(vinte mil r~G is ), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada umu. cede e 
transfere pcrte de suas quotas parn, LUCIAi~A CARLA DAS t.JEVES DOS SAt fTOS, Já <.lCirr1a 
descrita, RS 14.000,00 (quatorze mi l reais) . divididos em 14 .000 (quatorze rnil) quotas dC:: r\S 
1,00 (hum rec;l) cada uma. 
Cláusula :2" - Em decorrência da presente alteração, o capital social no valor de f~$ 60 .GOO,OO 
(sessenta mi l reais ), divididos em 60.000 {sessenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada un~a. 
fica assim distribuído ent~e os sócios: 

J Nome do Sócio N° de quotas ~----v.i~Cr-R$1------.z--- l 
- LUCIA NA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS..... ...... .... I 48.000 I 48 000,00 --I __ 80,09 __ J 
SERGIO TEODORO DE SOUZA ...................................... , d 6.000 ,. 6.000,0Cj_= 1 0,C!~ ~ 
VAGNER iVIEf~DONÇA DOS SANTOS......... .. ... ............... _ 6.000 _ 6.000,0~--l--- 10,00 1 

1 
·fCJT"A~ ............... ...... ....... .................................. _: __ --·_-·__ _ __ so_.o_oo _ __ __L __ so_.c_o_o,_oo_-__ _~__ .. ~_oo.~?.~l 

Parágrafc único: As quotas subscritas integralizadas, ern , noeda corrente deste país. 

C! i:lusula 3a - Os sócios SERGIO TEODOF,Q DE SOUZA c VAGf\iER MENDONÇA DOS 
SANTOS dão a sócia LUC fANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS, plena geral e r:-,sa 
quit3ção da cessão das quotas ora eh=tuadu. 

Cláusula .t,~ - A sociedade com sede na Rua Pedro Gênero , n° 365 , fundos , Jardim lzab81, na 
cidade de Campo Mourão , Eslat.fo do Paraná, CEP-~7309-150, tem seu endereço alterado 
para Rua Peclro Gênero , n° 365, fundos , Jardim Kirnberlim , na cidade de --sampo Mour:5o. 
Est.udo do ?aran3, CEP-87300-970. . 

~ 

Cl~,usu! a 5a - A responsabilidade ce c~_da ~ócio é re_!:~trita ao valor déS,uat\ quotas, mas toci::>s 

.....--:::::::::::1~ 

respondem solidaria:11ente pela mtegralizBçao do capttz.l soc1al. )( ~ 

);) .. C NFERE C . .,. .. t 
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AL TEf-(AÇj1,o CONTRATUAL f·~-:- Otrl D,!~ SOCIEDADE: '<.«) 
.- CONSTRUTORA BERIT L TOA - iVlE i;_ _ ao -=ó 

CNPJ 15.710.012/0001 -87 - . o. r- L. 1 ~-~--f-L •• __ l> 
Cláusu iGJ 6a - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigent~s~ l"JU'= nt".O c·J~i i:·cm c r-
as disposições do presente instrumento. -~-- -

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrum 
04 (quatro) vias. 

Campo Mourão-Pr, 12 de março de 2013. 

LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS 

jJ 7 
'\ I ~ ,, J-~-

, .I \._./' 1fJ _.. 
'" .J ' • 

SERGIO TEQDO p DE SOUZA 
---

' 0/ 
PRESCILA 1\l\-:=).s li>EREIRA FRAI'-JCIOLI 
CONTADORA· \/ 
CRC PR 038~}0~ , 

Testemu~ has: '0!-/. 
?:tf.' ( 

r r:'!ltÍulvÚ.": ~~"' -1 a- '-- :__Y.:;:--- --
Cieber Roberto Francioli 
R.G. n° 5.516.517-3 SSP/PR 

2a- ~~· {. 5-~ f-/· /Úi'v tVV-1/'.;.., 
Dei4idy Wil ian Nunes 
R.G. n° 8.786.905-9 SSP-PR 

I i~~~AcfA0~€J1g'~ÃL0glt~~~ ~OURAO 
~1 CERTIFICO O REGISTRO EM: 21 /Oj/20 1 ~/ 
~~ OBNÚMER0: 20131798090 .d4-· v-'.._. 

\ 

~s ~rotocolo: 13/179809-0, DE 26/0312013 'CT!'"' . •··············:·~---········-· 
. '-" oresa : 41 2 01 36126 o _ e hete ~-ardoso 

COI; STRUTOAA BER! T l.T0/1 ME SEBASTIAO MOTIA RG. 1.857 .5. 7 - PR 
SECRETARIO GERAL 
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,, ·~Jõ··~ PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO ~FL. N.oS_} __ h_ ~ .tm . ~~,:=~~A,:~~'~':o,:,~~~~·,::,~~,:,L:~,?,~.~ E OUVIDORIA ·;,;·f:-----~~~;:· 
7'.. . ~ -~ • Fone/Fax: (44)~518·1 144 • e-ma~l: prefeltura@campomourao.pr.gov.br • M mepage: ''Aw.t.campomourao.pr.gov.b 0VÕ1 • . , <' 

• • ··.·~ ~ ~ ... :·- CNPJ(MF): 75.904.524/0001·06 ;}j1 ,'.• 

CMC 

16883 246/2013 
EXERCICIO DATA DE VALIDADE 

2016 31/12/2016 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃC 
NOME I RAZÃO SOCIAL 

CONSTRUTORA BERIT L TOA - ME 
NOME FANTASIA/ SOBRENOME 

CONSTRUTORA BERIT 

I 
LOGRADOURO 

I RUA PEDRO GENERO 
I COMPLEMENTO 

MUNICIPIO 

I I 
BAIRRO 

~7.300 . 970 JARDIM KIMBERLIM 

I I CPF I CNPJ I RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL 

1 1s. 71 o.o121ooo 1.a? ._ ____ __;_ ___ __;_ _ _ --.....J 

I ATIVIDADE(S) PRINCIPAL(IS: 

CONSTRUCAO CIVIL 
CONSTRUCAO P/ EMPREITADA GLOBAL 
SERV. NA AREA DA CONSTRUCAO 
SC:RV. DE DECORACAO E JARDINAGEM 
IMPERMEABILIZACAO E PINTURAS EM GERAL 

CONTADOR I CONTABILIDADE RESPONSAVEL 

PRESCILA ALVES PEREIRA FRANCIOLI 

22/06/2012 

O PRESENTE ALVARÁ AUTORIZA A EXPLORAÇÃO DE NEGÓCIOS CONFORME ;-:..CIMA 
DESCRITO ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGÊNCIAS QUE LEGITIMARAM SUA 
CONCESSÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

~ 
Restrições 
PONTO DE REFERÊNCIA 

CAMPO MOURÃ8/PP., 05/01/20''6 

VALIDAÇÃO 

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO ll!lllllllllllliDIIIIIIII IIlllllllli!llllll!illllllllii\IIIIIJ 
OBSERVAÇÚES IINFORIAES 

1) De conformidade com a legislação vigente deverão ser comunicados ao Se\o 
em prazo inferior a 30 dias quaisq-uer alterações cadastrâis. 

2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este alvará, deve 
15 dias junto ao Setor de Tributação da prefeitura a BAIXA deste alvará, s 
débitos dos exercícios seguintes. 



PáQina: 001/ 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

I N-omeErnpresari-a:-1 ------- --- - ---------------------
CONSTRUTORA BERIT L TOA ME 

I 
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de I CNPJ 

li 

- --+L 

Empresas· NIRE (Sede) \ 
I Data de Arquivamento do 

Ato Constitutivo 
Data cJe Inicio I' 
de Atividac:e ql 

141 2 0736126-0 15.710.012/0001-87 04/06/2012 01/06/2012 

' Endereço Completo [Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
I RU,). PEDRO GENERO, 365-FUNDOS, JARDIM KIMBERLIM, CAMPO MOURÃO, PR, 87.300-970 
I Obj;!o-s;-;;;J - - · . - - -- ---~·~ 

SERVIÇ OS DE CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, 
\ EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS , RESIDÊNCIAS, EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAI S: ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS 

I 
INDUSTRIAIS, PRÉDIOS GOVE~_I~AMENTAIS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS 
DE ACABAMENTO E INSTALAÇAO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO 

I NÃO REALIZADA ~ELO PRÓPRIO FABRICANTE, ~ERVIÇOS DE JARDINAGENS E PAISAGÍST~CAS, SERVIÇOS DE 
PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZAÇAO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, COMERCIO VAREJISTA DE 

l l'ilATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS E FABRICAÇÃO DE 
I ESTRUTU RAS METÁLICAS. 

C?.pi~al : RS 60.000,00 

(SESSENTA MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 
(S!:'.SSENTA MIL REAIS) 

----·- - ---

60.000,00 

- - --· -- - ·--.----
Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(Lei n° 12312006) 

Microempresa 

Prazo dé :Juração 

Indeterminado 

I Sócio.s/Pa11ici.pação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Mandato 1 Nomc/CPF ou CNPJ Particlpaçao no caplt~l (RSl Espécie de Sócio Aclministrador 

I ! 

I• 

I' 

'I 

) 
I 

·' 

\ YI\GNER ~.IENDONCA DOS SANTOS 6.000,00 SOCIO Administrador 

036.506.199-97 

xxxxxxxxxx l 
I 

\ LUC!i•.NA Cr\RLA DAS NEVES DOS SANTOS 

1 031.896.959·69 

I SERGIO TEODORO DE SOUZA 
I 005.481.929-05 

Ül.imo Arquivamento 

Data: 27103/2013 

Ato: ALTERAÇÃO 

48.000,00 SOCIO 

ê.OOO,OO SOCIO 

Número: 20131798090 

Evento (s): Al TERACAO De DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
I · - ---· 

1613461 8-1·8 

lllillllll llllllll\lllllll\lillllllllllll 

CAMPO MOUR.Õ.O · PR, 18 de maio de 2016 

~-·-
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

Administrodor xxxxxxxxxx 

Administrador XXXXXXXXX!, 

Situação 

REGISTRO .t.' JI/0 

r-- ----
Status 

xxxxxxxxx,~xxxxx,~xx 

I 



JQJ uc 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS, 
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial 

Gerson Guimarã;;!s do Vale 
Titular 

11111 I 11111 11111 11111 1111 1111 

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada. que revendo em cartório a meu 

cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei NÃO have1· sido distribuído 

a qualquer cartório CÍVEL desta Comarca, ação alguma de: 

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDI"fO 
J UDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra: 

CONSTRUTORA BERIT L TD.l\.- ME 

CPF I CNPJ- 15.710.01210001-87 

RG I INSC.EST- NIC 

O reíer1co é verdade e dou fé 

Campo 1\lourão- Pr, 11104116 

-- -
Cartório Distribuidor Público e anexos 
Ger~c., G~1.-rarãss d":l Vale -Titular 
Lea:.dro Guimar~es C.clo Vale -Funcionário Juramentado 
Cristiano Roberto Carraro -Funcionário Juramentado 
Douglas Carraro - Funcionário Juramentado 

Fernanda Pinheiro Nasc1mento - Funcionária Juramentada 

lj 

I 
I 

&v ~J 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENH 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANT!; 

CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME com sede na Rua Pedro Gênero, no 365. fundos , 
Jardim lzabel CEP 87.309-150 na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná 
mscrita no C.N.P.J. sob o n° 15.710.01 2/0001-87, e no Cadastro Estadual sob o n° 
9259218-33, neste ato representada por SÉRGIO TEODORO DE SOUZA, brasileiro, 
casado, maior, empresário, CPF/MF sob n° 005.491 .929-05, Carteira de Identidade 
RG 7077020-2/PR, residente e domiciliado na Rua Trombetas, n° 48, Jd lzabel, CEP 
87309-190, na cidade de Campo Mourão, Est2do do Paraná. 

CONTRATADO 

CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS, brasileiro, casado, sob o regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob n° 079.817.609-
17, po1iador da carteira de identidade RG n° 9.393.639-6 SESP PR, residente e 
domiciliado na Rua Apolonia Staniszewski, n° 707, Jd Copacabana 11, CEP 87302-
330, Campo Mourão-PR. 

As partes acima identificadas têm, entre si , justo e acertado o presente 
Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas 
seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente. 

DO OBJETO DO CONTRA TO 

Cláusula 1a: O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo 
CONTRATADO, dos serviços de responsabilidade técnica, na construção civil. 

DOS SERVIÇOS 

Cláusula 2u: Os serviços contratados neste instrumento consistem em: 
responsabilidade técnica de Projetos e execução na Construção Civil. 

Cláusula 33
: Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior . o 

CONTRATADO prestará também as informações técnicas necessanas à 
implementação do projeto, devendo também ceder à CONTRATANTE os direitos 
decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele. 

DAS OBRIGAÇÕES 

Cl2.usula t{.e: Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na 
consecução do projew deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim 
estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros 
projetos que por ventura esteja desenvolvendo. 

Cláusula sa: A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas 
relativas aos serviços prestados para terceiros , salvo no caso de se tratar de 
necessidade para a implementação do projeto. /' 

Parágrafo único: As informações técnicas que não poderão ser -passadas pela Q() 
CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, a,_,L4~ jfo estej~ • 
protegidas através de concessão de patente. .. CONFERE COMl 

~r:~;;~0 
.. ~ ·no • ..,...-



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHA 

DA CARGA HORÁRIA 

Cláusula 7a: Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE cumprirá 
uma carga horária de 4 (quatro) horas diárias, em dias considerados úteis. 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 83
: Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE pagará ao 

CONTRATADO a quantia de R$ 2.896,00 (Dois Mil, Oitocentos e noventa e seis 
Reais) , por mês, compatíveis a 4 (quatro) salários mínimos no valor de R$ 724,00 
cada, a ser paga no dia (05) cinco de cada mês subsequente. 

DA RESCISÃO 

Cláusula ga: O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra 
o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na 
não aplicação da multa prevista na cláusula 63

. 

DO PRAZO 

Cláusula 10a: O contrato terá prazo de 4 (quatro) anos. 

DO FORO 

Cláusula 11a: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as 
partes elegem o foro da comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 
.::~ quatro vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 
~- ~ 

-s-,· o<- ~ <" v •. / ........_ ~ ~ 
· _I , '. C~mpo Mourão'-P~_'fCKle junho de 2014. 

~~ /?"" I . '-.."\. 

d r'/ \.....- \ / o;..,;y '-=- (' ' 

----------------------~·-\-t\/. .. ~t-------·--------------------- ---------------------~----~---------------------······--------
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TERMO DE ABERTURA 

Con~êrn este LIVRO DIÂRIO 
elet r·on.icamen:e do número 
~a~çamer.tos das ope r ações 
iden ti fi cãdo . 

nómero 003 (t rês ) , 00028 (vinte e o ito) FOLHAs numeradas 
00001 ao número 00028 e se destina a escriLuração aos 

p r óprias do estabelecimento do conLrib~inte abai~o 

Razão Social: 

Endereço: 

Bairro: 

':idade: 

:=stado: 

CEP. 

CONSTRUTORA BERIT L TOA 

R PEDRO GENERO, 365, FUNDOS 

JARDIM IZABEL 

CAMPO MOURAO 

PR 

87.309-150 

Registro na Junta Comercial do Paraná 41207361260 

Data do Registro : 04/06/2012 

nscrição Estadual: 90598255-90 

::; N.P.J./C.P.F.: 15.710.012/0001-87 

Jata de encerramento: 31/12/2015 

CAMPO MOURAO. 01 de Janeiro de 2015 
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I' Termo de Autenticação 16/042684-7 
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. togislação em vigor em seus termos de abertura e encerramenlo. 
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::NSTRUTORABERITLTDA 
:·:ilheira Sistema Contábil 

~: 1solidação: Empresa 

-.nvo 
ATIVO CIRCULANTE 

DISPONIVEL 
CAIXA 

CAIXA GERAL 

TOTA.L DO ATIVO 

Balanço Patrimonial 

Grau: 5 

: :::;uv1ENTO EMITIDO POR MARANATA CONTABILIDADE- TELEFONE (44)30175515 

FOLHA: 
Data· 
Hora· 

566.684,03 
566.684,03 
566 684,03 
566.684,03 
566.684,03 

566.684,03 

735.946,79 
735.946,79 
735.946.79 
735 946.78 
735 946,79 

735.946,79 



::lNSTRUTORA BERIT L TDA 
.::ordilhe1ra Sistema Contábil 

::on~o!!dação: Empresa 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR 

Sll.LÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 
PP.O LABORE A PAGAR 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS 
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER 

DAS A RECOLHER 
F3TS A RECOLHER 
INSS A RECOLHER 
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER 

PATRIMÓNIO lÍQUIDO 
CAPITAL SUBSCRITO 

CAPITAL SOCIAL 
CAPITAL SUBSCRITO 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

LUCROS DO EXERCÍCIO 
LUCROS ACUMULADOS 
{ -)LUCROS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS 

TOTAL DO Pll.SSIVO 

Balanço Patrimonial 

Grau: 5 

566.684,03 735.946,79 
17.464,12 5.557,74 

9.540,43 3.51 0.06 
9.540.43 3.510,06 
8 137 ,79 2.221.34 
1.402.6"- 1 288,72 

7.923.69 2.047.68 
7 923.69 2.047,68 
4.491 .98 1.61949 

794.55 256.87 
2.455,91 121 .65 

181.25 ~ 9.67 

549.219 ,91 730.389,05 
60.000.00 60 000.00 
60.000,00 60.000.00 
60.000.00 60.000.00 

489 .219 .91 670 389 05 
489 .219.91 670.389,05 
21 8.830.86 537.534.73 
670.389.05 132 854.32 

-400.000.00 0 .00 

566.684.03 735.946 i9 

Reconr,ecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada. encerrado en1 
31/12120'1 5. somando tanto no Ativo como no Pass,vo. a importância de RS 566.684,03 (quinhe21t>s e s~ssenta e seis mil. se scentos e 
oiten:a c quatro reais e três centavos), e em 31/1212014, somando tanto no Ativo como no Pa[s IVO. a' po~ncia de RS 735.946,79 
(setecentos e tri nta e cmco mil novecentos e quarenta e seis rea1s e setenta e nove centavos . / 

n 
::OCUMENTO EMITIDO POR MARANATA CONTABILIDADE- TELEFONE (44)30175515 

I 



CONSTRUTORA BERIT L TDA 
Cordilheira Sistema Contábil Demonstração do Resultado do Exercício 

Consolidação: Empr~sa 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS. PRODUTOS E SERVIÇOS 
VENDAS DE SERVIÇOS 

VENDAS DE SERVIÇOS 
MATERIAL APLICADO 

MATERIAL APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DED_l!.ÇÕES D~ RECEITA ª-RUTA 

DEDUÇOES DA RECEITA BRUTA 
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 

( ·) ISS SI SERVIÇOS 
( · ) DAS Si VENDAS 

RECEITA LÍQUIDA 

CUSTOS 

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS 
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

(+)COMPRAS DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DESPESAS OPERACIONAIS - -
DESPESAS ADt.11NISTRATIVAS 

DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 
13° SALÁRIO 
:JESPESAS DIVERSAS 
F~RIAS 
FGTS 
HONORÁRIOS CONTABEIS 
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS 
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS 
INSS 
RETIRADA DE PRO LABORE 
SALÁRIOS E ORDENADOS 
DESPESAS COM INFORMÁTICA 
REVERSÃO SAlARIAL PATRONAL 

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 
( ·) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 

RECUPERAÇÃO DE AVISO PREVIO 

RE_3;UL Tt-QO _A_NTES D~_s OPER~ÇÕES FINANC~AS _ 

RECEITAS FINANCEIRAS 
(+)RECEITAS FINANCEIRAS 

DESCONTOS OBTIDOS 

-
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A_CONI_RIBUlÇÃQ SOC~!-

-
RESULTADO ANTES DA PRO~ISÃ~PARA O_ IMPOSTO O~ RENDA_ • 

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUID_O DO ~XERCÍCIO 

DOCUME\JTO EMITIDO POR MARANATA CONTABILIDADE · TELEFONE (44)30175515 

FOLH 
Data· 
Hora. 

2015 

454.199,11 

454.199,11 
143.824,22 
143.824,22 
310.374,89 
310 374,89 

28.846,43 

28.846,43 
28 846.43 

0,00 
28.846.43 

425.352,68 

159.462,79 

159.462.79 
159.462.79 
, 59.462.79 

--- --
265.889,69 

~.793,96 

54.793,98 
54 793.98 

1 382.71 
:>,00 

2.056,76 
2.026,55 
5.090,00 
1 242.42 

159.38 
5.053,25 

18.912 00 
17 745.19 

0.00 
1.125.72 

0,00 
0,00 
0.00 

------ - 211.095,91 
7.734,95 
7.734,95 
7.734,95 

218.830,86 

218.830,86 

218.630,86 

~ .081.300,21 

1.081 300.21 
553 678 53 
553.678.53 
527.621 68 
527 621 68 

73.965,14 

73.965,14 
73 965 14 
16.387,90 
57.577 .24 

1.007.335,07 

292.572,27 

292.572.27 
292.572,27 
292.572,27 

7~4.762,~0 

182 . .984,71 

182.095.12 
132.095 12 

6 876,40 
33::.89 

10.116,74 
9.871,37 
4 68-1,00 

794,35 
149.63 

22 ;83,34 
17 376,00 

107.259,40 
45::>.00 

0.00 
-10,41 
·10,41 
· 10.41 

532.67_!!,09 

4.856,64 
4.856.64 
4.856 .64 

537.534,73 

537.534,73 

537.534,73 



:::ONSTRUTORA BERIT L TOA 

Cordilheira Sistema Contábil Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 

Consolidação: Empresa 

Saldo inicia l de lucros acumulados 
Aj ustes de exercícios ãnteriores 

Saldo ajustado 

Reversão de reservas 

Lucro liquido do exercício 

Destinação do lucro 

Lucros distribuídos 

Saldo final de lucros acumulados 

Dividendos por ação do capital social 

VAGN~NTOS --
/ / _,/ 

SO~ÚMINISTRADOR 

CPF 036 506.199-97 

-- ---

PRESCILA AL VE 

CONTADORA 

CRC PR-0381941 

)QCUMENTO EMITIDO POR MARANATA CONTABILIDADE- TELEFONE (44}30175515 

12/2014 

670.389,05 132.854,32 
0,00 o 00 

670.389,05 132.854,32 

0,00 o 00 

218.830,86 537.534,73 

400.000,00 0,00 

400.000,00 0,00 

489.219 91 670.389 05 

'1 
0,00 o 00 

CONFE~M! 
O OR1GrNAL 

~ 
NOVA cANTú • .13.!.~1J.f .... --



TERMO DE ENCERRAMENTO 

Ccnlén este LIVRO RAZAO ANALÍT:co núme ro 003 (trê s', 00011 (onze ) FOLHAs num~r<o::la.s 
e le~ronicamente do númerc 00001 ao n0mero 000: 1 ~ se destinou a escrit~rsç!c Jcs 
lançame~tos da ~ cperaç6es ~r6prias do estabe:eci~ento do contribuinte abaixo 
idant:i ~ ica~o, re~erent:es ao per i odo de 01/01/201~ a 31/12/201~ 

Razão Social. 

Endereço: 

Bairro 

Cidade: 

Estado: 

CEP: 

CONSTRUTORA BERIT L TOA 

R PEDRO GENERO, 365, FUNDOS 

JARDIM IZABEL 

CAMPO MOURAO 

PR 

87.309-150 

Registro na Junta Comercial do Paraná 41207361260 

Data do Registro: 

Inscrição Estadual: 

C.N.P.J./C. P.F.· 

04/06/2012 

90598255-90 

15.710.012/0001-87 

CAMPO MOURAO, 31 de Dezembro de 2015 

VAGNER MEp.! 
7 

SOCIO ADMfN 
RG: 74082777 
CPF: 036.506.199-97 

PRESCILA ALVES P~]tt i 
CONTADORA , 
RG: 4.931.581-3 
CRC: PR-038194/~5 I F\51R 

'v 



CONSTRUTORA BERIT LTDA- M 
ClolPJ: 15.71 0.0·12/0001-S7 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 003/2016 

A empresa Construtora Berit Ltda ME, inscrita no CNPJ n° 15.710.012/0001 -87 por 
intermédio de seu representante legal o Sr Sérgio Teodoro de Souza, portador da 
Carteira de Identidade n° 7077020-2 e do CPF 11° 005.491.929-05, DECLARA, para 
fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitató1io, sob a 
modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 003/2016, que se enquadra como 
microempresa e empresa de pequeno porte, tendo, portanto seu tratamento diferenciado 
das demais empresas que não são microempresas e nem empresas de pequeno porte 
conforme previsões contidas na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 
As informações acima são de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das 
informações, sujeitando-se às penalidades legais. 

Nova Cantu. 14 de junho de 2016. 

Endereço: Rua Pedro Gênero, 365 - Jardim lzabel 
CEP: 87.309-150 I Campo Mourão-PR 

Telefone: (44) 3017-0998 I (44) 9807-8220 
E-mail: construtoraberit@gmail.com 



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS no 003/2016 

Conforme o disposto, declaramos que o responsável técnico pela obra caso venhamos a 
vencer a referida licitação, é: 

Nome Es pec ia! i da de CREA/CAU n° Data do Assinatura 

Registro 
I" 

I . 

CARLOS ENGENHEIRO PR-139815/D 16/06/2014 i~ HENRIQUE CIVIL CPF : 079.817.609-17 
:::.... 

FELIPE \ v POÇAS 

Declaramos, outrossim, que os profissionais acima relacionados pertencem ao nosso 
quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa, 
dentro das leis trabalhistas vigentes . 

Nova Cantu, 14 de junho de 201 6. 

Endereço: Rua Pedro Gênero, 365 -Jardim lzabel 
CEP: 87.309-150 I Campo Mourão-PR 

Telefone: (44) 3017-0998 I (44) 9807-8220 
E-mail: construtoraberit@gmail.com 

I 

' \ 



República Federativa do Brasil 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
Carte:ra de Ident!dade Profissiona~ 

Titulo Profissional 
Engenheiro Civil 

Ass. do Profissional 

-U,· 

Registro Nacional 

171332752- 0 



CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME 
CN PJ: ·1!: .71 O. 012/00 01 -8 7 IN SC RIC~O E s- AD U AL: 9 O !: 982!: :~90 

ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 
PROPONENTE: Construtora Berit Ltda ME 
CNPJ: 15.710.012/0001 -87 
ENDEREÇO: Rua Pedro Gênero, 365, J d Izabel- Campo Mourão /PR. 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento 
licitatório Tomada de Preços n° 03/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo 
toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 

11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no 
presente processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

III - Não utilizamos de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não 
utilizamos, para qualquer trabalho, mão de obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 

IV - O Proponente obedecerá ao prazo de contratação, quando convocado, nos termos 
constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins 
estabelecidos neste certame, inclusive para ap licação de penalidades, caso o proponente 
não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 

V - O Proponente não foi declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública 
de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu, 14 de junho de 2016. 

115.71 0.012/0001-87·~ 
CONSTRUTORA BE~TT LTDA-ME 

Rua Pedro G5lero, 365, Jd. Izab - ~ 
I CEP 87309-150 - campo Mourão . .!::..:. 

Endereço: Rua Pedro Gênero, 365 - Jardim lzabel 
CEP: 87 .309-150 I Campo Mourão-PR 

Telefone: (44) 3017-0998 I (44) 9807-8220 
E-mail: construtoraberit@gmail .com 

Carimbo com CNPJ 
~ 

t 
·. 



CONSTRUTORA BERIT LTDA- M 
C N P J: 1 :7 "10. 0'121'00 (}·1 -37 111 SC RIÇ ~O E s- ;:;.oU AL : S O f5e2: :-8 O 

ANEXO 11 

Modelo de Cr-edenciamento 

Através da presente, credenciamos o Sr. Carlos Henrique Felipe Poças, portador da 
Cédula de Identidade n° 9333635-6 e CPF sob n° 079.817.609-17. a participar da 
Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu. na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS N° 003 /2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de Construtora Berit Ltda ME, 
inscrita sob o CNPJ/CPF n° 15.710.012/000 1-87 conferindo-lhes poderes amplos para 
atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e. 
eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Nova Cantu. 14 de junho de 2016. 

Endereço: Rua Pedro Gênero. 365 -Jardim lzabel 
CEP: 87.309-150 I Campo Mourão-PR 

Telefone: (44) 3017-0998/ (44) 9807-8220 
E-mail: construtoraberit@gmail.com 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: CONSTRUTORA ~~l::t"t:T~Â~ ~_-_: _ , ~~~ "Ó 
- ~ - - ~-F_, a_ ::;. 

- ,. ' ·: ' - Cl-. "--N.o 'rt,i >J 

' ,. ' - - :% __ .iz:_::::.~ 
v;T~~ .-, .. 

Pelo presente instrumento particular, LUCIANA CARLA DAS 
NEVES DOS SANTOS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada sob o 
regime de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 31/08/1981, empresária , 
CPF n° 031.896.969-69, Cédula de Identidade Civil RG. n° 8.306.549-4-SSP/Pr, 
residente e domiciliada à Rua Ped ro Gênero, n° 365, Jardim lzabel, na cidade de 
Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-150; SERGIO TEODORO DE 
SOUZA, brasileiro, natural de Altôn~a - Pr, casado sob o regime de comunhão 

I 

parcial de bens, nascido em 06/05/1980, empresário, CPF n° 005.491.929-05, 
Cédula de Identidade Civil R.G. n° 7.077.020-2-SSP/Pr, residente e domiciliado à 
Rua Trombetas, n° 48, Jardim lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do 
Paraná, CEP-87309-190 e VAGNER MENDONÇA DOS SANTOS, brasileiro, 
natural de Carapicuiba - SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
maior, nascido em 02/09/1981, empresário, CPF n° 036 .. 506.199-97, Cédula de 
Identidade Civil R.G. n° 7.408.277-7 -SSP/Pr, residente e domiciliado à Rua Pedro 
Gênero, n° 365, Jardim lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, 
CEP-87309-150, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes 
cláusulas: 

Cláusula 1°. A sociedade girará sob o nome empresarial CONSTRUTORA BERIT 
L TOA e terá sede e domicilio na Rua Pedro Gênero, n° 365, fundos , Jardim lzabel, 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-150. 

Cláusula 2a_ O capita l social será R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) , dividido em 
60.000 (sessenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas, 
neste ato em moeda corrente do País, pelas sócias: 

Nome do Sócio N" de quotas Valor R$ % 
LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS ............... 20.000 20.000,00 33,34 
SERGIO TEODORO DE SOUZA .......... ............................ , 20.000 20.000,00 33,33 
VAGNER MENDONÇA DOS SANTOS .................. ........... 20.000 20.000,00 I 33,33 

C.:n~'--'- ., 

I 

T o T A L ..... ...... ............... .. ........... .. ...... ...................... 60.000 60.000,00 100,0q_j ---

Cláusula 3a. O objeto será : SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, 
EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, EDIFICAÇÕES NÃO 
RESIDENCIAIS: ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS, PRÉDIOS 
GOVERNAMENTAIS, CNAE: 4120-4/00, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CNAE: 4299-5/01, OBRAS DE ACABAMENTO, 
CNAE: 4330-4/99 E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, 
ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO NÃO REALIZADA PELO 
PRÓPRIO FABRICANTE, CNAE: 4330 -4/02, SERVIÇOS DE JARDINAGENS E ~ 
PAISAGÍSTICAS, CNAE: 8130-3/00, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, 
CNAE: 43.30-4/04, OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E 
CALÇADAS, CNAE: 42.13-8/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO, CNAE: 47.44-0/99, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E 
FER~AMENTAS, CNAE: 47.44-0/~ E FABRICAÇÃO DE ESJRUTURAS 
METALICAS, CNAE: 25.11-0/00. . / 1 



Cláusula 5a_ As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em 
igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

Cláusula sa. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integral ização do capital social. 

Cláusula 7a_ A administração da sociedade caberá a LUCIANA CARLA DAS 
NEVES DOS SANTOS, SERGIO TEODORO DE SOUZA e VAGNER MENDONÇA 
DOS SANTOS, com os poderes amplos e ilimitados, autorizado o uso do nome 
empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
de tercei ros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

Cláusula aa. Ao término da cada exercício socia l, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua admin istração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados . 

Cláusula ga_ Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 

Cláusula 1 oa. A sociedade poderá a qualquer tempo, abri r ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula 11a. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma reti rada mensal, a 
título de "p:o labore" , observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusu la 12a. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula 133
. Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão 

impedidos de exercer a administração da so.ciedade, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econorru.a popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relaÇões de consumo, fé p~blica ou a propriedade. ~-1 .-. 

/// 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: CONSTRUTORA H~R~T LTD-A. _ 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias. 

Campo Mourão-Pr, 23 de maio de 2012. 

: -, : "· \' ,· -, 
;..·, ·. :.:'·J.J..;:;..) .. _ .... ,- ... · .. 

LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS 

\.J~)_ . 
SERGIO t~fdp~·soi.JZA 
~ I 
.. ) /" \ ' / ' - ·'/ . 

" ' 
//# 

V AGNs~JENDONÇA DOS SANTOS 
/z,._.- - .-. . 

.. /' .' i I 
' ' JI ,, 

_r(~~/-
PRESCILA ALVES<PÊREIRf. FRANCIOLI 
CONTADORA 
CRC PR 038194/0-5 

Testemunh~s~ (~(.~ _ 

1a- /~~='-':....___- _" ____ _ 
Clebe~ Franc1oil 
R.G. n° 5.516.517-3 SSP/PR 

2a- -;-2, ? Í ·,:,; ?,, :'L.--1-;. ·& Jc1,!-'z 

Deiv(dy WiiÍan Nunes 
R.G. no 8.786.905-9 SSP-PR 

~'~~~ 
"1"'···· · .. ·-- ·-·'.Jl.JNT.Ã cõMERciÃCbo PÃRANA 
f 'ij1 ~ AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO 
~~~:::::~ · i CERTifiCO O REGISTRO EM. 0 ~ /0 f5 I;:::.!,..; 
.,;:;'.''\!\ , SOBNÚMER0. 412073€l260 ,;,'/ ~ -

~~(!~~}i~-! ' Protocolo: 12/420569-0. DE 30/05/2012 7J7rffY"- .. 
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VW~~1l co:r2 7!"i':e;:•A P-EF.:7 L<'C.~ S~STIÃO MOTTA 

'l~h~~~ SECf1ETA1'<10 GERAL 
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;.:.Ln:::;v:.ç .;.~/::. C!.::·n~:'~i\f; _ _;,:,~_ l'·l0 üt·\ U?~ SOCli:DAOt:: 
C.Ot~STF~.UTüHA fJE\;:iT LTDi\ - lllif:: 

CNPj i fj _J" 1 O.v'l :2/0001 -87 .. .. - ~ - -.. - -;,~~- ~ 
~ ~ ~ ~ , . . --- ~ -~ ~ 

?sic :::íescrJ·~-~ instrumsnto particular, UJCIJ.I..NA CARLA ô.~"s -l'iEV·;'ª-s=--ccs SA~, ~ nn~u _çç;.. 
brasilt:-~:i r~c. :ural de Célmpo rvlou rão - Pr, casada sob o regime de comunhão parcia l de bens, 
maior. nasc:(l2 •::m 31;08/1981, empresária, CPf: !l 0 031.896.969-69, Cédula de Identidade Civil 
R.G. n° 8.306.549-4-SSP/Pr, res idente e domiciliad3 ~ Rua Pedro Gênero, n° 365 , Jardim 
lzabe l. na cidade de Carnpo i\1our2'10, Estado do Paraná, CEP-87309-150; SERGIO TEODORO 
DE SOUZA, bras ileiro, nat ural de A ltônia ·· Pr, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, nascido em 06/05/í 980, empresério, CPF n° 005.491.929-05, Cédula de Identidade Civil 
R.G. n° 7.077.020-2-SSP/Pr, residente e domicil iado à Rua Trombetas, n° 48 , Ja rdim Lzabel, na 
cidade de Can1po fv1ouri.io, Estado do Paraná., CEP-87309-I 90 e VAGNER MEND01'1.JÇA DOS 
SANTOS, brasil8 iro, natural de Carapicuiba- SP, casado sob o regime de comunhão parcia l de 
bens, maior , nascido em 02/09/1981, empt·esário , CPF: n° 036 .506.1 99-97, Cédula de 
Identidade Civ il R.G . n° 7.408 .277-7-SSP/Pr, residente e domiciliado à Rua Pedro Gênero, n° 
365, Jardim lzabel , na cidade de Campo Mourão, Estado do Pat·aná, CEP-87309-150, únicos 
sócios da CONSTRUTORA BERIT L TOA- ME, com sede e foro nn Rua Pedro Gênero, n° 365, 
fundos, Jard im lzabel, na c idade de Campo Mourão, Estado do Paraná , CEP-87309-·150 , 
regis trada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o N IRE 41207361260 en1 04/06/20.12 , 
inscrita no Ci\JPJ sob o n° 15.710.012/0001 -87, resolvem ass im, a lterar o contr<.do socia l 

;--,edianle c.s seguinte::s c lausulas: 

Cláusula ic - a) O sócio SERGIO TEODORO DE SOUZA, que possue na sociedade f~$ 

20.000 ,00 (v inte mil re a is), divid idos em 20.000 (vinte rni l) qL!otas de R$ 1,00 (hurn reGI) C3da 
uma, cede e transfere parte de suas quotas para, LUCLü,NA CARLA DAS NEVES DOS 
SANTOS, já acima descrita , RS 14.000,00 (quatorze mil rea is), divid idos em 14.000 (quatoíze 
m il) quotas de R$ 1,00 (hum re a l) cadn uma. 
b) O sécic- VAGi'·JER MENDOt'·JÇJ.i... DOS SJ\~!TOS , que possue na sociedade R$ 20.000,00 
(v inte mil rtJ3 is) , d iv ididos em 20.000 (vinte mi l) quotas df:; R$ 1,00 (hum re al) cc.da uma, cede e 
transfere pêrte de suas quotas para , LUCIM'Ii.ó. CARLA DAS !.J EVES DOS SANTOS, já acirna 
descrita, RS 14.000,00 (quatorze mil rea is) , d ivididos em 14.000 (q uatorze rnil) qumas de R$ 
1 ,00 (hum rea l) cada uma . 
Cláusula ?.a - Em decorrência da presente alteré.4Ção, o capital social no valor de 1·~$ 60.000,00 
(sessenta rn il reais), div id idos em 60.000 (sessenta mil) quotas de RS 1 ,00 (um real) cada uma, 
fica assim distribuíco ent~e os sócios : 

c== 1-Jome do Sócio____ N° de quÕtas_ f ____ V<J-Ior R::;-- - ____ % ___ l 

I LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS............... 48.000 , 48.000,00 . -~_9:~ 
>ERGIO TEODORO DE SOUZA .............. ... .': .:·.~.' ..... , 6.000 6.000 00 r--~O.O~_j 

~~A~NT~~:~~~~ ~~.~~.:~~~-.~~~ .. S.~.~.~~~ ................. -.· .. -·.-.--.-.-.--.-.-.--.-.--.-.-.--.-.·.-·.·.·----+--::-:6~:-:.~~-~-----~-· -~~-:~-~-~:~-~-~---__[ =~-~~:~~__j 
'------ -----------------

Parágra fo ún ico : As quotas subscrita3 integ r·aiizadas, e rn ,·noeda corrente deste pa ís . 

C!áus ula :P - Os sócios SERGIO. TEODORO DE SOUZA e VAGNER MENDONÇ,c, DOS 
SANTOS dão a sóc ia LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS S;I,NTOS, plena geral e rasa 
quit:Jção da cessãc das quotas ora etetuadu. 

Cláusula ,t~ - A sociedade com sede na Rua Pedro Gênero, n° 365, fun dos , Jardim lzabel , na 
c idade de Campo Mourão, Estado do F)aíârtá , CEP-t37309 -150, tem seu e ndereço alterado 
paía Rua Pedm Gênero , n° 365, fundos, Jardim Kimberlim, na cidade de Campo Mour5o, ---=I!:Ai 

Est;::;do do Paran á, CEP-87300-970. 

C1:5!usu!:;. 5a - A r2sponsabilidade d(~ c2.da sócio é re~~tritG 80 valor c~ésuas quot3s, mas tocios 

respondem solidaria:11ente pela integra!iZ<:l Ç~ã o .apite::! social. ~~ 'r 
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ANEXO I 

TOMADA DE PREÇOS N.0 003/2016 

Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: CONSTRUTORA PASTRO E CIA L TOA 
CNPJ: 15.545.532/0001-81 
ENDEREÇO: AV. YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO. 1181 - CENTRO 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Tomada de Preços n° 03/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, 
possuindo toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 -Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no 
presente processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, 
bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou 
indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV- O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos 
termos constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito 
para todos os fins estabelecidos n~ certame, inclusive para aplicação de 
penalidades, caso o proponente nã.mpra rigorosamente as datas neles 
estabelecidas. '' · 
V - O Proponente não foi declarado ini.dôneo para licitar com a Administração 
Pública de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da~~erdade, firmo o presente. 
~\ 

/ 10 de junho de 2016. 

w~ !~i •occ ·. ~ 
w~ ~t 

. ~~- íil~/ 
00~~ · 

CONSTRUTORA PASTRO & CIA L T DA. 1, 0 § f 
CNPJn• 15.545.532/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL. ~0 . 595 .364-83 · 

Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 635, Centro - Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440.000 - UBIRATÃ - PR (jJ 
E-moi' """"'"'"'trut"o!lgmoll.oom 

9 
\( 

I 



CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TD 

CONTRATO SOCIAL 

MARCO ANTONIO PASTRO, brasileiro, solteiro, nascido em 
15/10/1993, natural de Ubiratã - PR, estudante, inscrito no CPF/MF 
n°. 077.669.409-06, portador da carteira de identidade n° 
13.018.767 -6/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Yolanda 
Loureiro Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR. CEP: 85440-000, 
e, 

SERGIO ANTONIO PASTRO, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Martinopolis- SP, engenheiro 
civil, inscrito no CREA-PR n°. 20.780/D-PR, inscrito no CPF/MF no 
727.154.729-00, portador da carteira de identidade n°. 3.536.269-
0/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Yolanda Loureiro de 
Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã- PR, CEP: 85440-000. 

RESOLVEM, por este instrumento particular de contrato e na melhor 
forma de direito, constituir uma Sociedade Empresária Limitada 
que se regerá pelos artigos 1.052 a 1.087 da Lei n°. 10.406, de 1 O 
de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à 
espécie e pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira - Nome Empresarial, Sede e Domicílio: A sociedade girará 
sob o nome empresarial de: CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA, e terá sede 
e domicílio na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, 635, Centro, CEP: 85440-
000, em Ubiratã- PR 

Cláusula Segunda - Filiais e Outras Dependências: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

Cláusula Terceira - Objeto Social: A sociedade terá por objeto a exploração do 
ramo de: Construção de edifícios, (obras públicas e privadas), Construção 
de instalação esportivas e recreativas, Obras de urbanização - ruas, praças, 
calçadas, pavimentação asfaltica e pedras poliédricas, Atividade ~ 
paisagísticas, Construção de obras de arte especiais, Construção de rede de ·~ 
abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata, Obras de 
fundações, Locação de guindastes, empilhadeiras para construção civil, , 
Serviços de engenharia e Fotocópias. ·-

Cláusula Quarta - Início das Atividades e Prazo de Duração da Sociedade: A 
sociedade iniciará suas atividades no ato do registro deste e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. \ 

., 
Cláusula Quinta - Capital Social: O capital social será de R$ 20.000,00 (vinte 
mil rea is) , dividido em 20.000 (vinte mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) , 
cada uma, subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do Pais, 
pelos sócios e distribuídas da seguinte ~rma: ·CONFERE êOM.l ___ .......,._ 

O ORIGINAL 
Folha l de 4 ..-

ha ~lê' ' 1 
• I' l I C'.N . . J)Y ·~~---·:_--~·-=:J rn~J 



CONSTRUTORA PASTRO & CIA L 

CONTRATO SOCIAL 

I Nomes (%) Cotas Valor R$ 
1 Marco Antonio Pastro 95.00 19.000 19.000,00 
, Ser_gio Antonio Pastro 5.00 1.000 1.000,00 
!Total 100.00 20.000 20.000,00 

Cláusula Sexta - Responsabilidade dos Sócios: A responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 
10.406/2002. 

Cláusula Sétima - Cessão e Transferência de Quotas: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à 
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de 
suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a 
quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para 
que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer 
dentro de 30(trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo 
maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de 
preferência , a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, 
as quotas poderão ser livremente transferidas. 

Cláusula Oitava - Administração da Sociedade e Uso do Nome Empresaria l: 
A administração da sociedade caberá a Sergio Antonio Pastro, com os poderes 
e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa 
e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, 
instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como 
praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial isoladamente. 

§ 1.0
- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

§ 2.0
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 

sociedade, procuradores para período indeterminado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados . 

......._ 
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CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTD 

CONTRATO SOCIAL 

Cláusula Nona - Retirada Pro - Labore: Os sócios poderão, de comum acordo 
fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposrções 
regulamentares pertinentes. 

Cláusula Décima Exercício Social, Demonstrações Financeiras e 
Participação dos Sócios nos Resultados: Ao término de cada exercício social 
coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação 
societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de 
Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na 
mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo Único: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes 
patrimonrars em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas 
demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a 
título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada 
um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição 
afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n. 0 10.406/2002. 

Cláusula Décima Primeira - Julgamento das Contas: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

Parágrafo Único: Até 30(trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o 
balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e 
com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não 
exerçam a administração. 

Cláusula Décima Segunda - Falecimento ou Interdição de Sócio: Falecendo 
ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução 
verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

Cláusula Décima Terceira - Declaração de Desimpedimento: O administrador 
declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração 
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação crimina l, ou por s~e==~~ 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contr~ a econ~mi~ popula_r, contra o sistema 9 

~ l~;- ~-'"; -, '• ;olha3de4 ~L 
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CONSTRUTORA PASTRO & CIA L T 

CONTRATO SOCIAL 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou a propriedade. 

Cláusula Décima Quarta - Foro: Fica eleito o foro da Comarca de Ubiratã - PR, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, renunciando-se , expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E por estarem assim, justos e contratados, datam e assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si 
e por seus herdeiros a cumpri - lo em todos os seus termos. 

Ubiratã- PR, 15 de Maio de 2012. 

Marco Antonio Pastro 

J:;: :·:·, COMERCIAL DO PARANA 

SEBASTIÃO MOITA 
SECRETARiO GERAL 

Folha 4 de 4 



CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA -ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: n° 15.545.532/0001-81 
NIRE: 412.0734650-3 

MARCO ANTONIO PASTRO, brasileiro , solteiro. nascido em 
15/10/1993. natural de Ubiratã - PR, estudante inscrito no 
CPF/MF n°. 077.669.409-06, portador da carteira de identidade n° 
13 018.767 -6/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida 
Yolanda Loureiro Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR, CEP: 
85440-000, e, 

SERGIO ANTONIO PASTRO, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Martinopolis - SP . 
engenheiro civil , inscrito no CREA-PR n° 20.780/0-PR, 1nscrito no 
CPF/MF no 727.154 729-00 , portador da carteira de identidade n° 
3 536 269-0/SSP-PR. res1dente e domiciliado na Avenida Yolanda 
Loureiro de Carvalho, 289. Centro, em Ubiratã - PR, CEP: 85440-
000 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada 
que gira nesta praça sob o nome empresanal de 
CONSTRUTORA PASTRO & CIAL TOA- ME , com sede e foro na 
Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho, 635, Centro, em Ubiratã -
PR , CEP 85440-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n° 
15.545.532/0001-6.1, registrada na Junta Come1cial do Paraná 
sob n° 412.0734650-3 em 16/05/2012; resolvem alterar o contrato 
social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

Cláusula Primeira - Da Alteração do Objeto Social: A sociedade , passa a partir 
desta data a ter o seguinte objeto: Construção de edifícios, (obras públicas e 
privadas), Construção de instalação esportivas e recreativas, Obras de 
urbanização (ruas, praças, calçadas, pavimentação asfaltica e pedras 
poliédricas), Atividade paisagísticas, Construção de redes de abastecimento 
de água, coleta de esgoto e construções correlatas, Obras de fundações , 
Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras (locação de guindastes, 
empilhadeiras para construção civil) e Fotocópias. 

Cláusula Segunda - Administração da Sociedade e Uso do Nome 
Empresarial· Permanece na administração da sociedade o sócio Sergio Antonio 
Pastro com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade. representa-la at1va e passivamente. judic1al e extra jud1c1almente ~--.·~J 
perante órgãos p(1bl1cos InStitUIÇões financeiras entidades pnvadas e terce1ros 
em geral, bem como praticar todos os dema1s atos necessarios à consecução dos 
objetivos ou à defesa dos interesses e direitos _da ~ociedade, .a..u.tori~ado o uso do 
nome empresarial isoladament~ ... ::.. :'" ~ • 

\ 
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CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TDA- ME 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: n° 15.545.532/0001-81 
NIRE: 412.0734650-3 

§.1°- É vedado o uso do nome empresaria l em atividades estranhas ao interesse 
soc1al ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotis tas ou de 
terce1ros , bem como onerar ou aliena r bens imóve1s da sociedade, sem 
autonzação do outro sócio 

§ 2.0
- Faculta-se ao administrador, atuando Isoladamente, constituir , em nome da 

sociedade , procuradores para periodo determinado. devendo o Instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados 

Cláusula Terceira - Declaração de Desimpedimento: O Administrador declara 
sob as penas da lei , que não está impedido de exercer a admmistração da 
sociedade. por le i especial . ou em virtude de condenação criminal , ou por se 
encontrarem sob os efe1tos dela. a pena que vede. ainda que temporanamente o 
acesso a cargos públicos , ou por crime falimentar, de prevaricação pe1ta ou 
suborno. concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro naciona l, contra normas de defesa da concorrência, contra as re lações 
de consumo. fé pública ou a propriedade. 

Cláusula Quarta: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que não 
col1d1rem com as disposicões do presente instrumento. 

E por estarem ass1m, JUStos. e contratados, lavram a presente alteração em 
04 ( quatro ) vias de 1gual teor e forma, obrigando-se fielmente por s1, seus 
herdeiros e sucessores lega1s a cumpri-lo em todos os seus termos 

Ub1ratã - PR. 18 de Junho de 2012 

Marco Antonio Pastro 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

I 
AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA 

' CERTIFICO O REG.ISTRO EM: 19/06/2012/n 
I SOB NÚMERO· 20124524028 ~. 

Protocolo: 12/452402-8, DE 19/06/2012 • • 
E~::çsa:~: : t.-~~~~o : 
:~.,:::r.• · :c~.~ :~.37~: o :IJ .. ~T~• SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

I . ' ·. 

---~ 

_-'_:_::; _) . .,.--I 

Se!Wo Antonio Pastro 
.,,. -----

' . 



CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA- ME 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL nA SOCIF.DA 
CNPJ/MF: n° 15.545.532/0001-81 
NIRE: 412.0734650-3 

MARCO ANTONIO PASTRO, brasileiro , solteiro, nascido em 

15/10/1993, natural de Ubiratã - PR, estudante, Inscrito no CPF/MF 

sob n°. 077.669.409-06, portador da carteira de identidade RG n° 

13.018.767 -6/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Yolanda 

Loureiro Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR, CEP· 85440-000. 

SERGIO ANTONIO PASTRO, brasileiro, casado sob o reg ime de 

comunhão parcial de bens, engenheiro civil , inscrito no CREA-Pr 

20.780/D-PR, inscrito no CPF/MF sob n°. 727.1 54.729-00, portador 

da carteira de identidade RG n°. 3.536.269-0/SSP-PR, residente e 

domiciliado na Avenida Yolanda Loureiro de Carvalho 289, Centro, 

em Ubiratã - PR, CEP: 85440-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que 

gira nesta praça sob o nome empresarial de CONSTRUTORA 

PASTRO & CIA L TOA- ME. com sede na Avenida Yolanda Loureiro 

de Carvalho, 635, Centro, em Ubiratã - PR, CEP 85440-000, e 

inscrita no CNPJ/MF sob n°. 15.545.532/0001 -81, registrada na 

Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0734650-3 em 16/05/2012 e 

última alteração contratual registrada sob n°. 20124524028 em 

19/06/2012: resolvem alterar a Primeira Alteração Contratual 

mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: '/i 
Cláusula Primeira- Da Alteração do Objeto Social: A sociedade passa a partir 1 , , 

I I 

desta data a ter o seguinte objeto a exploração do ramo de: Construções de ·'- _.. 

Edifícios, (obras públicas e privadas) Construção de instalações esportivas 

e recreativas, Obras de urbanização (ruas, praças, pavimentação asfaltica e 1 ~ 

pedras poliédricas), Atividades paisagísticas, Construção de redes de \ · 

abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, Obras 

de fundações, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para 
I - --=f;~ 

CONFERE COMI 
O ORIGINAL 
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CONSTRUTORA PASTRO & CIAL TOA- ME 

transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras (locação de 

guindastes, empilhadeiras para construção civil), Fotocópias, Transporte 

rodoviária de carga exceto produtos perigosos (municipal, estadual, 

intermunicipal e internacional ). 

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 

não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, 

em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus 

herdeiros e sucessores legais a cumpri - lo em todos os seus termos. 

Ubiratã- Pr, 01 de março de 2013. 

\ 

I 

,/'v{ / /' 1----
1 /lí/-z--cc- v -!é?:Vtv 

Marco Antonio Pastro 

----~ ~ ~-
. ~. . ) ·i "\.- ·~ 
~ -

Sergio Antoni-o-?ãStro 
~ 

CONFERE COMt 
O ORIGI'NAL 
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CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA -ME 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: n°. 15.545.532/0001-81 
NIRE: 412.0734650-3 

MARCO ANTONIO PASTRO, brasileiro, solteiro, nascido em 
15/10/1993, natural de Ubiratã - PR, estudante, inscrito no 
CPF/MF n° 077.669.409-06, portador da carteira de identidade n°. 
13.018.767-6/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida 
Yolanda Loureiro Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR, CEP: 
85440-000. e, 

SERGIO ANTONIO PASTRO, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Martinopolis - SP, 
engenheiro civil, inscrito no CREA-PR n°. 20.780/D-PR, inscnto no 
CPF/MF no 727.154.729-00, portador da carteira de identrdade n°. 
3.536.269-0/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Yolanda 
Loureiro de Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR, CEP: 85440-
000. 

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que 
gira nesta praça sob o nome de CONSTRUTORA PASTRO & 
CIA L TOA - ME, com sede e foro na Avenida Yolanda Loureiro de 
Carvalho, 635, Centro, em Ubiratã - PR, CEP 85440-000, e 
inscrita no CNPJ/MF sob n°. 15.545.532/0001-81 , registrada na 
Junta Comercial do Paraná sob n°. 412.0734650-3, em 
16/05/2012 e última alteração contratual registrada sob n°. 
20131332805 em 01/03/2013; resolvem alterar a sua Segunda 
Alteração Contratual, mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira - Da Alteração de Endereço dos Sócios: O endereço dos 
sócios: Marco Antonio Pastro e Sergio Antonio Pastro, ficam alterados a partir 
desta para: Ruas das Araucarias, 75, Condomínio Paineiras, CEP: 85440-000, 
em Ubiratã- Paraná. 

Cláusula Segunda - Do Aumento de Capital: O capital social que é de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 20.000,00 ( vinte mil reais ) cada uma, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 130.000,00 ( cento 
e trinta mil reais ), divididos em 130.000 ( cento e trinta mil } quotas de capital no 
valor nominal de R$ 130.000,00 ( cento e trinta mil reais } cada uma. 

§ 1.0 
- Forma e Prazo: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no 

valor de R$ 110.000,00 ( cento e dez mil reais }, é inteiramente subscrito e 
integralizado pelos sócios através da distribuição de lucros. 

CONFERE COM• 
O ORIGI'NAL ' Folha: 1 de 3 
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CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA- ME 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: n°. 15.545.532/0001-81 
NIRE: 412.0734650-3 

§ 2.0 
- Nova Distribuição do Capital: Em virtude das modificações havidas o 

capital social , inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim d1vid1do 
entre os sócios : 

Sócios .; [ --~ ,·, ~' _l% Quotas Valor R$ 
Marco Antonio Pastro 95.00 123.500 123.500,00 
Sergio Antonio Pastro 5.00 6.500 6.500,00 
Total 100.00 130.000 130.000,00 

Cláusula Terceira- Responsabilidade dos Sócios: A responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integralização do capital social , conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 
10.406/2002. 

Cláusula Quarta - Administração da Sociedade e Uso do Nome Empresarial: 
Permanece na administração da sociedade o sócio Sergio Antonio Pastro, com 
os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, 
representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos 
públicos, instituições financeiras , entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial isoladamente. 

§.1°- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

§ 2.0
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 

sociedade, procuradores para periodo determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

Cláusula Quinta - Declaração de Desimpedimento: O Administrador declara, 
sob as penas da le1, que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal , ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CONFERE co t 
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CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TOA- ME 
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: n°. 15.545.53210001-81 
NIRE: 412.0734650-3 

Cláusula Sexta: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
col .di rem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram a presente alteração, em 
04 ( quatro ) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si , seus 
herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Ubiratã- PR. 19 de Fevereiro de 2014 

/)' #J--
#~~ C.(nt/lL .. 

Marco Antomo Pastro 
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PROCESSO LICITATORIO n° 030/2016 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/2016 
ABERTURA: 14/JUNH0/2016 HORÁRIO: 10:30 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 

:=M:::=O~DA=L=I==D=A==D=E=========ill TOMADA DE PREÇOS no 003/2016 I 

~T=IP=O===========II GLOBAL I 
JULGAMENTO 11 menor preço I 
~==================~==~ 

ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 11 No ato da abertura I 
:=1 D=A=T=A=D=A=A==B=E==R==Tu=R==A==~==~II 14/Junho/2016 I 
I HORA DA ABERTURA 11 10:30 Horas :J 
;:::1 L==o=c=A=L==D=A=A=B=E=R=T=U=R=A========~~ PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
. . BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

I 
VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO I R$-164.343,00 (Cento e Sessenta E Quatro Mil, 

. . Trezentos e Quarenta e Três Reais) 
~=~~~~~~~~== 

I 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO I Após medição dos itens, emissão da nota fiscal, 

medição/fiscalização e aprovação dos itens 
emitidos, liberação do recurso objeto de convênio. 

:=1 =P=R=AZ=O=D=:E::::::::=C=::O=N:::::T:::::R=:A::::::T=:A=:Ç:=;Ã;=O:=====~I[llioras a partir da convocação I 

I 
OBJETO I Reforma Remodelação/ampliação do Centro de 

Saúde Emiliano Bonifácio Campigotto - Nova 
Cantu. 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 1. INSS - FEDERAL -Prova de Regularidade 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES para com a Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), na jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica 

CONDIÇOES ESPECIAIS 

2. FGTS 
3. RECEITA ESTADUAL 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 
1. Comprovante do número de conta 

bancária no nome da empresa Envelope 
de habilitação 

2. POR CONTA DA CONTRATADA: 
• TODOS OS CUSTOS COM TRANSPORTE 

DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES. 
• 3. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA I 

ACERVO TÉCNICO REGISTRADO NO CREA. 



• 4. Atestado de Visita emitido pela Licitante. 
• 5. Cadastro da empresa no CREA 
• 6. Caução de 5% do valor da obra, conf. Art. 

56-Lei 8666/93 (espécie ou fiança bancária). 

2- DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisição de Caminhão e Tanque Isotérmico, 
da seÇ1uintes forma: 

LOTE 01 - UNICO - ÍTEM ÚNICO 
Objeto: Reforma/Remodelação/ampliação do Centro de Saúde Emiliano Bonofácio 
Campigotto. 
Local: Avenida Cantu - Centro - Nova Cantu-Pr. 
Área à reformar: 423,24 M2 

2.2- A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser de ótima qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4. Será desclassificada a proposta de produto ou serviço cuja qualidade seja 
questionável, mesmo que a referida proposta for vencedora no preço e cumprir os demais 
requisitos do Edital, uma vez que a qualidade é requisito que será avaliado tanto quanto o 
valor. 
2.5. A desclassificação por insuficiência de qualidade poderá ocorrer: 

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 'qualidade 
total' 
11 -Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica do Município 
concluir fundamentadamente que o produto não possui excelente qualidade, ocasião 
em que será analisada a proposta subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não atender ao 
quesito qualidade. 

2.6. A Comissão de Licitações poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos 
ou similares, que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

ENVELOPE W. 01 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

CNPJ N.O 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail : pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

Departamento de Compras e Licitações 
TOMADA DE PREÇOS n. 03/2016 
Envelope 01 - HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE W. 02 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
TOMADA DE PREÇOS n. 03/2016 
Envelope 02 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

4 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei , para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa. 

4.2. Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um representante 
de cada proponente. 

4.3. proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes. documento 
com a indicação do representante credenciado, com poderes para praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente , devendo o c redenciado encontrar
se presente no momento da apresentação das credenciais, sob pena de não ter a empresa o 
direito de participar do certame. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular e praticar todos os atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

4.5. Mesmo sendo sócio, proprietário, credenciado, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social Conso lidado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de 
identificação com foto . 

4.6. Os documentos solicitados nos itens acima deverão ser originais, ou, se a proponente 
preferir apresentá-los em fotocópia autenticada. 

4.7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormente ou no momento da abertura pela 
Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para conferência. 

4.8. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 



4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que esteJam reunidas em 
consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, qualquer que seja 
sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.10.Deverão estar fora dos envelopes: 

I -quando o representante da empresa não for socio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital, assinado pelo 
proprietario, socio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os necessarios 
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da licitante; 

paragrafo unico: em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata de posse, 
que comprove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social, no qual constem, os nomes dos 
socios ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a procuração; 

c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habil itação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital, 
conforme Anexo I. 

d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome cadastrado 
no sistema do município; 

11 - quando o representante da empresa for socio, proprietario ou Presidente de entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhada da copia autenticada da ata de 
posse que comprove tal poder) ou contrato social, no qual constem, os nomes dos socios ou 
proprietario; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes , a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital, 
conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do socio, proprietario ou presidente de entidade, caso 
não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado para o credenciamento, estiver por erro, 
contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação que serão 
sempre enterpretadas em favor da ampl iação da disputa, solicitará, na presença dos demais 
participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada do mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope no 02 deverá conter: 



proposta elaborada em papel, s imilar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo, número de fax, se houver, red ig ida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

I 2 I 
O número e modalidade da presente l ic itação. 

I 3 I 
Descrição e caracteristicas dos itens, que deverão corresponder ao 

1 

exigido neste Edital, contendo a marca e, o seu f abricante quando for o 
caso. 

I I 
Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e j 
total, expressos em moeda corrente no país. 

5.1. As propostas das licitantes deverão considerar como local de entrega do objeto (quando for 
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capítulo I 
deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, não poderá 
ser inferior a 06 (SEIS) meses contados da aata da homologação do presente expediente. 
independente de menção expressa na proposta, salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 
dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido equivalentemente. 

5.3. Independente de menção expressa, no ato da apresentação da proposta presume-se que 
no valor da proposta está compreendido todos os custos e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem corno, o custo de transporte. inclusive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto . A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a aoertura aas 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente, 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão. 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo Justo decorrente ae 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo com solicitado 
no edital. 



5.8. O arquivo d1q1tal será dispensado nas licitações cu jo número de itens não ultrapasse a 1 o 
(dez) itens. Nos casos de licitação por lote. serão considerados o número de itens constante em 
cada lote e não o número de lotes. Sol icitar arquivo digital no email : pmncantu@iq.com.br. 

6 - DA HABILITAÇÃO 
O Enve ope n 01 deverá conter: 

1 • Registro Comercial, no caso de empresa individual. 
• Ato co nstitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 

Consolidado em vigo r, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores -
"últ ima at a de eleição" (desde que não apresentado para 
credenciamento). 

• 

• 

• 

Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 
acompanhada de prova de diretoria crn e).ercício. 
Decreto de autorização, em se tratando de empresa :lU sociedade I 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
auto rização para funcionamento expedido pelo órgão compct&ntc, 
quando a atividade assim o exig ir. j 
Em c aso de Cooperativa, arquivamento na Junta Comercial, das atas 
das assembléias que tenham aprovado ou alterado o estatuto em I 
vigor. 

~~C==e=rt=i=d=õ=e=s=n=e=g=a=t=iv=a==s=d=e=s=c=r=im==in=a~d=a==n=o==q=u=a=d=r=o=g=e=r=a=l=======================~l 
[O Condições especiais constantes no quadro geral do presente edital (quando J 

exigido). 
-'i 

6.1. A Comissão de Licitações reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no 
curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues. fixando-lhe prazo 
para atendimento_ 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, impl icará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação_ 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados 
conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou, se 
preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou 
pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão da imprensa oficiaL Os documentos 
que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante 
deste processo licitatório. 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade CJnfirrnada pelo Pregoeiro e equipe de apo:o. 



Prefeit_ura 1\~unicipal de Nova -ª-
Rua Bah1a no 85 - Centro - No·1a Cantu - PR. - CEP: 87330- Cr~ u .<?~ 
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7 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão 
ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de reuniões do Paço 
Municipal "Martin Krupek", situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 87.330-000 na cidade de 
Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quadro geral deste edital. 

7.2. Após a data e horári o estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora mencionados, 
nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos. 

7.3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de 
acordo com a legislação vigente. 

7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

7.5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Euital. 

8 - DA SESSÃO DE ABERTURA 

8.1. No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, a Equipe de licitações reunir
se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente oarticipante. 
procedendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edital. será declarada aberta a sessão para real ização do 
certame, quando então dará 1n1c1o aos trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos, nos termos do item 5 do presente edital, e a identificação dos representantes 
das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação dos panicipantes. 

8.2.1. Analisados os credenciamentos apresentados, 2nunciará aos presentes 2s cona1ções oos 
documentos, os poderes e os limites ae participação de cada licitante. en~errando-se. neste 
momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo proposta e :io~umentação; 

8 .2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de manifestar-se, lavrando-se em ata o 
ocorrido. 

8.3. A Equipe de Licitações. rubricarão e submeterão a ruorica de todas as oroponentes os 
documentos contidos no certame, e, procederão a verií1cação ao conteL:oJ c.o envelo~c n.0 01 
em conformidade com as exigências contidas neste Edital. 

8 .3.1. Na sequencia, se dará início a abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
participantes. A Comissão de Licitações classificará a melhor proposta, que tenham atendido as 
condições do Edital. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, será classificada a licitante que apresentou o 
melhor/menor valor dentre as classificadas. registrando em ata os "2or ofert<::C!os 

8 .3.3. A oferta dos preços deverá ser efetuaaa exckts1varnente por escr .o. 

8.3.4. Das propostas ofertadas não caberá retratação. 



8.3.8. Declarada encerrada esta etapa e ordenadas as píopostas, será examinada a 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforrr.a o caso), 
quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito . 

8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas 
dos demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, de acordo com a Lei. 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, a comissão determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital. através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.4. Constatado o atendimento pleno às e.<1gencias editalícias. será declc::rada a proponente 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto defin1do neste Edital e se..Js Anexos. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitat6rias, a 
comissão examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as exigências, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 

8.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, será declarada a vencedora. 
proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, ·mporta ·á 
na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a 
síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as 
demais licitantes ficaram intimadas para. querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntaoa de 
memoriais - razões de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos). 
proporcionando-se a todos, vista irneoiat<:. do processo no Departamento de Comaras. 

8.7. A ausência da proponente ou sua saída antes de término da Sess3o PúL! ca caracte(zar-se
á renúncia ao direito de recorrer. 

8.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelos a(s) licitante(s) 
presente(s) . 

8.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitan.es presentes. 

8.1 O. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista nesle Edital e seus Anexos. 



9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1 . Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente, aplicando-se neles 
subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93. 

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões da Comissão poderá 
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam , desde logo, intimados a apresentar 
contra-razões em ig ual número de dias, que começarão a correr do térm:no do prazo do 
recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados 30S cuidados da 
Comissão de Licitações. 

9.3. A falta de manifestação imediata e mOlivada na sessão, bem como a não entrega das razões 
de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente prol.elatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificaoo no processo para 
responder pe la proponente. 

9.6. Os recu rsos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser 
dirigidos junto ao Setor de Protocolo, localizado na sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, 
no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e submetê-lo à Autoridade 
competente que decidirá sobre a pertinência. 

9.7. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expea:eme prorelatóno ou 
que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento pocerá a 
Comissão, ou se for o caso, a Autoridade Superior. arquivar sumariamente os expedientes. 

9.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do 
prazo para apresentação de contra-razões. 

9.9. O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.10. O resu ltado do ju lgamento do recurs o será divulgado mediante afixaçf;o no c_uadro o:; 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou E-rnail. 

10 - DOS ESCLARECI MENTOS SUPLEMENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos soore a presente licitação, desde que 
solicitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitaçã;), 2ié 03 d·as úte:s 
antes da abertura do certame. 



11 - DO PAGA!·JtENTO 

11 .1. Os pagamentos serão efetuados após entrega dos itens, emissão da not:1 fiscal. med:ção e 
aceitação do item entregue efetuadas pela Caixa Econômica Federal através da GIGOV/1\!Iaringá 
ou fiscal devidamente autorizado/credenciado, liberação dos recursos pelo órgão competente 
Ministério/CEF, mediante crédito em conta bancária, na forma descrita no quadro geral do 
capítulo I do presente Edital. 

11.2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Tesouraria, o mJmero de conta 
bancári a no nome da empresa a ser realiz::_.oo o oagarnento. 

11 .3. A Nota Fiscal deverá conter a identific::1ção do Bancc, número da Ac.ênci:J e "'a C c .::.. 
BANCARIA NO NOME DA E f~~PRESA Con..;.:::>rreme, •Jara qL:e se·a oossio: ;,a_.o 3J 
Contratante efetuar o depósito bancário ao valor devido 

11 .4. O recurso necessário à presente contratação, acha-se classificado na dotação 
orçamentária que se segue: 

Ooé<.u,:fio Utilizada l - ------ --- · 

L 

__________ C_ó_d_i_g_o_D __ o_ta_ç_a_-o _____________ , _ ______________ D __ e_s_c_n_·ç_~_c __ - -------=--- -1 0702.10301.0428.1030-4.4.9.0.5.1.00-313 Fundo Municipal de Saúde _ 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1 . O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou reaoeqL:ação, cie acordo corn o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artg:J EJS, c!a Lei Federa. nc 8.666/93, rr:t;d;<.1nte solicitação, 
desde que acompanhada de documentos -~ue comproJem, conv.ncemernent::; 2. procedência ao 
pedido. 

12.2. O Município de Nova Cantu poderá , a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações 

conjunturais provocarem a redução dos pr.::ços praticados no mercado. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral, no capítulo 1 do presente Edital. 

13.1 - Os materiais solicitados serão (;(11 conrorrnidade com a !1ecessio:. -t~ e ::~e'. erão ser 
entregues na Central de compras do , , ,un!~ipio de l'>lova Cantu (ou loc;.l Jeceterrnin3do), 
situado na Rua Bahia, n° 85, telefone{.....-:) :r.:?? -1 ?80, através da ordem de c~mpra emitidas 
pelo Departamento de Compras e Li ..;i.::~·;5es , nc prazo rnúirno de o:: .. ?s) dias úteis, 
após a solicitação. 



,~ u """' 111 «..~ v..-: 
qj t:.-
a:F / Cl 
a.. L. N o~~O 

Prefeitura Municipal de Novs ----~--~;_-_;: 
\,..:;.,.- • 1 .. ' 

Rua Bahia n° 85 - Centro- No •a Can,u - PR.- CEP: 87330-000...:_: 
CNPJ N.0 77.845.3!l'l/OC01-03- Fone {C41) 3527-1281 - Fone Fcx (N·.) 3527-1::.63 

E-mail: pmn:;amu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

---------------------
14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissão ou Autoridade Competente, conforme dispuser a 
Legislação vigente. 

15 - DA:::. !::l c:: l'JALIDADêS 

15.1. As penalidades são as elencadas r,.) arugo 81 a seguinte::; .:10 Capilu,o l\ !J:l Lei Federal n° 
8.666/93. 

15.2. Caoerá aplicação da pena ae suspen$30 temporária do direito de "cil~r e co'lt;z.tar co .. 1 3 

Administração, a seu critério, pelo períodu de <; tê 02 (dois) anos. na recusa :la adjudic:..tS.:13 anl 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo oe 03 (três) dias Liteis, comados da C2.(a de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor tota l 
da prcposta. 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor ds: nOta de emp~)nno na "ecusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma centro do prazo de 
03(três) dias úteis, contados da data ae publicação da convocação, fic~ndo a critério da 
Administração a aplicação concomitante aa ~ena de suspensão t.empc:ária do aireito de licite!' e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

15.4. Caberá multa de 0,5%(meio por cen!o) por dia de atraso na en.r2Q3. desde oue a 
justificati ;a eventualmen~e apresentada r :k seja 2ce;té.l 0el;;; \:.P1t".St'ê:ÇS~. i•.ciden.:: so0"e o 
vaiar da quantidade que deixou de ser entreg..:3. 

15.5. Caberá multa de 10% (dez por cen,o) per inexecução parcial co aj·.Jste: 

a) calculada sobre o valor de parcela ine eo::L.t3d<;. ~uanao a entr2Q~ aos prc .,;UlOS oco;rer em 
desconfcrmidade com o exigido neste E<..il:.:.l G seus Anexo~ .. 1nCependente C!'3 Sl.e:: troca pela 
conlralada, que será aceita uma única vez. no prazo máximo de 05(cinco) di2s C1teis, a contar c~ 
data da Intimação, sem qualquer ônus po.tra 2 !'.~un icipa lidade. 

b) quancjo o tipo de embalagem, rotulagem oJ conteúdo líquido ao croduto e~ti.o·· c;r- d(;S~~cordo 

com o solicitado, independente de sua troca, que será aceita uma única vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

c) Calculada a partir do 16° dia de atrase na entrega. 

15.6. Caberá multa de 20%0inte por cc:r !o; :Jor ir e,<ccuç~c lü!al o c <-!' .. S.~. s_.lt1 •• é.'-' ... ::c::'e ~ 
valor ao contrato ou da ~.ma de Empen,lo 

15.7. A Administração poderá rescindir cb !r~1ed i ato o(s) comrc:to(s) . c2so a contratsd2 v.:=nhJ a 
reincidir nas infrações elencadas nos s ~.b1 .ens an(eriores, se -n pre~ uízo --2 ou J~.s sarwõe;., 
administrativas aplicáveis à espécie e pwvistas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da Lei Feoeral n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por sento) so ~Jre o valor do fornecimen.o :;bjetivado. 
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15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecda nos sutrtcns ant3nores 
a Contratada assumirá a responsabil ioaoe c:::los cusws da aná1rse e, també.:. . .;<3 <.:--,GLenagen. 
os quais incluem: transporte , carga, descarga, estocagem e movimentação relê~ivos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão corncetente comunicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja e:etu::.jo o respe.::l· vo pagarn-.; ,J .... 3 mercaa8ria é 
Contratada, até que seja atestado o novo receaimentc. 

15.9 . As rnultas são independentes entre :::i e a c.p!icaç2o ce uma n3o excl..:i a oe autras, sen~c 
descontadas do pagamento devido ou co .Jr"adas administrativamente ou juorc·a!mcnte. 

15.10. As licitantes ficam sujeitas às penas pre1Jistas na Seção 111 do Capitulo 1\', caLei Fe::!eral 
n° 8.666/93. 

15.11 . As multas poderão ser descontadas do pagamento aevido ou por rr.eio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os lirnites c!o valor apurad:J. 

------- ---------~---·--::------

16 - DA:: ..)!::: .-0Sr(ê.:::::; = .. A!;:; - ------ - --------- ---- ----- --

16:1. Qu::mdo todos áS licitantes I_ rer, :nab,lité:ldí:;.S c~ lcd2s as ~;opostas 'o~ ;;rn 
desclassificadas. a Comissão Permanente de Lic;tação poderá fixar o orazc de 08 (oi!o) aias 
úteis para apresentação de nova documentação ou a e ouLré's proposts:s, escoirr.eaas ces 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas á presente l!c:tação caberão os recursos previst·.)S ; o arti2o 109 da 
Lei Federa l n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no incisc 11, oJ ~tt'gc SE. ja Le::-i Fe~er~1l pu il ô66/83, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelt:::lório, corn i•1tuito de "r.~tar:~a· 'J 

procedimento licitatório, ficando sujeita 2 pena de sJspensão ternporé.ria de d:r2i1o de l.cit=:" e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.2.2. Os recu rsos eventualmente interpostos pel2s proponentes deverão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protoc8!o do Paço 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vrs !as ao proce~ ·; ~l~.:~s r...:· ~:..Pl2'~ C.c. ;;•::c. ser forrr~· .,;.~lOS r::o~ ~:::crito e 
endereçados ao Presiaente da Comis~~·'"' Pern"é!' l ~nle de LICitação - CFL e:: ~orr Ente serão 
permitidas quando houver decisão da Cf--_ profer iaa e aevc.arnentc p~blicae:a 'lo !J.O !'. .. , JU rc:.. 
hipótese em que houver interposição ae recursos pelas ,i citar tcs, aoós a su3 cornun.c::,.ç~o as 
demais, mediante publicação no D.O. M. 

16.2.3.1 . Fora desses casos, em que os processos licitatórios estarão sendo analisados ou 
diligenciados pela CPL, não será autorizé .. d~ vistas dos autos é.s :ici~arnes e'nts.ndc-se, ass:m 
prejuízo ao andamento das tarefas do Ór~ão Colegiado. 

- ---------------------- -- ·----- ----------
17 - N'J.TAS I~.~?OP.TA 1· : n:::: -------
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17 .1. Os documentos necessários á h2bililação poderão ser apresentados em ori Qina , per 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da lrr.prensa Oficial. 

17.2. Será inabilitada a proponente qu2 ni::o apresentar os c~oc~menlos c.~2 scord o com c:s 
exigências deste Edital e seus Anexos . 

17.3. A constatação, a qualquer tempo. de adulteração ou falsi fi cação oos docurnen.cs 
apresentados, ensejará, após regular pro:.;esso administrativo, a adoção imediata da 3p!icação 
da pena de suspensão temporá ri a do direito de licitar e contratar com a Administração pe,o 
período de até 02(dois) anos, independente das demais sanções previstas err~ L.::;i _ 

17.4. As penalidades admin istrativas l.e:lrrLJém ser~o aplic<>das às emores2s licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar a:~ c:Jnnecirr.ento cesl:· Secretaria a _ r2Sentaç§::; de 
documentos adulterados ou ÍãiSOS perar. · ' j_ :, o~ ()r~;[:)s C..! t::r:.id2.c.cs PL!L :(.·: ~ 

17 .5. Os documentos exigiaos, sempre que po::;si'Jel , aa\eí8o ser a~re::.;rü3uos Je íc·rna 
ordenada em conformidaae com o eàital. 

17 .6. Considerar-se-á domicilio ou sede a a l:citante o lugar onde esta man,érr' seu 
estabelecimento matriz. 

17.7 . Os prazos previstos nesle Edital serão contados conform:~ 11 O, da Lei Fc:deral n° 8.666/93. 

17.8. À Autoridade competente é reservado o dire:to de revog:-1r ou anu!::.:r 2St8 licilaçao, r1cs 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/83. 

17 .9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do c·rc~senle E~...itsl e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhec'men~o quanto às 
condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perf::ito cump(rnemv '.iO conir::.t.o_ 

17.1 O. A participação nesta licitação im0.ic:.1rá na aceii.açãc .nlegral e irre trstbvel c.ios termos 
deste Edital e seus Anexos. bem corr·.2 n::: Jbsc;rv§n:;ia de:: ~e;)ulc:.men.os : Jr:1inis.rati\ os e 
demais normas aplicáveis. 

17.11. Compete aos interessados fazer 'niri_cioso exame dos elerttemos C:v presente !::d:.ol e 
seus Anexos de modo a poderem, ern Lerr. ;::>o e. por escrito, apresentar loJc.s as d'~J 11::i2s 
existentes para os deviaos esclarecimentos, em até 05(cJnco) dias úteis an.eric'e:: 2 .J::: .::: 
prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por p3ne do Presideme 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. DA FRAUDE E DA COH.RUPÇÍ\0: 

I - Os licitantes d!.!vcm observar c o contratado deve ob:>crv<~r c l"a:tct· ,J l;scrv:tr. por ~:,~us 

fornecedores c subcontratados, se admitid:1 subcontrata~·iio. L ;11 •ti'i :1!~'' ,1adr:,, -Jé 0.icn dura;~tc 
todo o processo de licitaç~o. d<C contrm:tç:.,, c de C.\CCLIÇiio do O.J_icw ~onlldL:tl 

PGra os propósitos desta clúusula, tlclí~: :1~.-sc :!s scg.<~imcs y:'·.ttc;.s : 



Prefeitura ~.tlunicipa! de 1\Jova 
CNP J N.0 77.Br.5.3:i·:/0\.'1JI -03 - Fcr.:: (M·l) 3~:.C.7-r28",- ronc F:;,.: .... ; 3~~7-1~ :3 

E-mail : pmncaniu@hotma il.com ou pmncanlu@ig.corn.:)r 

a) "prática corrupta" : olcrccer, dnr. receber ou solic itar. direta ou indiretamente. qualquct· 
va ntagem com o objetivo de i nll ucn~i~H- :1 P.çilo do scrv:dor público no pro:.:.:ssc de tic!tt.çi"!o 
ou na exccuçHo de con trato: 

b) "r rútica rrauduJ cntn'' : a f'n Jsi !icuç:-:,1 (i,! cmi . .;s;b dos titiOS . C(ll1l O objctÍ"l~ l!l.: inJlu.:n-:iar (l 

processo de licitac,;iio ou de exeu,·~i,, •.:•_ cont:.l~o: 
c) "prút ica colus ivn' ·: csqucmat iz:·.r ,;,r -~-<~b·.:k :cr L!m ~ ~. :.:,,t·,ro :n~r·..: ,:.~,.; tL' r1::1!s ~::.:il:um.·s. 

CO I11 O U SCI11 O CO I1 hCC Í111Cll t O <.te r·'J, .. 2SC.tt:l!l ~C~ tHl p(.:JJOSL.)S UO ,·).gc..( J l.~itJdCt', VÍ:' ~l.L(~O 

estabe lecer preços em níveis arti!iciJis.: n:lo-compctitivos: 
d) "prútica coercitiva": causar d;mo cHr ameaçar causa:· dano. direta OL indin.:l<t!T~c,:l::: . • 1s 

p.:ssoas ou sua propriedade, visanc:o in !l ucnciar sua pat\ i'j pação em u1:1 )XOc,:sso ! i c i lalório 
ou dctuar a cxecuçHo do cont rato; 

c) ··prút ica obstrutiva": (i) destruir, I~: i si !lcar, altera r ou ocultar provas em inspeções ou l~rt.er 

declarações ralsas aos re presentantes do organismo !illancciro mt!lti!Ur:::·,,J. ·..: ,l:11 o objetiVO 

de impedir materialmente a apmaç~.cl de alegações de pr:rticH prevista. dcs . ~..: ~ditai : (ii) atos 
cuja i ntcnção scj a im pcd i r mate ri :d met~te o e.\ct-cic!o d 'l di r~ i to ele :l n:·s:~n i s:l!O !lt~anccico 

multilateral promover inspeção. 
ll - Na hipótese de li nnnciarncnto. p:.J"ci:d ou integr:d, po: mg:111ismo !in:tn:ei t-~l 111t.ltila~t.:::t •. 
med iante ad iantamento ou reembolso, este ,)cg:·nismo im pur{. :-.at~çilo S<1:~:·: Ltii,:t c:1. 1ífcs .. du 

pessoa fí sica. inclusi ve dccl<!rando-u ·,~c~cgívct. it:dclin;d,t:1lelll '.: ou per· r>:~.zo (t•:l:rn,i.l;:d,,. 
para .: ou torga de contrato.> !inanciaclos pelo organ ismo se. '.:11~ quail;u..:r n:~;.'"ctl ,l. ~-ms,,,tar o 
envolvi mento da emprcs ~1, dircta mct,tc o.! por meio de um agente. em p!',"tlicns cotTupléls. 
rraudulentas, colusivas. coercitivas ou obs',rut:v:ts :\0 parti::i ;_,!" d~! licit~.:,:}·.) ,).1 L.:l ·.::-..ccut;i:,, de 
um contrato financi ado pelo organismu. 

!li- Considerando os prorós ilos das cl :\.ts•.tLis ,,c!1,1~t o .it:il~tnl\.: /Cnccdo!·. ~.-c.1.n ·~~l:1diç:o qnra a 
contratn<;ào, devcrú conc:ordar c au to r iz~ll- :\L.c. IB hi,,,·ltcse c.le ~l :..:olnr,:to vi:· u se:!· !iJ:: . n~i:t:..lt;. ·:m 
parte ou integralmen te. por orga ni smn t'inanccim multi l:ncnd. mcdi:uw: t H.Ii t!nluJ~l-_:n'. :l o .. 

reembolso. permi tirá que o organi smo li lwncci.-o dou pessoas por ele I(J,·ll~J~.n·..:nt~ ÍI!.!i~~ . .!~ts 
possam inspecionar o local de execução do contrato c todos os documenl(b. t ,d1 tas '.: rcg:~;l:os 
rel acionados à li citação c ú execução do contrato . 

17.13. As partes e legem o Foro da Comarca de Campina d3 Lagoa, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta !ici\ação e do cumprimento dos everHU3is contraws, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por (n2is pri\ ilegiaclo q~...e ~"*l .. 
17.·1 4 . Erres ou omissões meramente for.llé,·;; não serão corlsiaeradé~S pc..r:; ~i,:.;s~·':::~;:: ; fié.~~ç:':.c.. , _.::. 
concorrentes. 

E, para que chegue ao corü1ecimento ae t:x:..os, é expedic.~ c presente ec.ital 
que será publicado na forma da lei. 

Nova Can~L... 0~!r'-~nÉ., 2~ ce ~:1eio ·.Je 2016. 

Comis::;.So de Licitações 
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ANEXO I 

Modelo de Declaração para Hab::it3ção 

PROPONENTE: _ ________________ _ 
CNPJ: _ ________ _ 

- ------- --------
ENDEREÇO: _____________ ___________ _ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de-: participação no 
procedimento licitatório T omada de Preç~s n ~ 03/2016 , que: 
I- O Proponente atende plenamente aos rec,Jisi,_os necess:3r"o::: à habiiitaç:ã :.' , poss~J i ndo toca a 
documentação comprobatória exigida no ~ 'J:i. ocalór;o. 
11 - Até a presente data, inexistem fatos i .r1:;l<~d i Lvos para a ri 1\BILITAÇÍÍ.O, nc, ;:;re~en!e proc.::ss~ 
li citatório, bem como, de que estamos ciertes de. obrigalcried<lde de . ecle.rc;r oco:rénci<... s 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra diret2 ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem corno não utilizamos, para qualquer 
trabalho. mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) ancs. (conforme inciso V cic :::rt. 27 da Lei n ° 3.6ôc/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de .: .mtral2çüc, qumdr_' .:c wccaoc, nc':.. ~r.;-;rnos ccPst~mes 
no quadro geral do ca pit~lo I deste Edit2 . :. c t:~rs :;ícil~ .~ :. ~:..,c:;~ os ·:ns :. :: : ... ::~:j.::~..,cs . . este 
certame, inclusive para ::;p icc.ç&o C:e r.;e .. .l .d-1~'(.' ;, c:.:;;o o,;.· .. ,..;, e.,!,; r1::.c ,: •. 1 ·~- ·:. i :gsr .. ::iéi1't1Gr,te 
as datas neles estabelecid:ls. 
V - O Proponente não foi declarado inidó:·io pra lisila:- com a ;.\drr~:n stra-yãc l:::'~-~li-:3 o c: r , •• :õi:. .. .=r 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firrno o presente. 

de ----· ---- --- -

Nome e número da iaenlidade e do CPF do(a) declarante. 
(Rep! 2senléínle Lega') 

----------·-------- -----------
Ca ·irn~""" com Ci\!PJ 



At!E.'O I! 

Modelo de Cred2nciam2nto 

Através da presente. credenciarncs o(a) 

Sr.(a) __________ _ 

portador( a) da 

participar da Licitação instaurada peles órgãos do ~.·1unic ípio de 1'-~o'!o Cantu , na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS !\~ 003/2016, na qualidade de REPRESENTAI'!TE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes ,Jara prcnY1Ci<.:.I-S2 (;'ti nclne ce 

ir.~:cita sob o 

CNPJ/CPF no 
--------------------

poderes amplos para atuar ern todas as fases do procedimento licitalório, nc usl'. 2 p:;.. ~ 

receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular pro~;osta~/!ances 

verbais , recorrer e praticar todos os demais atos inerentes 2.0 certame. 

-· -- ------
( 

-~ "'-·· · -

Carimbo e assinatura do creue;•cianle. 
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Proc. Licitatório n°: 0 30/2016 TOMADA DE PREÇQS n.0
: C03/2C'', ê 

EMPRESA: 

C.N.P.J. N°: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: (para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: _ ________ ,~GÊNCI/\: ___ ___ 8/\1 !CO: 

A Empresa acima citac:ia 2prc:.:;erm: e; seguir ~ sua propost:::. c8 ?reps p2.ra ~ 
Processe Licitalório em epigrafe. que lra~:.l d2 /\quisiç8.o dr:: C:·'."Y11nniio e Tuf' .. ,, f; !~olerr·li::o. 

-~-~ca -~---P.-re-ººl_P_r-eç-,o-1 

I Jnitário l -:-ctai 
I ~ ~-R'i _Ríf; 

j-_ -

ltem.1 Qtd Unid. 
~-

1 ·-----· 
., I - - ------

Descrição 

TOTAL 
Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Eaila' em questf:io. 

A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de aberturc; das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias :.. ~)xecuçãc tic c..:·lnra•.o . conf:)rrr,e 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todss C.'S Lvn os do insLí "'rnemo 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinat:Jra Representé:nte 'e~;:ll- Carimtc 
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l'ROCESSO LICITATÓIUO V' 030/2016 
EDITAL DE T0.\1.\DA DE I'RE('OS n° 003/20 I Cí 

.\BERTt"IL\ : 1-l/.lll:"\fi0/2016 IIOIÜ.dO: li.:J!I ll;.ru 
O Municípro de Nova Canlu r=~;tado do ran-mi1. através de sua Ccrnissüo r:crrnun2rHe J() 

Licitações. com a devida autoriLação expediu;~ pelo Prefeito Municipal. convrda Vossa Scnncna a psnic:pr.r d:J 
seguinte procedimento licilatório: 

[r:ÍOÕ.'.Ll~,:,DE_ 
---

-- - - --
[ TfPQ 

- -- ---
- ----L JULG;" .• ~rno -----

----
1 ENTREGA DA DOCUMENT AÇÃc_ 

---
-

[ DATA DA ABERTURA -
-

[ HORA DA ABERTURA 

~~C~ ~A AB ERTURA -
-

- --I VALOR MÁ~IMO DA LICITAÇÃÕ 
----

----I CONDIÇÚES DE PAGAMEUTO 
----

.;:; 

[ PRAZO DE CONTRATAÇÃO -

)f 1 on1t.~da de rrcços n"' 003ti016 
' UOíl/\L 

ro1cnor preço 

1'~0 ' lO da ;-,tJCrlllf<! 

1. Viuurlllo/201~- _ -= _ 11 

!i 1Ylü to::..s _ -_ --=-- -! 
1,-PI<f I [ ÜUI<Ã MUN- ÕE f\!ÔV/\ C/\NTU - l~lJ/\-E/\1 liA, 85 c:cí' li 
!1 87 :>:lO-OOQ_ _ 11 

I -RS:-1611~31!3,00 (Cento c Scswnw- CC)u:Jlro IVi~ I W/C-nto:-: -e I 
J Ou:Jrenta c_ ""[rês f~eats) 

11

-/\pés rncdiÇi'w dos rtens, cmrss<'.o dél no i ftscã:-
rncdição/fiscalização c aprovação dos rtcns emitidos, libcracão 11 

1 oo rccu~so cbj~~ de convênto _ 

1[211 t10ras a part1r da con·;ocação__ _ _ _ -=._ ~ _; 
I OBJETO 

-- ! ~Reforma Hemodclaci.ic/3r·npliàÇãodc c;,-;-,1!ro deSHüdeEmilrano 11 

_ ,I noniié3cio C'-!.f:npigotlo- WVél Cantu _ li 
CERTIDÕES NEG ATIVAS DE 

-- -
DÉBITO S/IRREGULARIDADES 
OBRIGATÓRIAS 

L --·-I CONDIÇÕES ESPECIAIS 

-

11 i . ..SE - FSOe~AL-- Frova uc l ~c-gul;;rtdadc pur:1 ccrn a ]j 

I 

I 

1: 

., 

razcnda 1-cd:Jí:?.l, CG11juma COrri FfOCUi8U~~ii:.t ~cr:_:i C'. 

.cazcnda l'!:;c;~. :c (f-'CFN) nsr Jl,-,c;L't· ,-,o f.sc:• ~·~ li 
cslabclccrrne:mc ltcitantc da pc;sso<.; )c.,·id:ca 
FGTS 

.. ~.~1Cil4 ,L (Ct, SESE DO LICIT:.r-!T':O) 
CERT .;;:.J 1.E:>t-o.T:\'"' DE :JEt1.T02 

li 

li 
!I 

~ ::> •.• ;;r .... -~r:tt ~Ó n:.~. ::r0 ]r_ ::C"!:_ c·ln::iti;:. 0:) I 
!"a01rH.: d~ é.~, ~,;_•::;:.. := .. :·.: .Jp-: d.- ... .. : :~~'Üe.~ 

. 

.. ~;s !i 
4. POR CCt1T A 0/, COt!TR;... TAr-A: 

rDUDS OS CdS I OS COM l l{i\l~SI'Of~ r;::: 
PfWDUTOS A SE: ~rM ENl I~EGlkS 
3. AT::':SL,DO c:: ;;,__r-,..cr::)r-.:)E -:E...: .. Ic,, 1 ;-.c::R\ 
TÉCNICO REGISTRADO NO CREt.. 1,1 

4. Ate-o:laclo de .t:,; il:.t emitido p:),a Licit:mt:). 
::. C:.~3.s~rc d::. ~li!pr::~::.. '"lo Cf\E.k 
'C. Ca_ç:.o ~::: ::.·;_ co :ator c:. ~::.. _, :-.:1!. /\~. ::.s-_::i il 
a~cs,_J (r:~r:.::~: - _\.__n:~r.ç:..! ...... __ ~:.r: .. ) 11 

·o valor ,n3xtmo refere-se ao lotai cJt) tlens que se: f rc;t.,.t"l:ie c •J,c:Çü , c;' <'o r•o Cül.tr< .. o" :,(,r c~'··' ~L:f'U'k ( ' :oit...:<·.~i() 

Nova Cé:ltllu. Parané:l /11 oe M:1 o LQ :/O'r,, 
'-·~ .. :;~:...)c!.: ~:~;~;..·;5(: ... 

Pr,:gcc:ro 



PREFE1Tl;R.'\ MUNICIPAL DE NOVA CANHI 
l:STI\DO DO l'ARAN,\ 
c:--:l'J n" 77.!!·15.39·1/0001-03 
Rua 8ah1a. 85- CEP 87.330-000 
iliiATO AVISO DE LICITA(i\0- PROCESSO UCIIAI'ÓRIO n" 
030120 16 
TOMADA DE PREÇOS n'' OOJ/2016- PMNC 
iiiiTEX OBJETO: Exccu~:io de Serviços de lh:forma/rcmoddaçiio c 
ampliação - Centro de Saúd~ Nova Cantu - c,,nv~nio. conl(mlle 
.:spcci li caçoes .:m edital. 
ABERTURA: À partir das 10:30 lloras do Dia 14 de Junho de 2.016. 
na sa la ck rcunillcs dll Paço Munic ip:1L <::111 Nova Cantu. l'aran<i. 
A l':lSta com inte iro teor do L:ditnl. m1exos ~ inlimnaç<ics pod.:nio ser 
solicitados na 1'1{1-:I'E ITli RA MU NICIPAL DE NOV;\ CANTU
Pi\R;\NÁ. j unl<l a I) i, i><l<l de l.1citaç:lo. no horúri(l das')·()() :1s li :00 
lls . .: tias 1·1.00 :b 17:00 Ih Tclel(lndFax . (·1·1) 3~271363 - J:\27-
1281 - licit:n:ao'íi" nnv:\l.:anlu pr.l~Ov . br. 
i/11 Nova C m\ll l. btatl<l do l'ar:111~1. 2<1 de Ma in tk 2.0 I(, 
1111 AIRTON ANTO~IO i\GNOI.I N 
/li/ Prefeito Municipal 

PUBLICADO El\.1_dt.7 I c~ 1 :J2v~G 

JOR.NJ\L:~a~ é-'/&~ t.tn~~S 
EDICÃO r\j " /t/ /. ~·y 

' - ------ ---··----
RESPONS.~ VEL -=Y( ~:;__Jt------=:-

o2G J'-~ ,d c:. 
PL'SLIC r\ CO EM _-

~ I ..,,. 
JC dü, ...t.'V~ ,-;rzr- .;~r"-

ED,CAr~; · ~ /~ 
RES;•GNSÁVEL-~,_---

PUBLlC.'\l' -.- '~~º -- t?~- I ~/.6 

JORNI-' J/áu.:;; oi ~ .r'k 
EDIC ~- q ?iJ:; - i6 __ 
REsro;,, . Si 

PU~ '"'",DL r-•e:J6 Os /6 

FIXADO E'L, EDrT~I. f;PiRE OS [I'~.S 
t4 f:G !f..{_ __ 



·m·"·,_ :· .~ 
·- .... •• /34 

CONTRJ\TO W 6312016 

ISSN !677-7fl69 

COST~ATADA: JORGI! LUIZ. VOLOCI IATI & Cl,\ LI"IJA. 
OBJETO: O prl!~nu: lermo tem como ul>,icto ~~ re:ici.~.il) :unigâvc l dl) 
Contr.JtO Cu\ cpi~rJii:, t:l.'h:hr.tdo ir,:l\lrc o Mu11iclpio di.! Guaraptwva ~· 
a Cotltr.n~l lkt na llat~t Jc 15102/2016, tendo em vist~t :1 tondus:1o Jo 
prncc:i:iO licit~túrio, que cumcmplou a ROTA I O) objctt) du Clll;traw. 
c cun:-cqucntc cc:lcbl'a\·:i~, de CI\Ut r.~t~' p;1r:1 ~:;oo;ccuç~l, d~ s:,,;rviçm; para 
a rcfl!ridJ 1'1li:J J que ~c refere o contrato em cpigmfe. J re~d~.io se d.i 
conforme dist>Õc :t Cl:iu~u l a do ctmtroltO supracu.ulo. e com fukro nu 
Aft._ 79_, ÍLtci~o 11 d:t Lei l;Ml61~3. A p-;'lrti•· cb presente d.J t:-1, Cic:t 
n:sc mdu.Ju o CiJIHr.IICJ em ~:pigraf~:, :u pllr1~:s U5o por t~·nni1\ado o 
Conlro~t(', n.h.b maiJ tcnUn ~ rcel.un;tr. a qu;~lqu~,.:r ti tulo c; em qu~lqutr 
época, rclati\'amcntc ~u: 1ll1ri~açi~, asliumidas, haja vista ll fato liC j:l 
terem cumprido túllas a> ..:l:"na~ub.s co•Hratuais 

CONTRATO l'' 64/~0 16 
DISPENSA DE LICITA CÃO N • 02/2016 
OUJETO: Com~t.aç.io t.k Clllllr .. ·s;.~ com ''CÍculo par .. n .. •Jiiz;a.,:5o d~ 
trnn:o:1wn: ..:scul;tr nu MuniCifHO Jt Gu::~r:.tfiU:IV:I. 
~g~i~i:Ó~ .. EJ,1~:~~ipiol d~ GuarJpu;wa 

CONTRATADA: F~SISA TKAI'SJ>OKT~ ~SCOLAR VIAG~SS ~ 
TURSI~IU LTDA - ME 
OBJI:TO· O pr.:~ntc h:nno t~an como objeto a rcscil'i.:iO ;~nu~:i,•cl d(J 
(\IIUr.ihJ em cri~:-rJii:, cdch:;adu cntr~ u : ... lunicipiu d .. · Guar.IJHKJ\":1 c 
:.a Cuntr-.Jt:ld.l lU IJ.1t;1 -.k I S/021.20 16, tcnJu crn vis1:1 .1 C(lnclu<.io Ju 
procc:sso lil:it:Jtôrio, ttuc contcmpl•lU ta ROTAS 135. I 3(•. 2M .: 66 
,,bjclú Uo 1.:onlr.1tU, c t:UJl>CliU\"nt~· Cl"lcbr:J~·:i•• Jc t'lllllr"Jl•' p:1r-J \o,':XC

cuçàll '!c ,,crviç,H rara :t~ r~ti:rt<laJO Wl:l~ .IS que Se rcl~n.- O Clllllr:.uo 
em '-'PI~rJf...:. u rc)C\);io SI.' d.1 l'Uttfonnc J1spü..: ~~ Cl.íu~tll;t Uo \.'Unlr.llu 
:.:upraci1:1d0. c cum (ukru no Art. 79. inci:>o 11 d;'l Lei l\li6rli9). A 
p:1rtir lln JlrC.~CHI\.' Õ:il:i, liC>~ fC)'.\.'illtlid~l O CllltlrJIII C\11 cpi~t-::1((:, a~ 
p:u1c:o J J11 tH'f lcrmitudu u C"untrJill, n;aUJ mJi.-. tendo •• r.:cbm.Jr. :t 
qualqu~r titulo c 1!111 qut~lqm·r épnc:), u:lativutnl:nh! ils 1)hriguçõ~s 
a~sumid :&s. h:tja vis1,1 1.1 f;1to lk j~t lcrclll t umpridu hld~s a;.; cl:h•subs 
COll ii .!IU;IlS. 

CONTRATO 'N° M/2011í 
DISPENSA DG LIC ITAÇÃO N." 112/21116 
OBJETO· C~.mtr":l \ . tÇ'liu J..: . Cllllln.:su Ci.lm vcicultl p:u-:1 rc:l! tl..;a~:~·h, J ~ 
tr:msp.utc '">scnlru lhl r-.huucipi11 1le Gu:il":lpu.t\l:l, 
CONTKA"l •\:\ J'E: 1\tuuiclpiu dl." (.iu:.at':IIHI:ava. 
CONTRA1 O 'I" (,, t~Oif. 
CONTRAT,\DA: TRANSCIILlNS TRA~SPORTES LTDA- ~1E 
OllWTO O pr .. ·~l·ntc t.:rulo t..:m cotno ob icto J r~·~ca~:io .lmi~;l\"d t.lo 
Comr.1t.1 t"lll cpi:~r;d~. ~.:ckbr.ut., C11trc u Municipin ~<.· Gu.•r.•tHI3\ ,, c 
:1 (\ln\r,Ho~da n.a l1,1ll Jc 1(-.0l/2016, lc:nJ,, crn \l~t"' a ~Hndu.>."iu Ju 
prnc.::-$.0 licttatl}n,l, qu~ l:l)nl>:mr:ou 3 ROTI\ J07 c: ~071\ ohj>:m dn 

~~~~~~~~·~l~·f.ll'~~~~(~ari:t:~ ~~~.~~~~~;~~~ ~,·rc~r~~r~l~u~l~~u ~~~c~~~-:~0r,~ ~~ 
.1 r..: .. ct~.io )~doi ~.,u(onu..- JiS)Jõ..':. Cl~usula du cuntr.Jio supr.H.:t1..1do. 
..: com (ulctl) nu Art. 79. inci:-u 11 UJ Lei XM.(, 93. A p.1rtir J.a pr.:.,;:nl.;o 
d:u!), lka ri.-scinJuJo o c~mt1ato .. ·m Cjli~rJIC. as partes llão J'IOr <er
nun;tJu u Conlrlhl, n;aJa uui:o t..-nJu :. n:damar, :a quahtucr tituh1 ..:: 
em qn::rlqucr (rOl :a. rdam Jnh:ut..: ~> ohng:JIOÚc< :b:-unud:L-.. h.iJ·' \ hlla 
o fato d..- j.a ll.'fl.'lll C'UmprtJI) 1oc!;1.~ .1S c~;·,u»uloas C\,)1\\!"allw:-. 

('O~TRATO ~ .. ~SI.20tf• 
lliSI'EJ'SA ll~. LICITAÇÃO N • 09r.!Oif> 
OBJETO· Contr.ataçja• de ..:mpn·s.a com \'clculet p:tr:l rc-alizaç;in d~ 
tr.m .. lh,nc c!>l'ttttf Ih' :vhtnkrphl \1..: Gu:ar:atlU:IV;J. 
CONTMTAN"Tl:: ~hmU."If'h' di.! Ciuar.•r~•a\'.l 
COSTRATO 'I"~> 1016 
COI\TRAT-IIli\. ~LTUI< Ti<Al'Si'ORT~S LTDA - ME 
OBJETO: O pr..:~ .. ·ut.· tcrtthl tcl\l cuuto t•hh:tu n rcs~.:is:i.· l .~mig:"1vt:l d11 
(\•n\r.ll~l ..:nt l."llic!r:ll·c, ..:ckbtaU~· cnlr~ tl ~·lun ici[ll\.1 llc Gu;tr:ttl\1:1\',t c 
:J. Cnntr:H.:t~l:t 11.1 J.at:t d .. · 0·1/0:-t/211 1{,, h.:mh• ~li\ vis\a a cnr)clu:::lo do 
pwc~"=-U lkiratúriu, qu~- 1.'\llll~ l nph.Ht a K.OT.A l ~ l)Íljcto li.., CJlntr;1ru. c 
Í:ll\l:ÕCI\Il~ L\11: Cc\1!\lr:tt,:Í•) 1k l.'lil\lr.l\11 p.lrJ l!;..éCUÇjO ((C Sl!r\·iç\).~ paf:t a 
rl."f~·r i t.l:t ri.lt;• :1 qu~.: ~c rd"..:r.: .., I.'Oit lmlu 1.'1u cpifrar~·. :1 rl·sdsJo se d:i 
c-.>nfurm~ d1~[lÕc 11 l'"l:iu ~u l .t i.IU l.'úlltr:no ~uprJclla\lo, e co111 fulcro no 
An. 79, ind::o 11 'h' Ld ~(,MIJY). A partir da prc.':o.o.:nt c J;\t,,, lk:t 
r..::>c uu!i~lu u cwura111 élll ~·pi!_!r:t l"..:. :ts p:u1cs J à~• l'''r to.:m1in:•Ju o 
CnmrJlo, nadJ rn;1i ~ hmdo u r..:-d.Jmar, :::t qualquer titu lo c t'lll <1uaiL1u~r 
~poc-:1, r\:lati\";un~·llt ~.: :\~ ~·lm~::•\t, .. ·~ :tll.Sumi~bJs, ll:.~j : • vist:1 u f:HJI dL· j.'1 
tcrcru CUII\[lridit lJl<ht!i: ·'" c l .iu~u\.1:< rottlrali.JJis. 

CONTRATO :--:• SW:!O I 6 
DISPENSA DE LICTIAÇt\u ~." ll'lllllll> 
OBJETO: Contr:1t:1Ç:iu Jc !..lllflf~S;I C\111\ veiculo pJrJ rc;llit~do tk 
tr.li1Silortc cscul;tr :lil ~ lun1dp1\l de (iuar.~puJva. 
{'():'\lltA"L\N 11: :O.tun,dpll• li~ (iu:U;Jpl.:lV.J 

CO~rRATO :>'" '" ~111 (• 
CO~TRATAD,\ JUAl> ~IAI\CIO GmiES & CIA LTD.-\ - ~I E 
OIUI'TO O fH\:~.:'1111: t.:rmu t..:m i."UIIh.t ubi~lo J rf.....,.t'is;io ;un1~:i' .:I Jo 
C'vnlt~lltl em eJlll:.C;Ih.: • ..:dchr.ul•' ~·n~r~ '' ~huw.:ip111 11..: Gu.•r.lpu;l\",1 i." 

:~ Cunlr-at.1J.1 na \l;ll;l Jc 0-l UJi.:!.OI<•. \~nd11 em ,,i,t<~ ;.1 -:,•nch .. ,.;io Ju 
pmcc.~~ lt..:1ta1úrin. -tu,· ,,m1~·u:plnu :1 ROTA 21 )A ClhJ ch'l (.),, 'on
trah). ,.. \.UJb'-"4~i.. llh" c..:l..:hr.t,·:.u J..: contr:IIO p;.tru ""X\.'Ci.l\";iu tio..· ~,·rHo;u~ 
1'~•11.1 :1 f\.'1\:ri,la ml.l ~~~a~: '~ rr;fcrc u Ci.\JlttJtu em ~:pí~r.Jic .. 1 rcsci.cl,, 
:.~· d:s "''utl(unn~ dt)põc a t J;Hbctt li.., ..:umr.uu )Upr.tcll~tt.lu. c ..:\lm 
full."ru nu An. 7?. inca..u 11 Ja L<.·i ~(,MI/93. A p.:nír J.1 prc~.:n:c J:l'..;t. 
lk.1 r..::-.cbJid,, u .:.mtnthl 1."111 L'JIÍ,l:r:tli.:. a.~ p.lrtt.•,.. dão por tt.·nninoHI•l u 
Contr.th\. n:-aJ;a m,u., ,,·ndtl :a rcd;mt;lr. :1 qu;tlqttcr litulu c em qu:.lqth."f 
~pOCl, r.;(;~Ji\.:llli!."IIIC :j~ •lhnk!;ll;t)..:S :llO$Uilltd:tS, haj:t \"i~t:l O f.1111 ,!.: j:i 
rcn•m l'Uutprid'• hxl:b ;t> d.hbula;, cunn··.stu:ais 
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CONTRATI\.1\'1"1.! ~1111\ici(lio ,I.: fi\t.~l:.a['u.l\'>1. 
CONTRATO~· ~312011> 
CONTKMAO,\: JG~I TKA~SI'OK"I i; i;Sl"OLi\R L"IIJA - ME 
011Jt:T0: 0 [Hc~..:ntc \,'1"1\KI ldH ~·omo Oi'ljl.'lO .t r..:s<:isJo :lllli l!.;l\'cl do 
Cmm~ltl em cpil!r.1 1~. ~dch r.hht cmr~.: 1' ~lurHcípi'' d..: Gu.,r;;pu:.~\,J .: 
:1 (',111\ r.,tada l lil d.aw d~· ll/03t2!1t6, t.:mJ., t.'UI VÍSIH 11 \.'nllclusii.n tln 
prnl."~:.:su lkitatl•nu. l(ll.! Cllllll."mpluu :1 HOTA 20'J ul.Jjctu li<J ~.·unuarn . 
c cun ~cqu clltl' cdchrJi;:i~.• Ü\.' Ci.!lltf,llil p.1r.1 ~J<:cl u..,:~u U~,· ~~rvi~·u.~> p;d ;t 

a rciCnJ a mln a qu~ :'c r~kre '' C1llllrJhl em cpi~r.:k a rc~ci~.i11 -..: dj 
cotllimnc ll i spf,~o: a (." (.",usul:i du r.:tllll r.ltll ~upr.1citallo. c Cti!H fukro 1W 
An. 79, in~·i~u 11 Ü;l l..!."l i-:(•(1(!/IJ). A p;utir 1!.• prcJio~·nt~: llat:1, lic;• 
r<::'cinllido o cotUI'".I\0 ~·1n CJiit:rJt'l! . .J:' p:1ncs Uào JWr IO:Inlin:ltlu ~~ 
Conlr:Jto. n:ul:J m.li< h:lldll ;1 r..:d.lu"!Jr ••• quJiquer litu\o c t:ll\ ~u.1tquér 
~·poca, n:l;lll'YUI\l!.:llli..' ~lO nhrtl!.\Çri~'S .1.-..~Ulltui,JS, h;l_j~ VI~IU O fiilll d.: j;j 
''"·r..:m cumprtdll tl)d:l\ .1S d:i.u:;u[.l~ cun:r,ttu;~i:;. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATI.: 

,\\ f~(J UE CIU:Of.SCIA~IF.~TO 

ln'"·xi.i:tbtlid.tdl.' n: 2/llllh ObJ~;Iu: ~:r..:tl .. ·n\.'l;tl:ldll\) li-.· ~•qm.:~~:.. pa':l 
:III."OUintenh• t.k cnn ... ult;...,. unltul;\tur~>u:oo 1.': r.JJil''••c;•cJ.~. J part1r Ji., llu 
27 de JUIÓU d..: .201(, 
Valor ~sthnado: RS 2tu.uun.no (0\lZ.:nto" c dez mil n:.tis). 
L!.k:al: l'ref~llUr:l ~luOid)MI tk I~U.IIU, A .. -,.nid;~ C..:ntl.!\l;'lriO s'n. c ... n
tr\1, l;:~1alu- l':ar.m~i 11\ftlnn:t.,·i•~~>: ( lS) 3.24S-IIS9 

lr•:.Jiu. 15 Jc mai1) li.: :o1r.. 
ALEXASDRE Al-IORI~I rELIZARI 

l'r.., .. u.kn!~ c.b t."I'L 

PREFEITI.:RA ~1UNICIPi\L DE JA!lOTI 

fi\'ISO IJio I.ICIIA(' ,\0 
I'RI:G,i() ELEIRÚNICO :-;• lll/lll l ll 

O FUNDO MU:-'ICII',\L DG SAÚDE DE JAOOTI. E.'t"du 
Uo ~1:1t:mf1 , tt\m:l pi1blu,:;~ l i~;lla~- ;i,, 1\IO!Mlll>ADL. f'REGÃO ELE
Tl\ONICO /\"~ 2(./20[(, llPl>· Mcuor l'u.:ç•l l'nr itl.'m. OUJETO: Sc
kç:io de PrupOlil.t ,·utrl." \h 1' 1 111)\'lh'U~~ i..'II~J uadr.hli).:o çom-.J ME I G.PP 
p:\r:l R~·~ i~tnt d~· l't~\i.l d~ h.mp.u\11!1\lu.~ do,' S.u1Jc de J.C\Ird~l 1.:1'11l ;1 
C:P n~ 2:-t4SOOn7. ~I' n" 2~ IIJOt) IH ... ,, Pr~~~r.un:. 1!1: OuJ itt'll.":li;Ju t1.1 
All·u(i11 Prun;in .• ,, s.,úd .. - \I'SUS ABERTURA IJ1.1 ()9iUiti.:!lltr, "" 
(N:O(} 1111 ~iu.: \\\1 '' blk,u:\1"·1'-'''r·br ··Acl.":::-u ld..:nu(i~.;.H.Ju r.v !in .. -
lit:tt.:çüc~"' tuf1" m:1,·ü~·~ Ci.>IIIJllcm~nl<~r~-~ pUtl.:r.iv $C'r ubti,b~ junto ;lo 
·"'ctna- de Licst.•\·;u• ti., l'rt:lcatur.t :-.1unio.:1p.tl \~C' J.t~IOti, n:~ Pr:a~·;;~ Min;\s 
G.:r:1i). 173, d.J~ O~hU\J1nmh :·,~ lbhOUmid1. O cUit:.l ~,·,unp .... ,,, ..:n
contr:J-~>1.1 ~.ti~poniwl Ih) rmJ,·r~~.., ,.·1\<trOem:oJ WW\\"pboh.l'r.co,.br nu 
link ltciiJç-iks: • 

Ct.L( •:'llll>l! tH~ SDtiS1\ P.IOttCIR.;\, SALI-"S 
l'rl."::.•~lf.l 

PREFEITURA ML:-!ICil'AL DE LEOI'OLIS 

,\\ I~OS IH-: U("IT;\Ç.\0 
TO~l,\1> \ IH: f• H. E( OS ~~. 2/2016 

OOJETO- C•mlr.,,,,~-5~· u~.· ~·ullll-.·:-.1 Jl.u11 1.'\l."eu.;.io J .. · ubro~ d.: 
rd\1nn:a em pr\:d"' munll."iJMI. C"IU·.I>Ff\'("JA\II·S I 0 F l·.~·nu~GA 
DOS E:-o:VELOI'ES: das f)Xh1!lm ;,s Ct•li1JUm t.ltl d1J 05 li ..' ju:hu li~: 
l(llli, \ltl D..:p:•n;ll\1~"11111 ·k L1..:il.u;.iu, "ilu.uln 1\.1 Ru •• r~.·dr·• DIIIIIÍU· 
gur.:s ~k s~m.-.:, , 11• l71.l"~·ulw. L~.:l~ruli:...l'lt 1\IH:RTURA DOS 1.!1'
VEI.C'WES: :\.< Mll)(hn 1!11 d1.1 O.~ \1.: ,iulh•l ,j,_. 201(1. I.OC1\I. DF 
AUERT\JRA; Sa sal.1 1.J..: tl."llllit,~·~ •In D~·p.t rl.llnclllll tlc Li~:il.lif:L,,. 
.)i1u:td:1 n;1 R1.1:1 1'~·1hu l>~·lltinc;u .. ·) d~· Slllti'.:l, n°. 374, Lt~'JHili~ · J'R. 
11\'rOR/'viAC'ÓI:.S ('01\ ll 'LEI\ IEN"Ir\RES: I•J.>(k r;1o li.!l' ulllld;li" IH\ ni
vis:1n de Lic itr~çfl~~ J:1 Pr ... r..: ilut ,l Mm\icipal. s ituada n:. lüz:i P~.:dro 
Oo1 ningu~·$ (k $Qilt~a. n~ . 374, L~:úpuli:. - (1 [( l) (!(li l :•l c~l:trú Ji:.:
llOIIÍ\"cl 1: SOlll!."fl ll' 11uJcr.i s~·r MiraJo .1 (IJI'Ú1 do ~.ti;l J I 05 1016 a 

f' :lrtir d:u OQlt(IOm. n:t OI\ is!h' li..: L1ciuwõc~ \1.1 Pr~ l e itu r;• Mullil· lp:tl 
- Td: (043) Jf,27-Dh1 ou 111• ..:uJ~·r~"\,·u ..:klrÔIII C\1 www.kvpo
li.,.pr.g..,v.br. 

011JETO. !',11 un~ntJ\·.i,, 1.:1•n1 p~.lr:l 1'.1:-..,ltJca lrr..:1!u!;\r c 
U\L'J(~ tio 1.k th:llr:1 ha..,;iltr~-.1 11.1 c.~l1:11.l.1 '':\tn:tl I.JI:c lt~J ;1 s:~d~· tln 
111UIIi .. ip1u <lO ru-..v.tJ\) l'fllll.t\._'1.1 l'RI!IJLt-:l'l.\~tl~TO E E~TRC· 
G1\ OOS ~~~VH.OI1 l·S ,J.,,. ll'h.\Om .!" 01lh.!01u llu J,;a fi(, J,· ;,:.;11\ 

de ~()!(t. 1\<) D~o':l,lll;m~.:IL•• d: Ll..:al.t.•·•. -au •. ul,, 11.1 lt.•a l'cliro D.,. 
mmgu~·~ d.: Snuz.;t. u"' )7 I. C'~:\l:tl, Lcutluh~o'I'R \BlRl URA DUS 
E:'\Vl!LOI'LS ..~~ OIJh.,llm J,, Ji.• Ut• J\ JU1h,• 1k :!íllb. lOC',\L 1>1 
J\1\EitTUH.A: -..:a -..11.1 tlc 1\: .. mi."•..:" do O~;p.ln.mw •. to .1..: L,,·;•"'\·i''· 
,.im:•d<~ u:~ Rtt+• l'.:d~o• D.•ulm1~,,~·-- ,t.: .'i,•ut.ol. u )7-1, l.c.·uiM'hl> - I'R 
INfURM:\~'ÕLS (."0:\II'Lt.\ILNI.\Kl::> t•uJ .. <,u ~.;r \'h:u!;tlo n.1 llt· 
\ i ..... io ,te Licll.açV..: .. ,:.a Pr..:1\:11ur.r \lur·,,drut. :oitu;I,!J 1~.1 N.•.;.t (1..._.._1 .... 
Da1rnincucl\ d\.' Sllt\7.1. n·· 1".·; t.~·"t'"lli~ - I'IC O E.lttJI Cl>lolr;; .11-.. 
r••llt\"CI ..: :~<UIIIC\111." IIOI.!..:r.i .n·J (,.:1\:;tJu .1 JlMirr tio \Í\01 OI Oú .20 16 ;t 

ll.IMif J;,, 09h00m. n.1 llh i-..i;• .1.: Lit.:it.lt,;iic.-. tl.l l'r~ll.':llut.l .\ltm1~o·ip.tl 
- Tl."l~ (O·Ll) ,(,.27·1 •td nu "'' .:nJ.:tcçtl .:lctn"m•~.:•' \\\\\1 1..:·'1'••
h.-. pr.~uv.llr. 

N" I OI, <ogunda-fw", 30 de "'"lO de 2016 

PREFEITURA ~IU\!ICII'AL DE MAR~ I ELEIRO 

I~ESliLT,\IHI IH: JL,L<":MIISI"O 
T0\1.\Ill\ IH~ l)ltt:('OS N" 'JI2tllfi 

bn l.:t1111 1H'inl~I U11 J ~ • J i :-p·' ' ·~w 1111 ;1r1. 109, pade~r:1 fu t•· tb L~i 
M.Gf,(Nl IIJrna-sc plrh11cv u li.!)'.\: , t:•dO 1\a li~.:ll.l~·:h, ~~~~ "'"1)i~raf..:. CUJa 
..::l:ts'>ili~a.;;in d.í-10~· Ua ~~~~Uillk timn;1: 

1\ l!lllfWC'.i PEDREiltA .\ii\ 1{\II~LT: I I<.O ITOJ\- El'l), in:;. 
crit:1 m• C:\I'JIMF ·'11h ,, n" 76. I 12_M71000 1-54, t>t•nt "'ah1r }lll."li.IJI Jv 
1\Jte U..: RS 455.0:$) .24 1\[U.llroJL:~ lllu~ c ~·tuquclt l.l..: ~·~u~u 111 il u il~nlü ~ 
três rca1:- c l"il\tc c ~tu.t l h' ~:\.'Hl.IVIh) 

~l:umcl..:lhl. 2..1 d..- m:lhl 1.1..- 1Uth. 
\lt\RI1\NE I>ALLASTRA GOI),\RTH 

I'J~::o-hh;n l e U.a (',o,ni .• _..~" U.1 l1~tlll:•ll,.·:-,l~,; J..: 
I.IO"II.a._·.\U 

PREFEITURA MUNJCII'AL DE MOREIRA SALES 

-~n.so ur u<:I1A("\o 
t1 1U::C \0 l'UlSI'.NCI.\l. V ! 1.'!Uit1 

Ubj..:1o; Scl..-~.:iu de PruJlO:o!.l:o v '"al\[1) R~-:WhlfU d..: l'rc~~~~ l':•r:a tulur;, 
cuntmtnç:in 1.1..: \"llljlrl.'!'la JUr.l l'rl."-.t;~o,;;i,• i.!c Ser\ içus .;um )nca,·.iu de 

~~~~~;J\~~ç~;11~;a~~~l.J~~~~r~:~~:~~~~~~~'·, ~~::~~~~:i~,,~:~ ;~~~o.J~r~~~~l~~ 
Muntcipio d.: l\lufcar.1 S ; ,k~·I'R. ~.·m o~tcmln11~·ntu .as f..::stivi~btl~:- ,1,.
lim Ü..:: :uw I." i.I • .'IIL:II:o ,.., .:11\n.' Ih\ tJ~·\.IIrr~.:l ll\1 olllll ~~~· 2>116. 
R..:gtm.: t.k C.xccu~·.l~'= ~tcnm pt.:\•1 P•'r lt.:m 

Dot;.1 1\h.:rhu,t I\ li.: JIIH;;,, ti..: 21116 .. 1~ IOh(IDUIIII 
lntimn:~çl1.::- C'<nllplo..1n.;1\t.lr.: .. c 1\\lui:-i\.i\l Jo.: 1-:d i· •. •l pd11 :.:it.: 
\\'\\"\l'.llli.lf:." lr:a>al~:s . flf lo)U\'.('f /pillll\~(j'l, Vt.'>.lú11CI.\.'Illll.br. 

I.IJIZ 'NT\JNHJ \'OI PATO 
Pr\l~.:\1 . + 

PREFEITURA ~1UNICII'AL DE NOVA CANT\" 

_ 1\VI,OS IH. I.I(TL\Ç\0 
PREG,\0 Pl~t:SI:.i\(."1 \) X' IIJ/~OH•. PI\1\'C 

!)roce!':.•• Lictl:.wnO n' 1\~s :;:(Jifl 

C)HJFIO: ,\lJU•• it'h•li~- .th l(o.:.; t'ft.ul,n.:~ 11.: l.c1:..:- Ct'n'·..:;ni n 
MAI~A Cl-.r • .-nntmmc t=-p~:~:tl"lt: •t.:t.•o .. :ru ... u. ~ ~tl. 

AUE.kTURJ\; A r ou1u ,.;," O'J ou l h,r:1~ J1.1 Ow ! .. J,· Junhv 
de .:!.U ill, na li:tla di.' rcuut•'•~,•, Jtl l'a.;11 \lu:udp.1l. em N,tv:s Cantu, 
l';n:nü 

1\ P.a.~l.l 1.." ~1111 i nt~ · :'\1 I.:"' Ju h.i.,JL :.111~\V< c ill ·••ntla\·t:~..; 
pu>.kr;i\,) s~,·r ,)uli.-lt.•l.l~~' 11.1 I'IUTFITt!RA ML''IUI'.\1. UE :'\UVA 
CA8~U - r.-\R.\i\1\, j t;lllo· ;.1 D1• í.i,i~l J.~ LicnJç.Jn. no h.,r-.;n., d:t!' 
9;(J0 ;:..-. li CIO lb. c ti.~ 1·1 Utl "'~ 17:011 Ih To!l..-f,lnciF;..\' r-n) 
352713(1} - 35.27~1 :!X I • li~it.:~·.~ ... .-,l ll~H' .\~- IIIlU.JII-tll'"" · b:. 

l1r0\:~!'so Ll.:tt:.u\ri•l :1~ 0:'P,2CIIf• 
01\Jt:TO: Aljtlhi~·;iu llc l'c'.. h ~· Scn.•~·~ • ~o·m tr.llur Ford 

7630 • ..:unfunn\! CSI>..-c&li.: 1.;úe~ ~:m ~-~111.•1 
AUERTIJR.\ A 1ur1ir J..h HXI ll•.r.t' ll·• L)1, 1.! d~: .luni.{l 

Je : .n \fl, n~ s:tb d.: n.a1ru:,c~ 1ln l' .a.,·\l M\JII•t.:•paL em r\,h>J Cmtu. 
!•;u;ut;\ 

A 1'., .. 1,1 ..:um mt.:lf'' 1.:,1r du ~1.hl:rl . . l\11:\11:- ~· tnlurtn~\~\iO..:" 
pm!o.:r:J,, :~ .. ·r .~~•lkil.td,~-. n.a 1'1-U I EITlJkA Ml.:'\ICII'AL OE. ~·uvA 
C/\NTU - P.J\R:\NA. junt.1 ,, I>J\'i•.'"' i.lc L1C1 ta~:~~~. ,,, lhlr:;n,, dn, 
'):00 ;'a .~ 11·00 li-. .: cb~ I I (1{1 ,i., 17:lt0 11~ T..d..:t"or'h:·FJX (·H) 
35271J(JJ - 3527-12~ 1 · h~\t. l ..:;,,, ~u·nmac . lntu pr~\• v.b1 . 

T0.\1Ail.\ lH.: l'IU:("OS N" l/HIIti- l'i\L\"{" 

Pmtl!.~.,,) LIC Jiah\rM n·· nlll/20 I (I 
OllH:T(); E.\CI.:IH,·,-,1, J,.· So.:f-..i~·\•.• J c Rt:-Jd ~.·qu.u;:i11 ,~~; l:str.1Ja 

Jtluat ,. Casc.dta.m ,~tllo - C"úl1 .,.~111u :0.1,\PA ("Ef, O.:(lll fl) llltl." ~sp~:-.·i· 
1ic. 1~t•.::- em .:dn;d. 

t\ lH!ItTURt\. A runi1 tl.d lf1:(10 lt• • r.1~ t io\ 0;.: J.; d1: J~ul 11 ' 
J~· :!.Ot(l, n;~ ,,.11.1 tk- r•"IUlli•-.. .. \h' 1' ;.:~1\ ~tunic i pal. ~.n ;-../uvJ C:m lu. 
P:u:111.1 

A I) ;' ' '" ..:.un ld•"IIH 1 .. ·,11 do Cd11.1l. ;u i \.'),"~ c ul!ilfll\.1~··,.,,~ 
p<H!I."rj,, )o~r ,.,, lictl.!ô l••" ua 1'1\LH.lTU<.t\ \ IUNIUI't\L DE NOVA 
CANTL. - l'ARANA. Jlllot.• J Ih · h .i.• ,k l 1'"''''\.i:• nu h11r.•··it• ..la~ 
9:011 ,.., 1t .OIIll .. , \!;1, l <t.uu . .-. · ·1:1:0 11.· h:!d•:n~l· • :o;. ,..~~, 

35.:!7! ~ r,:; . 3~.27-,~x 1 - l .... t.l~ ...... ,,""'· ·~·at~lu i'l ~· · \·!>• 

Uu ,\11\l<)' :\' IOI\10 .-\(i"\OI.IN 
:;1: t•r..:lcLh' \h.m~ ·l'·tl 

l'roc~"~'' Ll\.'tl:tll'ln• u·· IPu llllh 
OBJI.lO: r."''-"~ I:~.~~~ ti.." \..:: 1 1!,:0" ,J,.· ((~'UI'"m,l:i.:llloJ•~d.l\-;\u ,. 

.JinjlhO!~·~~~· - C\'llll"l,) J .. · s.lllll..: /'\U\,1 C;IIIIU - ( l.)ll\.,:.RI\1. O.: tlllft•nn,· 
,·~p .. "Cift~·:a;;õ,.,.. t,.'m ~-,),1;,1 

1\HG.RTUI<.t\: A p.11~1t d.,s 111 ,lO llt'r·" du 1>:~ J..l \k Juilh(l 
tk• ::! ())(,. 11.1 :-.1!,1 d~· reuni;,,..~ 1hl l'.t~·n \luuit111.1l, ct: "'u"J C.m•u 
l':ar;111.1 

A fl'"''' I!Olll 1111~·~~o k•ll tlu l::Utl.tl ali~'"''" ~.: mlunn.,~-,-;.,;., 
CUNTRA'fO >:• 1J)f.2()1(, rmkr~~~ -'~·:- ~tlh~:at;ad.•~ t•J l'liFI EITUK1\ 1\ ll';\ICII';\L UC \OV,\ 
DISI'h'\SA DI· LIC!Tt\c;·Au N ~ 12/lOiú t t.:•l'"'')o· ~~·li~· li!OJ,.; ú- !t!11• C'A,TU - P.\R.ANI\, .JUillú , J>i, i·.io ~.!~: lkiu..;.i\1. 11u h{•í;irttl ~. 1 :, .. 
OUJETO: OIUE'rO: (\•ntrUHIIO;j,, dt- empresa ~nn1 vcicul<t p:1r., r.;.·;,- \1r\kl.\ R(( iJ-..:A tl.\TIST1\ IJE SOUZt\ 9:UIJ ,,.; II:UU 11.·. ~ \lt,, l-1110 .'t.. 17:t1U 1h ldd~• n..: .IF~ .' · l ·l:} 
_:_i>z_:_".:_';:"_:_' "_:_J_:_~_:_'r._:_-•_:_ll'.:_i'".:_".:.:~_:_'_:_"";_:""_:_l '_:_"_:_":_" ---~---1'_:_'"_:_i':::_;P_:_;":_J;_:~_G:_"u:_·'_:_".:_'i'_:_\la:_"_:_·'·-------------l ''_:_'_'_:_' 1-:._".:.:'''_:_'_:_.':._'''_:_".·-·_:_·"-"::.:!·.-_1:_•.:_"::_'·':._\:"_:_•v ____ ::_:l~:._· ..,. I ~t •. ' ·. )" -I · ·• h~: ~ · .,~ . ,, 11," · '~·~~ ·· • I" ~··· · h. 

Este: dncwncnlil ('l1Kh: Sl!r ~·en l'u:oh\11 ntl ~·ndcre\tl ..-ldrônic~' hllp:ll W\\"\\.tl:.gii~.Wotuh.'ltUdd.~o.lo.•htnJ. 
pcl\) t:"xligo OM3201(,()531lO(J IJ4 

tluCUil\l."nhl ;t!l:<-in:tUtl diê!l,d l ll~"lll'.." ~~~nfllll ll"' :\11 1 ll~ !, ~(1().:! d ~· 2 ·iiiJ"'.<W(i! I[IIC it\siiiUI :t 

lntr.l~'l nt~ m;' 11..: L"hav-.!~ l'úh ll.'.,, ll1 ,, jt..:ir;' • 1<."11- l'Lt.o; ll 
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UCIT.-\ TÚRIO i\" 'IS/2UI6 

Munk ipio de i\l.t ll..: hi nd t ~t \Oi tta públ it:o que farú n.:alir;lr. ~b 0~:30 1 wr:t :- do d i ~t 
14 1.k J unh..._, Jo :111 0 do..· 20 16 . n ::~ Av. Duqut..: •k· Ca.xia~ n° ~WU em Mali.·l.llldt.t 
, Paran:1. 13ro<il, TO,lADA DE PREÇOS para CONT RATA('ÀO DI: 
EMPRESA 1',\Ri\ I'.X iõCUÇr\0 DE üflRA DE RECAP E SO ilRE 
PAVIME:'<TA(ÀO DE PEDRA !RREGU L/\R ~!\RUA i\RGE~11RO Lu iZ 
FONTi\N,\ - ~-3~~.07m'- (Ei\TRE RUA l' t:DRO ALV."\RES CA!1R,\ L lo 
RCA l' ll\' I IEIRO ~1 /\C I I,\DO).CONFORME ESPECIF!Ci\Çi\0 i\i\S 
FORMAS DOS PROJETOS. PL.>\N il.l 11\S, CROI\'OG Ri\1\1,\ FÍSICO 
FIN!\'JCE!RO E Mi:MORIA I_ DESCR ITI VO CONVÊl\'10 'J''OOX 1:!0 1(• 
SEDU . . :.~1b t\.' L~ im~ Je <.' mprc itada por pn.·,·o gh>b:1l. ti p~~ nH.: nor p rt.'\'1.1, d .1(.1) 

s.:gu i nt ~.·(s) ~) br .t (s) : 

Objctn 

Se ele mlmicíl>io RccapcamcntCI 
CflUQ 

(luantidadc •.: 
\ lll id<.Hktk 

11\CJida 

em ~.388 .07 m' 

l' r~\t.l' d~.· 
.::>:Ct:\1\"~1;,) 

(dias) 
(,I) 

1\ Pa5t~ T~cnica com o inte iro teor do Edit:ll ... ~ ~..:u.s rL'SJh!Ctivo:; nHHh:lo:\. 
ad ~.: tlllos c ,\li..:.Xos. poc.krü Sl:l' examin:.tda uo ~:mh:1\.: t.; u ;.u.; ima indi ... ·ado ~~ p<.lr\ ir 

do dia 30 de Ma!o c.k 20 16. no hodrio cottJCrci:ll. uu solicit:1d:l a t r:w~s d\' ~.:

ma il l ic i t a t.:ocs~i~ma t\:l:md i a.p r.gov . b r. ou : t t r:t v~.s do nosso Pdna l tlil 
T r:.msp:m.::nci:t - \\ \\ ' W.ma tcland i;:~.p r.gov.br. I n l 'ürrnaçõ~.: s <Hlicion:t is, dúv ida.s l" 

ped idos ck c.:;clar..:cinh:ntn d ... ·vcr:io s ~.· r l'ncatninhados ;i Comiss:ic1 Jc Lki t :t~·:to 

no ~mlc-rcso ou~: -nmi l ~ 1 c im~t mcnciouadns- "1\ :k l"nm: (:1 5 )3262 ~3~~/817<• 

45992./201 ô 

/\VISO DE LI CITI\ÇÃO/TOMI\D/1 DE 1'1\EÇOS 09/2016 

O Mu nicipio de Matelándia, Estado do Paraná, torna público que estar~i 

realizando certame licitatório Nº 99/2016. na modalidade TOMI\D/1 DE 

PREÇOS Nº 09/2016 - Tipo Menor Preço Global, que tern por objeto " 

CONTRI\TIIÇÃO DE EMPRES/1 PI\RA EXECUÇÃO GLOBIIL DE 9 .300,00rn' DE 

PAVIMENTAÇÃO POLI ÉDRICA DE ESTRIIDA RURAL COM PEDRIIS 

IRREGULARES, NUM A EXTENSÃO DE l.SSOMETROS, JUNTO A COMUNIOI\DE 

DE MI\RQUEZITA. CONFORME ESPECIFICAÇÃO N/15 FORMIIS DOS PROJETOS, 

PLANILHAS, CRONOGRI\MI\ FÍSICO FINI\NCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. 

CONVÊNIO N! 050/2016 SEAB. O edita l para conhecimento ~eral se encontra 

disponível no Porta l da Transparência no si te do Governo de Matclând10. 

www.matelandia . ~r.gov.b r. E também at ravés do e rnaii: 

licitacocs@matcbndia.pr.gov.br. Os envelopes contendo as propostas técnie<h 

c de preços scr5o ret ebidos a té o dia 14 de Junho de 2016, dcve.-,d~ '"' 
protocolados até às 14:00 horas. 11 abertura e julga mento ser5o no mcsr1.o dr;, 

as 14:3 0 horas, na sala de reuniões do Departamento de Licitações c Cor:~<Hos 
Maiores informações poderão ser obltdas pelos te lefones (~5) 32G2 8387 (r,~,} 

3262 83/G. Matel~nd i a, 25 de Maio de 2016. 
RINEU MENONCIN 

Prefeiw de Matelôndia-F'r 

Pn·f,!i'iu Pn·sl"nl'ial (122/211 ( (, 

Ohj!.!-lo: Sckçtio d ~.: Propn slil!"> v i s~1ndo u 1\quts i ~'~lo dl' P;n ru l h~~ ~h.·c,nii<Hia 

. OI l'laniad t• ir:t c OI Semeador~ oriundos de) Crovcnttl Federal. f'rovc'nie·nlc 

do Yl in i st0r i ~1 da J\grtcu!tur:1. P('Cuúria e 1\bas t...'ci tlh:nto . 1tL 1' és. do convl-nitl 

S20ú2J/20 I S Con1 ra1o I 026587-09/2015, 
l(cgimc de E:'(cçtrl·<iu: Menor p reço Un i1:i r io. 

Data i\b~;nm~: 09 tk j utt ltu tl~ 20 I 6. as I OltOOtnln. 

ln!Cit'ln <t \'ÕCS Cornpkrncnla r<:s c i\qu isiç:iu de l:d ital pelo si tc www. 

lD_n.D:.i_m:;n l Q.J!X.;:::,~· ·· I /i~lL'{U ' \· i,:l.t~~·t..L l,:, 
!.tr iz A tt lott io V<,lpalll- Prc-1\:i lo IVItr rncir<~l. 

41.545/2015 

l'REFt·:l'!TIL\ ' ,1lJ:-I ICII'AL IH: .'.I O!l[!R.\ S.\I.ES 

t-:s-r."no no PAR.\:'\,\ 

.\VISO DE LICITA('.i.O 
l'n•g:io l'rcscnd:ll 02~/20 I (, 

Ohj ... ·to: s ... ·k\:~lo lk Prnpust;l:õõ \ JSandn R l' h: IS\1"\,\ ,~...- Pr~:t;o" Jl~l r~l i'ulura 
...:onlr:lla\·àu dt: l't11p r~s:l r~t r:l Pn:sl~l~·tto de SL:l'\' l .;o:-. com ILl(';tÇJo de p~dcu. 
l u~;~,; 5t) d~.: S\l lll, IOl' ~l\":io dL: h tl. Lu~.·:t \"~U di.· r~.:!;io. gra\·:l\'lh:s lk ~Jud i o 

I.' n:ali;a~·,]~) d '-· Prop:1g:md .t voL\nt...: (.; >.lll1 (.';ttn ' dt :-;~1m 1w ~lt1111\.: Í p 1 n (k· 
i\'ltl l\,' ll'it Sak:s-PR. '"~m ~lt l'nd i nH..:nto a:-; J'c~lkid.lí.k::-; d~.· 1im tk :tnu c ~.km.~ls 
o,;:v....- nlus no th.:curr\.'r no :111o d~ ~O 16. 
R..:gi m...-: dl: Ex...:~.:w;:"t ~' : M\.'11~\ r 111\.:~·u pur lt...:m. 
Dat;ti\b~ rturot: 13 d~ j unho de 21l l ll , " ' l (lht)Omin . 
lu fonna,·Õl:S Compll: m..:-ntarcs c /\qu is içiio dt.: Ed1t:tl p~,.·!u _, 11\: ~ 

m'•n.: tr:t~:t l cs . pr.~!O\'. br /!11.ill.D.~ . .Y 'YiS.tOth:t .' l.U~ b_. 
Lu i:.: i\nlunio Volpato - l' rcfcitu Mtrnic ip.tl . 

Nova Cantu 

_______ .:..l';.:.t(.:;.í<:fi::II"\ 1 R.-\ ,111,\ICII' 'd. IH.J\ti\ .\C\;\ 1\ 

t·:STAilO DO 1',\ I! <\ \ 
C~l'.l • t" 77.M.t5 .J~ lilJ:IOI-IIJ 

Rua 1\ahi:t. t-iS- C" I·.P H7 . ."1.1U-tlllil 

45826/2016 

. \VISO I)[ LICIT.\Ç.i.O ·- I'ROO:SSO l.l(TI .\TÓRIO ,. .. lln/2!116 
l ' lU~C,\(), "" rurma Pn·,encial- )\'" 1119/2UI(J-I' i\I :\C I 
OB.JE"I.·O: Aqui.<i1·•w <il' J(, Re·sfriadun·s <h- l. l'ill-. tllillurml' t"pe-ril<caçücs 
l.'llll'<lilill. 

,\ !lEnTCRA: .i p: .. ·tir tb> U9:0U (no"t-) ll:ora> dn d ia 1·1 de· Juuhu tlc-
2.0t!t, na sala d ~.· n· t.uiô <.·s <lo Pa\' '~ 1\Juuh:ip:li, t·tn '\u\:1 Canllo~ J~ ~u:111ú . 

A I' ISO DE l.ICIT.\ Ç.i. O - I' ROCI-:Sso l.ICIT.-\TOIUO u" 1129 '2tll 6 I 
TCmAD.\ li E l'Ro·:~·os n" 0021201 r,- P~l!'\(. 

OBJETO: l·:mpn·itad:l Cluhal d<.· St.'l"vi~·,J., ;lt .:\(l~·qua~·~ u d~.· l"!il r :a! .t!'l 

H.ur:tb. l'tHlf<Jrl1ll' l..'S(H·dril' a~·tll' :rr. em cdiLII. 
.\B!CRTtiRA : A p:ll·tir· <l:t' IU :UU (tlez) li oras ti:> tli:t 1-1 rlt· .Junuu tk 2.111(,, 
n:\ s:.la dt• n·uHiõt•s d.!:'. Pa;·u i\lunk~l~~i- 'ior:1 C:wt u. Jl:tnwn 
.\VISO DE LICIT.-\ Ç,\0 - I'IWCES~O I.ICrf.\T{>'-1'-'U..cOc:-'-'n'-" -11."'1,-:-);-2-U -l~:-,--1 
TOMADA DE PREÇOS n'' 003/20 16 -1',1.\C 
O ll.IE'I'O : St·r·, i1us <lt· Rc•furma/Rcmu<ll'i:tl:in/Antpli:t\""" <lu Ct·ntru S:tÍHI<• 
Emiltann Honif:'\d u C:unpigottu - UltS r\m :1 ('azllu. ~'<HtfnfnH· 

l'S)l t' l'Í Jii.'õlÇÕl'S l'lll •.:ditai. 
.\ 111-:RTL'IL\: ,\ p :t~·t i r das 1U :JO (dez ltur:1s e·lrinla minulus) lltJJ''> <lo t!i:t 
I~ th: .Junhu t.h· 2.Htú. a:t s : ~b <h• rl'ulliiH.:'i Ü11 Pa~·o :\h:uit:ipaL l'rtl ~ov:~ 

.\VISO IH: I.ICTJ ,\, ,'\0- I'I(On·:S:-.0 I. I\ ,-, \.!'01<10 <•" tiJ l/2tllf, 
·r O~IAilA IJE l'l(,·.<:<>s u"llll-l/2t.l r, -1' .\ J ,, 

L a.JE ~·o : s\ l"l i\"11.• ,h: lü·f .. nH:III~.·ut ii(Jl"h}·;;:i:,l, '.::i!t:i:o,·:~t) tl\l Ct:nln> S:i(ll!t• 
\:11 l.ii.'i.riltJ th• .-.,:ntltl R l·i. roni'11ruH· c.· .'-.p~·,;t:"· :.,·i,l·, t·m l'CI:l .. l. 
.IBJ:IriTRA : .\ l•:trlif <l:.s I I :Utl (<Jn1.e) llnr :i\ <:u ti i., I ~ til' ./uu •. u <i<-
2.(} I(,, u :t s :t l:l th: n:11niill' :\ do P~t \'0 i\J unk ill:t l, t'ill S ll\ :1 ( ':1 111 ;.I , l';u·:: u:·~ • 

. \\ISO llE UC! 1'-\C,',\O - I'ROCI·:sSO I I C' I t \ l'(ltUO n" r:J21211r(• 
1'0.\l.\0.\ ()f. P!U,('OS u" t10512UI6 - t'~L\1 (. 

O B.JETO: Co1ilr<lfildin dt Sc.·nj~·n~ tfl· \h:~ukn\·:i o. rn111 ~uh!ootitniç:io t ' 

cons..:r lus dl' c•lh~~s. .i:lntl:h. :ll ~•mln· :do:i . \ i;l rus l"tlllfurna· 

t•:-. p l·ci11l' :tÇiH·\ l'm o:d~ l:tl. 



l'l~EFEITUJlA MU!V!C1I'AL LE NOVA CA.N~ 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 77.845.394/0001-03 
,------------------~~--

PROCESSO LICITA TÓRIO n° 030/2016 

COMPUAS E/OU SEI~VIÇOS 

OBJETO: Contratacão de Empresa para l!xccucão de Scrvicos de 
Reforma/Remodelação c Ampl iação do Centro Saúde Emi liano B. C0m12igotto - N. 
Cantu - CONVÊNIO. 
VALOR ESTIMADO - R$ -1 64.343.00 (Cento c Scssenlél c Quatro Mil. Trezentos e 
Quarenta e Três Reais); 

[__ ________________________________________________ . 

Visto: D.:...:/\.:..::.T-=-1\.::_: _23::_/_0:..::.5_/_2_0_16____ _ - -1 

PARA: _ ,.:...:..:..:..:::...::_=-------------------·--- - I 

DI~lSÃO DE TESOURARIA- P1;:.0Gl~AlVIAÇÃO FINAT{ "::1·~IRA: l 
'®e- ~\Y-)~ -~---- ~-~--- -~~ ~~~--------- ! 

~-~~~~~~-------------=-N_;_\0_/\_tJ_T_O_RiZ/\!}()í I 

Visto: D/d'/\.: / I 
~-Â-1~~---- ----·----- - --

PARA: - -------·---· -·-------· -- ' 

Visto: DATA: I I 
-- - - ----- -

Ruu Prof Jotío Farias da Costa, s/n" - Fone (44) 3527- 1281 I 1363 - C1:.:_•J !1?.330-:JOO 



1963-2013 

Eu f}~ ffwtte !õeóta !/WWtia 

RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

O presente relatório técnico prevê a reforma geral e adaptação do posto de 
saúde em alvenaria com área de 415,80 m2., no Município de Nova Cantu-Pr, 
localizado na Av. Cantu, s/n°, - lotes n°s. 10, 14, 15 e 16, quadra n° 68, com área de 
1.406,25 m2., de acordo com o presente relatório. 

O projeto arquitetônico será executado a reforma geral e adaptação do Posto de 
Saúde, de acordo das normas da regulamentação da RDC 50/2002 da ANVISA. 

Contendo projeto arquitetônico, locação, cobertura, planta baixa, fachada, 
cortes, situação e indicação de ambientes. 

Em planta a baixa discriminação de ambientes conforme resolução 386, com lay 
out mobiliário da obra em questão. 

Nova Cantu, 15 Maio de 2.015.-

naldo Vilela 
A 19.354-D/PR 

Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov .br 

www.navacantu.pr.gov.br 
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Eu !Jaça !fwde g)~fa !}WtóJtia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-==PARANÁ==

CNPJ -77.845.394/0001-03 

RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO ARQUITETÔNICO 

O presente relatório técnico prevê a reforma geral e adaptação do posto de 
saúde em alvenaria com área de 415,80 m2., no Município de Nova Cantu-Pr, 
localizado na Av. Cantu, s/n°, - lotes n°s. 10, 14, 15 e 16, quadra n° 68, com área de 
1.406,25 m2., de acordo com o presente relatório. 

O projeto arquitetônico será executado a reforma geral e adaptação do Posto de 
Saúde, de acordo das normas da regulamentação da RDC 50/2002 da ANVISA. 

Contendo projeto arquitetônico, locação, cobertura, planta baixa, fachada, cortes, 
situação e indicação de ambientes. 

Em planta a baixa discriminação de ambientes conforme resolução 386, com lay 
out mobiliário da obra em questão. 

Nova Cantu, 15 Maio de 2.015.-

naldo Vilela 
A 19.354-D/PR --

Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nal/acantu.pr.gal/.br 



NOVACANTU 
1963-2013 

'& , 5aça !J>wtte !iJeóta !JWWtia CNPJ • 77.845.394/0001-03 
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·: ' MEMÓRIAL:'DJ=SCRITIVO PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA·DE SAÚDE 

:· · DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU-PR 
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Rua Bahia, 85.- Centro- Nova Cantu- E.~ 
· ·Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

. WWJIII.nol/acantu.pr.aol/.br . 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
1963-2013 

Eu g~ 9'wtte·:beóta ·JWúfJúa . . ' 

-==PARANÁ==
·. CNPJ · 77.845.394/0001-03 · 

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

. · .· O ·presente memorial tem por objetivo a descrição dos serviÇos para execução da · . 
reforma ·do Centro de Saúde de Nova Cantu-UBS, retirada de janelas, portas em brindex, 
proteção de madeira no interior do Posto de Saude. Fechamento em brindex da sala de recepção, 
troca das grades e portão de entrada, sera trocado todo o forro de pvc do abrigo de entrada do 
posto de saúde. A fachada sera trocada todas as janelas e portas em ferro e vidro para brindex, 
conforme projeto em anexo. lambem reparos na hidráulica e elétrica de toda obra, depois de 
Jdos reparos. sera pintado· interno e externo; telhado e calçadas extenas. 

. . ' . . ' 

: '' '. . 
NORMAS E PADRÕES 

Todos os serJiços deverão obedecer às normas técnicas e exigências da Associação 
Brasile.ira de Normas Técnicas (ABNT), aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a 
aceitação de qualquer material e/ ou serviço ficará a critério da fiscalização, podendo esta solicitar 
ensaios específicos para serviços e ou materiais. 

Os serviços . não aprovados que apresentarem vícios ou defeitos de execução serão 
. demolidos e reconstruídos por conta exclusiva da firma empreiteira. 

Os materiais que. não satisfazerem as especificações ou ··forem julgádos inadequados 
serão removidos ·do canteiro de serviço dentro de no máximo quarenta e oito horas, a contar da 
determinação da fiscalização. · 

A _execuçã·o dos ·serviços constantes deste memorial deverão estar de acordo com 
projetos e planilha orçamentária e cronocrama apresentado pela prefeitura. 

l .1 PLACA DE OBRA ; A empreiteira colocará na obra placa indicativa dos dados !;Jerais da obra, 
. : dos .serviços.e responsáveis pela execução é dos autores dos p~ojetos se necesário . · 

. , .' ~ 

. · .. 1.2REFORMA DAS iNTALÇÕES SANITARIAS.: Demolição de parede~ e retiradas de· vaso 
sanitário e lavatórios sendo adaptados para outras finaliadades e adaptações de banheiros -
PNE, e também o sanitário feminino, usado de atendimento ao publico se necessário de 
adaptação. 

2 FUNDAÇÕES . ' . 

2.1 ALVENARIA DE EI\IIBASAMENTO: quando houver necessidade, deverá ser executada 
alvenaria de embasamento,· sendo que as paredes externas de 01 (um) tijolo e as internas de 
~(meio) tijolo, para construção de aterro apiloados. 

2.2 BALDRAME: · As vigas de baldrame deverão ser executadas sobre a alvenaria de 
emb.asamento . ou lastro de. concreto magro, acima do nível do terreno, de. acordo com o 
projeto ·estrutúral e as normas NB-1 e NB-4. ·O topo da viga baldrame deverá ser pintada com 
emulsão asfáltica impermeabilizarüe· em 02 (duas) demãos; antes deverá ser regularizada com 

.·. 
Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - _eg 

Fone (44) 3527-1 281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu .pr.gov.br 

www.nol/acantu.pr.Qol/.br 
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' ' ' ' 1963 - 2013· ' 

' Eu fi~· !fwtk g_,~·ta JfuWúa 
argamas~a impermeabílizante. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE . 

NOVACANTU 
-=PARANÁ~ · 

·cNPJ · 77.845.394i0001~03 

2.3 FERRAGEM : A. fiscalização devera verificar a procedência do aço aplicado na. construção e 
. observar que os mesmos não apresentem alto grau de oxidação. A contratada deverá 
·assentar a ,ferragem com espaç~dores sobre as formas, : de .maneira. que haja o recobrimento ' 

, , inínin1o·. das : armadur?s, çonforme recomenda a norma.· . . Parâ a .liberaÇão da concretag~m 
· . deverá sé~ conferida a ferragem·pela fiscalizaÇão do proprietário, verificando se está de acOrdo 

com ·6. projeto estrutural, se os comprimentos de ancoragem estão sendo obede~idos, se as 
esperas de pilares foram deixadas e se as tubulações foram executadas, se o número de 
barras e a sua bitola confere e a posição, amarração e recobrimento conferem com o projeto, 
após _o que será liberada a concretagem . 

.. 4CONCRETO: '.A . resistê.ncia mínima .do concreto a ser adotado em to.dos os elementos 
· · .· · est~u-tUr.a is· .· (é~t~cas,· . blocos, vigas . baldrames, ~igas estrutura, pilares e laje, incluindo 

. b·eiràis)deye,rá ser 18 MPA A contratada poderá usar concreto usinado desde. que seja 
fornecido por · concreteira idônea e que atenda as normas da ABNT. Para o concreto 

· executado na obra, a contratada deverá apresentar dosagem prevista, tipo de betoneira a ser 
usada, tamanhos de padiola para a areia e brita e quantidade de água a ser aplicada. 

. . . A qualquer mo.mento e sem.aviso prévio, a contratante poderá exigira moldagem çje 
cqrpo~ .·de-_prova, ,· devndci os mesmos· ser executádos por empresas 'especializadas e 

. ' .. ·.·. ·:'contratadas pela'firmá contratada; o consumo mínimo de cimento, para ó. concreto estrutural 

. · .... será de _300 · kg/m~ :e a variaÇão desse cOnsumo será ·funçã.o de resistência. requerida para o 
. concreto .. A-quantidade de água será a mínima compatível com a consistência necessária. A 

quantidade de. concreto preparado em cada operação será a estritamente necessária para o 
seu emprego imediato. Na obra os agregados miúdos e graúdos serão depositados 
separadamente em estrados, devendo-se evitar que no seu manuseio materiais estranhos 

·esse misturam. 
0 ·. concreto que' for misturado mecanicamente na obra ' devera ser feito em 

· ... · betone_ira .. de eixo vertical, sendo a ordem de colocação dos componentes a. seguinte: 
· · ·· ·· ·parte de água - parte da pedra e 'parte ·de águ.a.- cimento, restante de água e areia ·· · 

:....: restante._da pedra. · 
: . ·Quando for necessário parar a concretagem ao final do dia, quando de iniciar a nova 

concretagem, as emendas deverão ser limpas com o auxilio de ar comprimido ou através de 
escova de aço e água. A altura de lançamento não deve. ser superior a 2m. o adensamento 
do. concreto · devera ser · feito através de vibradores de imersão, com configurações e 

.. dimensões adeqqadas para a peça. Deverá ser executada rigorosamente a cura adequada 
'de todas .as espécies, der modo a impedir a perda prem~tura de água destinada a h,idratação 

· do 'Cimento. . . . · . . · . · 
2.5QUAUDADE: Em. cada etapa da concretagem, deverá ser feitos 03 (três) corpos de prova e 

apresentàdos a fiscalização. Prazo mínimo para retirada de formas : 
Laterais - 03 dias 
Inferiores -.14 dias(deixando-se escoras convenientemente espaçadas) 
Inferiores , · - 21 qias(sem escoramento) · 
·É. c'ori>veniente para ·facilitar à desforma, bem com para uma melhor apresentação 'fina l além de 
maior. proteção· da madeira das formas permitndo futuros reaproveitamentos .a aplicação sobre 

' . . . . . . 
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as faces em contato com o concreto de preparado desmoldante. 

2.6 FALHAS DO CONCRETO: Para a reposição do concreto falhado observar-se-á o seguinte: 
. ~- Localização das falhas e causas que o provocaram; 

• .· Ex~cução se necessário da sustentação da área comprometida; 

·· . .-.. · Corte e_ picoteame_nto do concreto, até a profundidade e extensão necessárias de modo 
· · a :se atingir o concreto firme, além da armadura se for o caso, ·retirando-se totalmente a 

parte falha. Executar o corte em forma e disposição de que permita o posterior 
preenchimento do mesmo. 

• Prever encaixes de modo a permitir firme retenção da massa de reposição. 

• .. ··,Limpeza p_erfeita da superfície escavada 

.. ·. • . Mostr~r" abun.da·ntemente e. se fÓr o caso deixar estopa embebida de água desde o dia 
.·· .. -~- :' . ánterior par"a evitar a absorção de. umidade da argamassa ao concreto reposto . 

• $empre que a cavidade permitir utilizar o concreto e não argamassa, de maneira a se 
evitar futuras trincas. 

· • · Fixação e disposição da forma adequada, permitindo-se o preenchimento total da falha 
e a melhor aparência da peça. 

• .Colocação . e cura do concreto com dosagem apropriada contando-se, se necessário, 
.. com . aplicação .de àditivos . que proporcionem altá resistênCia ·inicial . ,entre .outras 
·propriedades. 

• Toniar o máximo cuidado no sentido de recobrir a armadura que se encontra exposta, 
escav.ando-se no mínimo 2,0 em além da mesma. 

2.7 JUNTAS DE DILATAÇÃO: Onde indicado em projeto deverão ser previstas juntas estruturais 
de dilatação, devendo as mesmas serem executadas de acordo com detalhes do projeto. 

Nas juntas entre ·colunas . ou duas vias ou laje, antes da execução do segundo elemento 
.strutúral ··aplicà~se . uma .. chapa de isopor ou . de preferência ur:na . chapa de aglomerado 

.betuminoso.-.·· . . · . . 
· Interna e ·_externamente , o rejuntamento que impedirá a entrada de água ou detritos nas 

juntas que acompanhará o movimento de estrutura deverá ser feito com mastique. 
Internamente deverá ser previsto ainda nas juntas duas cantoneiras chumbadas no concreto 

armado conforme detalhe em projeto. A vedação das juntas internas deverá ser feita com 
· mastique com profundidade igual a largura da junta. 

A largura das juntas de dilatação deverá ser de 2 em. 
f\Jo _lastro interno para piso do pavimento térreo as juntas de dilatação devem acompanhar os 

eixosda·s colunas;·onde hoüver lastro armado a .armadura não pode atravessa a junta. As juntas 
de dilatação dos acabamentos do piso devem coincidir rigorosamente com as juntas dos lastros, 
em posição e largura, 

As juntas em paredes devem ser executados da mesma maneira que as juntas estruturais, 
sendo sua vedaçã.o interna feita com mastique ou massa plástica e externa com massa epoxidada 
ou a ·base de silicone .. . . ' . 

2.8JUNTAS DE SEPARAÇÃO: Entre paredes de fectiamento .ou colunas centrais e o piso (lastro 
. e ·. acabamento) deverão ser previstas juntas de separação, podendo ser feita com pintura 
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· betuminosa espessa ou aplicação de isopor ou chapa aglomerada betumada, ambas com 
12,5mm de espessura. 

3- ALVENARIA 
3.1 TIJ,OLOS . FURADOS : a alvenaria de tijolos· deverá ser executada de conformidade com os 
projetos de arquitetura, obedecendo-o quanto as suas espessuras e pés direito. · 
3.2 MATERIAIS: Os 'tijolos serão de barro, furados nas dimensões estabelecidas pelas normas 
técnicas, sonoros e bem cozidos, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no 
traço 1 :4:1 2. A areia não conterá substancias orgânicas argilosas, carbônicas ou de origem 
orgânica em proporção a 2% do seu peso e sua granulometria não será superior a 04 milímetros. 
A água a ser adotada nas misturas será clara, não corrosiva e dosada com a finalidade de obter 
boa trabalha.bilidade da argamassa, bem como resistência aos 28(vinte e oito) dias de 18Kgf/cm2

. 

O cimento ~ - se~ usado será PORTLAND normal, devendo ser misturado a argamassa de cal e 
!"eia somente por ocasião de seu uso. A cal devera ser moída concentrada e a argamassa 

preparada só poderá ser utilizada após decorridas 24 horas · (vinte e quatro horas) de sua 
preparação. 
3.3 EXECUÇÃO: .As três primeiras fiadas deverão ser em argamassa impermeabilizada. Os 
tijolos deverão ser cuidadosamente molhados imediatamente antes de seu emprego. A superfície 
de concreto, madeira ou de aço sobre as quais se apóiam, ou se encostam, assim com o as 
alvenarias de tijolos serão cuidadosamente limpas com água salpicadas com uma argamassa de 

.. · .. cinien.to e areia no. traço· 1 :4 .. Se a superfície estiver na côa do terren.6 ou lhe for ligeiramente 
superior; antes de a~sentar··a _primeira camada da argamassa para tijolos .da primeira fileira,. será 

: · .. ~xecut;3dà ·uma camada de betume . e · areia. · No encontro com as vigas superiores ou lajes, os 
tijolos deverão ser maciços e só serão colocados após 48 horas (quarenta e oito horas) de 
conclusão da ·alvenaria básica em inclinação fortemente comprimidos contra a superfície inferior 
das vigas ou lajes . Serão deixadas vergas de concreto com diferentes compatíveis com a 
dimensão dos vão sob as mesmas, devendo transpassar o vão em no mínimo 25 em, e 
executadas com concreto com mínimo 300kg de cimento m3 e com armadura compatíveL 
3.4 QUALIDADE: Os tijolos deverão ser submetidos a testes de resistência e os resultados 
"Pre~entado.s ~ ··fi$calização: 

. . · 4 REVESTIMENTO DAS PAREDES 
·. · Ds ·revestimentos de argamassa· deverão apresentar-se perfeitamente desempenados 

aprumados, alinhados e nivelados. As superfícies deverão ser limpas e abundantemente 
molhada·s antes do inicio do revestimento, o revestimento de argamassa será constituído de no 
mínimo duas camadas superpostas continuas e uniformes. O emboço aplicado sobre a superfície 
·a ·rE;vestir, previamente ch~piscad~ e o reboco sobre. o embaço. 

Deverá ser executado somente após a cobertura executada. 
· ·: ' · .· Todas · as pared~s existentes que apresentem ·defeitos nos- revestimentos como 

rachaduras, furo~. trincos, ou qualquer outro deverão ser regularizadas através de raspagem, 
. remoção do revestimento no entorno do defeito e aplicação de novo revestimento .. 

· · ·À.s irregularidades dos muros externos deverao ser eliminadas e no mesmo será 
aplicado novo revestimento. 
4.1 C.HAPISCO : toda superfície a ser revestida será chapiscada com argamassa de cimento e 
areia - tr;3ço 1 :3 . . 
4.2 EMBOÇO: o embaÇo deverá ser iniciado após a completa pega do chapisco, depois de 

. embutidas : e testadas todas as canalizações e colocados os marcos e adUelas. Deverá ser 
áspera para facilitar a aderência de reboco. A espessura máxima do emboço deverá ser de 
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1,50cm para as paredes internas e tetos e 2,00cm para paredes externas. Para o embaço 
externo usar-se à argamassa de cimento, cal e areia -traço 1 :4 com 50 kg de cimento/m3 . para o 
embaço externo usar-se à argamassa de cimento, cal e areia - traço 1:4, com 90 kg de 
· cimento/m3 : . : · · 

4.3 REBOCO: O rebocosó·. ~erá iniciado·após a completa pega do embaço, cuja superfície deverá 
ser limpa e molhada suficientemente. O reboco será regularizado a régua e desempenadeira. 
Deverá apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerado 
qualquer' ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície. O reboco das paredes será 
de argamassa de cal e areia fina, traço 1: 2 , e o acabamento alisado a feltro. 
4.4 PRc;>TEÇÃO DAS TUBULAÇÕES: Os rasgos que contém tubulações de PVC, receberão 
er:nboço _executado -com argamassa _de cimento e areia - traço 1: 3, numa faixa de 20cm para 
·cada lado- da· tupulação. · · 
• .5 ·AZULEJO: Todas as ·paredes das áreas molhadas com.o instalações sanitárias, bebedouros 
deverão· ser · revestidas com azulejo 20x20, 1a linha de primeira qualidade, devendo ser 
previamente aprovados pela fiscalização, até a altura de 2,1 O m e deverão receber rejunte na cor 
cinza. 

4.6 ·BANHEIROS QUE SERÃO ADAPTADOS: se necessário de adaptação sera retirando 
todo o· revestimento dàs paredes, primeiramente será retirado vasos e lavatórios que será 
insta,ado novamente o revestimento será assentado com argamassa, na altura de 2,10 m 
ou até o teto conforme a pedido da fiscalização. 

5 PISOS 
Os pisos cerâmicos deverão ter o tamanho mínimo de 40x40cm, PEI 5, cor a definir, 

antiderra,pante, .de primeira qualidade, devendo ser previamente aprovados pela fiscalização. o 
piso .. da ·calçada .deverá ser a ladrilho -.hidráulico de cimento, tamanho 40x40cm, e receber 
revestimento eni_ silic'one, devendo ser executados sobre contrapiso armado e--assentados com 

·,·. conereto ·coni ·na ·mínimo 2oo kg de cimento por m3
• · Em toda a -obra deverá ser utilizado um 

.1esmo tipo de piso. 
5.1 CONTRAPISO: Todos os pisos sobre aterro interno serão executados mediante os seguintes 
procedimentos e sequência : 

a) Aterro em camadas sobrepostas de 20cm de espessura, abundantemente molhadas e 
compactadas; . 

· b) Abertura de valas· para as canalizações passantes sob o .piso; 
. c) Colocaç_ão das canalizações, · · reater_ro . e compactação de valas, com perfeita 

regularização e nivelamento da superfície compactada; . 
d) _ApiicaÇão de camada de brita compactada com espessura final de 5cm; 

· e) Lançamento do sub-piso de concreto simples, com 200kg de cimento por metro cúbico 
de concreto, hidrófugo, espessura mínima de 5cm. 
5.2 DECLIVIDADES: Todos os pisos laváveis deverão ter declividade mínima de 1% nas direções 
qos ralos ou portas externas, com o alinhamento superior dos rodapés em nível e a argamassa de 

.. regularização deverá ser impermeabiiizada com SIKA 1. . · · 
. ' . 5.'3 . ASSENTAMENTO: A execução . dos pisos deverá se.r feita . somente após · a conclusão dos 

.· revestimentos de . paredes . e tetos . e depois de: totalmente vedadas as coberturas. o 
. assentamento · será . convencional. Será executada uma argamassa de assentamento e 
regularização. com traço 1:4 (cimento e areia), com espessura média de 2 em destinada a fixação 
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do material de acabamento, sobre contra-pisos e/ou base previamente constituída, onde indicado 
em pr()jeto . . · Os ladrilhos serão imersos em água limpa e estarão apenas úmidos e não 
ench9r,cados, quando da colocação. Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, _os 
ladrilhos. serão·.batidos com auxilio de bloco de madeira aparelhada- e martelo de pedreiro. 
Terminada ·.a peg·a da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita· colocação dos 
pisos, substituindo-se aqueles que denotarem pouca segurança. O rejunte deverá ter largura de 
5mm, devendo ser executado com rejunte industrializado tipo multilargo, na cor cinza e a 
operação será iniciada após três dias, no mínimo, da colocação dos pisos. Após o assentamento 
será proibida a passagem sobre os mesmos durante no mínimo 02 dias . 

. 5.4 RODAPÉS -: Os ·rodapés serão do mesmo tipo do piso, com altura de ?em e deverão ser 
instalados.sempre em nível. 

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA: 
As esquadrias externas serão de imbuia, com espessura de 35mm, maciça e do tipo 

almofadada.. As · portas internas serão de compensado de imbuia, com quadro de madeira 
serrada, tipo encaqeçada, com 35mm de espessuras. .. . . . 

.Os · bat~ntes · e guarnições deverão ser de imbuia, peroba ou cedro, conforme acabamento 
. da porta, com refo-rço em ambos os _lados para colocação das fechaduras. As. portas deverão ser 
.. lixadas e enceradas .. · · · 

Todas as faces e topos serão aparelhadas e perfeitamente lixadas, inclusive os marcos, 
alisares e aduelas. Os rebaixes, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para fixação 
das ferragens deverão ser certos, sem rebarba, correspondendo exatamente às dimensões das 
ferragens . 

. ·Serão substituída -varias portas de madeira lisa conforme planilha orçamentaria, essas 
.: portas serã.o internas, será trocadas as dobradiças, fechadura e vistas das mesmas. 

7 FERRAGENS: 
Todas -as ferragens serão de fabricação nacionais, inteiramente novas, em perfeitas 

. condições de funcionamento e de primeira qualidade. O assentamento das ferragens será 
procedido com particular esmero. Os rebaixas ou encaixes para fechaduras de embutir, 
dobradiças, chapas, testas, etc, terão as formas das ferragens, não sendo toleradas folgas que 

. exijam efnendas·, -ta !iscas de madeira, etc . . Para o assentamento serão empregados parafuso de_ 
.. qualidade·,· _-acabámento e dimensões correspondentes ao das peças que fixarem. A localização 
·das peÇas· da's ·ferragens na· esquadria será medida com precisão de modo a serem evitada 

. : 

discrepâ_néia de posição ou diferença de nível -perceptível à vista. A localização das fechaduras, 
dobradiças e outras ferragens, será conforme detalhes ou determinadas pela fiscalização. 

As fe.chaduras serão de 1 a qualidade. Nas portas externas teremos conjunto formado por 
fechadura com acabamento cromado, com cilindro de latão oval monobloco passante, um par de 
maçanetas .de latão fundido e -um par de espelhos em latão laminado, com duas chaves. Nas 
portas internas teremos conjunto formados por fechadura com acabamento cromado, lingüeta , 
trinco e cubo em latão, um par de maçanetas em latão fundido, um par de espelhos em latão 

·. laminado ·e duas chaves. Nas portas das instalações sanitárias teremos conjunto formado por 
fechaduras com acabamento cromado, trinco e cubo em latão, espelhos e maçaneta em latão. 
Nas portas duplas teremos ferrolhos nas partes superiores e inferior, do tipo embutido. As 

. dobradiças serçao cromadas de 1" x 3 ~~~.com parafusos 4 x 25mm, rosca soberba. 

a--• o ' • 
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. 8 VIDRAÇARIA: 
· ~· . ) Somente serão aceitos vidros isentos de trincas , ondulações , bolhas, lentes, riscos e 

outros defeitos; 
b ) Os vidros deverão ser reaproveitados em sua maioria, tendo as bordas de cortes 

esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidade, sendo terminantemente 
vedado o emprego de. chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas; · 

· c ) O assE?ntamento dos vidros será fe ito com utilização de massa, de ambos os lados da 
.. chapa. :Nãçi será permitido o assentamento de vidros que não seja executado sobre leito elástico, 
' com as. necessárias folgas pará evitar trincamento decorrentes do trabalho de dilatação; . 

d) A:colocação·dos· vidros s6 será feita após prévia limpeza dos caixilhos; 
e ) Não serão admitidas folgas execessivas entre os vidros e respectivos caixilhos. 

9 PINTURA: 
A pintura será completa de todo o posto de saúde, paredes internas e tetos, portas de 

madeiras, telhado externos e calçadas conforme as especificações abaixo. . 
. As pintura·s serão. iniCiadas, com cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável. 

Todas as· superfícies a pintar deverão ser· cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de 
. pintura a que se destinem. As tintas utilizadas deverão ser de primeira linha. 

Todas as. paredes internas de ambientes fechados deverão receber pintura na cor a definir 
pelo Secretario de Saúde. As paredes internas de ambientes abertos, como refeitório deverão ser 
pintadas na cor a definir pelo secretario de saúde. As portas de madeira deverão ser pintadas na 
cor · platina. as paredes externas deverão ser · pintadas na cor terracota. O gradil da entrada 
·principal bem como· todas as esquadrias de ferro, os corrimãos e quaisquer outros elementos de 

· .. se.rralharia deverão· ·ser pintados na . cor platina. Todos os ambientes . que possuírem· laje, a 
. mesma~ deverão réÇ:éber piritura na cor branco neve. . . . . 

Todas as ·paredes internas de áreas molhadas, como instalações sanitárias, cozinha, 
vestiário, que não forem revestidas por azulejo deverão receber pintura epóxi na cor (a critério da 
;ecretaria da Saúde). 

Para os diversos tipos de pintura serão empregados tintas já preparadas: Deverão ser 
obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante para conseguir a tonalidade desejada. 
Cada fase .parcial de execução do.s serviços de pintura deverá ficar totalmente concluída e aceita 
·peia fiscalização. · .. 
. . . 9.1 Para· execução· da pintura das paredes em alvenaria e forr.:o; 

a ·) Elimfnar o pó, escovando ou espanando a superfície: 
. b ) Eliminar mancha·s de gordura com uma solução de detergente e água, enxaguando a 

seguir, deixando a superfície seca; 
c ) Eliminar o mofo, lavando a superfície com uma solução de água sanitária e agua , 

enxaguando. a seguir e deixando a superfície seca; 
. , · d · ). Eliminar.calação ,·se houver, com escova de aço; 
.. , e) Eliminar. peqUenas rachaduras e furos de pregos, com massa;· . . . . . . . 

.. J) ,Lixar · a superfície para retirar todos os caroços e rebarbas que ficarem no reboco , 
removendo:..se .a seguir o pó com um pano úmido; 

g ) Nas paredes internas e teto será aplicada massa corrida, devidamente lixada e alisada; 
h ) Nas paredes externas e internas, aplicar uma demão de líquido selador acrílico ou sobre 

a superfície, para uniformizar a absorção da tinta. 
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.I ) Aplicar duas derT}ãos de tinta .acrflica a base de látex, de primeira linha conforme 
in.struções ·:dó fabricante de tinta,· deixando secar entre demãos. 
9.2 Para a execução da pintura das esquadrias· de ~adeira ; 

a ) Eliminar o pó, escovando ou espana'ndo a superfície; 
b) Eliminar. manchas de gordura com aguaraz; 
c) Eliminar imperfeições lixando-se a superfície; 
d) Aplicar uma demão de fundo sintético nivelador, lixando-se a seguir, para uniformizar a 

superfície; 
e ) Remover o pó com um pano embebido em aguaraz 

··f )' ·Aplicar· fuás demãos de tinta esmalte, de primeira linha, conforme instruções do 
· fabricante da tinta, deixando secar entre as demãos. 
· 9.3 Para a e~ecuç.ao da pintura das esquadrias de ferro; 

· · a )E liminar o .pó , escovando ou espanando a superfície; 
b) Eliminar completamente pontos de ferrugem, lixando-se a superfície; 
c ) Lavar o metal com aguaraz, deixando secar; 

. . . d) Aplicar uma demão de fundo anticorrosivo, deixando a superfície secar; . 
. > . e ) Remover o pó com um pano embebido em aguaraz; 

·: f ) .. Aplicar · duas· demãos de tinta esmalte, de primeira linha, conforme instruções ·uo 
. fabricante da tinta,· deixando secar entre as demãos;. . . 

g ) Todas as superfícies galvanizadas serão aplicadas pintura especial - adéquada para 
peças galvaniZadas em duas demãos - após rigorosa limpeza e lixamento; 
9.4 Para a execução de pintura epóxi das paredes de áreas molhadas; 

a ) Eliminar o pó, escovando ou espanando a superfície; 
b ) Eliminar manchas de gordura com uma solução de detergente e água, enxaguando a 

seguir, deixahdo.a superfície seca; 
· .. c · ) Elin1iriar o ·mofo; lavando a superfície com uma solução de água sanitária e agua, 

enxagUando a seguir ·e deixando à superfície seca; 
d ) Eliminar caiação, se houver, com escova de aço; 
e) Eliminar pequenas rachaduras e furos de pregos, com massa; 
f ) Lixar a superfície para retirar todos os caroços e rebarbas que ficarem no reboco, 

removendo-se a seguir o pó com um pano úmido; . 
g ) Aplicar uma .demão de fundo epóxi branco, duas a três demãos de massa epóxi, mais 

umà ·derryão .d~ fundo epóxi e dL!aS demãos de esmalte epqxi, todos de primeira linha conforme 
· ' i.nstruÇõ~s do fabricante da tinta, deixan.do secar .entre demãos. · 

1 O INSTALAÇÃO HIDRÁULICA: 
As instalações hidráulicas deverão seguir rigorosamente as indicações dos projetos 

respectivos e as especificações que se seguem ; 
·O abastecimento de água será feito através de caixa d'água, indicada em projeto para 

cada arnbiel")te. As . tubulações e conexões da rede de abastecimento de água serão em PVC 
. marrom, soldáve,I', n'as bitolas em projeto. Os tubos deverão ser cortados perpendicularmente, 

sendo que .. as süperfícies e .conexões a serem unidas deverão ser lixadas com lixa d'água para 
·eliminação .de reb.arbas e .do brilho próprio, sendo após· limpàs com solução limpadora, sendo 
após .àplicado uniformemente o adesivo, na quantidade necessária, em ambas as partes a serem 
soldadas, . possibilitando desta forma a perfeita estanqueidade da junta. As esperas das tomadas 
d'água deverão. ser azul do tipo soldável/ roscável, PVC/ latão, na bitola necessária para o 
aparelho a que V(ii servir.. Os metais deverão ser fixados com fita veda rosca e convenientemente 

· .. ·.· . Rua Bahia, ·as - Centro - Nova Cantu- ~R 
· :·.Fone (44) 3527-1281 Fax 3.527-1363- E-mail.prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

.wnrw;.novacantu.pr.aov.br .· 
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. apertados, evitando-se a quebra dos canos.por excesso de aperto por ocasião da montagem. 
. . 

11 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 
Serão reparadas toda as luminárias, tomadas e interruptores dos ambientes em 

reforma deverão ser substituídas e ou verificar na planilha orçamentária .. 
Deverão atender as normas estabelecidas pela NB-14 além das seguintes : Todas 

as peças serão fo~necidas a obra sem defeitos. 

' : ::: . . 

· ~EPA.ROS GERAIS CALÇADA Reparo geral com recuperação de calçadas eni torno da 
edificação, com_ posterior pintura em calçada rústica. 

12 ENTREGA DA OBRA 
A obra será entregue completamente limpa, em perfeito estado de conservação. 

Todo e qualqUer serviço ou peça que apresentar defeito deverá ser substituído ou reparado por 
conta exclusiva d.a firma empreiteira. Os vidros, aparelhos sanitários, paredes revestidas com 
pintura . epóxi e pisos . serão .lavados veda'ndo-se o uso de produtos que possam afetar seu 
acabamento. ·Tudo o . que se refere a metais, ralos, torneiras, maçanetas, espelhos, etc. deverá . 
ser apresentado polidos, sem arranhões ou falhas na cromagem, sob pena de serem substituídas. 
Todas as ferragens deverão ser lubrificadas e limpas, substituindo-se aquelas que apresentarem 
defeitos de funcionamento ou acabamento. As ligações definitivas de luz, água e esgoto deverão 
estar aprovadas e pagas pela firma empreiteira. 

~ .• -., 
. . . . . . . . .. . . ~ ,' 

' • • .. ' .. 
Nova Cantu, 15 de Maio de 2.015. 

.. ... onaldo Vilela 
. -~: . A 19.354-D/PR .· . 

'" · ... 

. :o ..... - . o · _.· 

· .. ,•. ··• ; 

. . . . . . . ·Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu- PR 

' . 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1~63- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

· Www.navacantu.pr.aov.br · 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU - UBS 
Local: AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 - Nova Cantu - Pr. 
Data: 15 DE Maio DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng• Civil- CREA N" 19.354-D/PR. Organizado por: Eng° Civil Vilela 

Item Descrição S/NAPI Página Sinapi Unidade Quantida Preço 
Valor Total 

Valor Total 
% 0912010 de Unitário do Item 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Demolição de alvenaria 72215 m3 6,91 32,50 224,58 
1.2 Placa obra 3,00x1 ,SOm chp galv.pint.c/tinta aulom. 74209/001 m2 4,50 268,90 1.210,05 
1,3 Demolição de piso ceramico 73895 m2 250,50 9,72 2.434,86 
1,4 Retirada de portas de ferro, janela de ferro 85334 m2 30,09 42,50 1.278,83 

Subtotal 5.148,31 
2.0 FUNDAÇOES INFRA-ESTRUT. 
2.1 Estaca a Irado (broca) D=25cm c/ concreto FCK = 18Mpa+20KQ aço m3 mold.in-loco 74156/001 m 27,00 58,50 1.579,50 

Subtotal 1.579,50 
3.0 SUPRA-ESTRUTURA 

3.1 Concreto Armado FCK=18Mpa para vigas/pilares (incl.formas e aço) 73346 m3 0,62 1.926,86 1.194,65 
3.2 Verga 10x10cm em concreto (incl.formas e aço) 74200/001 ml 5,20 38,50 200,20 
3.3 Impermeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 demãos 74106/001 m2 3,42 12,50 42,75 
3,4 Laje pre-moldada h=8cm , m2 13,95 65,00 906,75 

Subtotal 2.344,35 
4.0 ALVENARIA ' 

4.1 Alvenaria tij. furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assentem arg.traço 1:4 (cimento/areia) 73935/005 m2 35,60 58,99 2.100,04 
Subtotal 2.1 00,04 

5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT 

5.1 Chapco par.inVex1, arg cim/areia, traço1 :3, e=Smm 73928/002 m2 89,63 7,45 667,74 
5.2 Em baço parede inVex1, arg mista, e=20mm 5990 m2 89,63 24,96 2.237,16 
5.3 Reboco par inVex1, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=Smm 5995 m2 89,63 18,50 1.658,16 

Subtotal 4.563,06 

ORÇAMENTO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE CORRIGIDO 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU- UBS 

Local: AV. CANTUIRUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 -Nova Cantu- Pr. 
Data: 15 DE Maio DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng• Civil- CREA N• 19.354-DIPR. Organizado por: Eng• Civil Vilela 

Item Descrição 
SINA P/ Página Sinapi Unidade Quantida Preço 

Valor Total 
Valor Total 

% 0912010 de Unitário do Item 

6.0 REVESTIMENTO DE PISOS 

6.1 Regularização de piso/base em arg.traço 1 :3(cimentolareia, esp.3,0cm, preparo manual 73920/002 m2 10,77 27,85 299,94 
6.2 Piso cerãmica esmaltada linha medior,PE14, assent.clarg.colante,clrejunt.cimento branco 6060 m2 10,77 52,30 563,27 
6,4 Peitoril em granito cinza andorinha, e= 2 em , larg. 20 em - fornecimento e instalação. ml 19,80 120,00 2.376,00 
6,5 madeira para proteção das paredes internas da circulação e sala de espera, em madeira de itauba, 

largura de 10,00 em, aparelhadas. 73985/001 ml 99,80 38,50 3.842,30 
Subtotal 7.081,52 

7.0 ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA 

7.1 Estrutura p/telha de barro, em madeira não aparelhada, apoiada em laje 72081 m2 13,95 62,50 871,88 
7.2 Telhamento cl telha de barro e vedação e acessórios 

de fixação 74088/001 m2 13,95 58,50 816,08 
7.3 Retirada de estrutura de madeira para telhas de barro 72229 m2 49,50 18,50 915,75 

I 7.4 Retira de telha de barro com reaproveitamento 72231 m2 49,50 25,50 1.262,25 I 

7.5 Calha em chp aço galv.n° 24,desenvolv.75cm 72105 m 15,50 58,70 909,85 
7.6 Agua furtada em chp aço galv n° 24, desenvolv. 33cm 72107 m 6,20 55,50 344,10 
7.7 Condu!. pluvial 1 OOmm alv/terreo + curva/junção 74165/004 m 12,00 52,50 630,00 

Subtotal 5.749,90 

8.0 ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM BRINDEX 

8.1 Porta de brindex fume e=10 mm (220x210)cm, com acessorios 73910/006 m2 4,62 380,00 1.755,60 

! 

8.2 Porta de brindex e=10 mm, fume (180x210)cm, com acessorios 73910/004 m2 3,78 380,00 1.436,40 
8.3 Porta de brindex e=10 mm, fume (80x210)cm, com acessorios 73910/010 m2 3,36 380,00 1.276,80 

' 8.4 Janela de correr de brindex e= 8 mm (200x110)cm, com acessorios 6103 m2 19,80 372,28 7.371 '14 
8.5 Fechamento da recepção em brindex e=8 mm 73933/002 m2 5,42 401 ,59 2.176,62 
8.6 Porta de brindex e=8 mm, (80x210)cm, com acessorios 72117 m2 1,68 380,00 638,40 
8,7 Quadro com tela de polipropileno em tubo 2x2cm, fixado com bucha e parafuso. m2 102,14 105,00 10.724,70 

Subtotal 25.379,66 -
c\ 

ORÇAMENTO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE CORRIGIDO 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU - UBS 
Local: AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°S 1 O, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 - Nova Cantu - Pr. 
Data: 15 DE Maio DE 201 5 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng• Civil- CREA N• 19.354-D/PR. Organizado por: Eng° Civil Vilela 

Item Descrição 
SINAPI 

Pflgina Sinapi Unidade 
Quantida Preço 

Valor Total 
Valor Total 

0912010 de Unitário do Item 
% 

9.0 PINTURA EM PAREDES E CALÇADAS EXTERNAS 

9.1 Pintura látex acrílica amb.inUext., 3 demãos 73954/001 m2 2.407,72 16,50 39.727,38 
9,2 Emassamento massa acrflica p/amb.int 1 demão para correção 1 O% area total 74134/001 m2 1.753,88 14,52 25.466,34 
9,3 Pint.dtinta texturizada acrllica p/amb ext. 73746/001 m2 353,84 21,50 7.607,56 

9,4 Pint.esmalte 2 demão c/1demão zarcão p/esq.ferro 73924/002 m2 102,14 18,50 1.889,59 

9,5 Pintura esmalte acetinado p/madeira,2 demãos,incl.aparelhamento e/fundo nivelador bco fosco 73924/002 m2 105,84 18,50 1.958,04 

9,6 Pintura calçada externa m2 229,7 16,52 3.794,64 
9;7 Pintura Telhado m2 540,54 19,50 10.540,53 

Subtotal 90.984,08 
10.0 FECHAMENTO EXTERNO E OUTROS 
10.1 Portão metalico (500x100)cm, completo com instalação 74147/001 m2 10,00 262,00 2.620,00 
10,2 Forro de PVC e=8 mm, no abrigo externo, troca do Forro de PVC. m2 49,50 48,50 2.400,75 

Subtotal 5.020,75 

11 REPAROS -INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
11.1 Eletroduto flexível corrugado 3/4 m 24,00 4,97 119,28 

11.2 Caixa 2x4" esmaltada Unidade 10,00 5,49 54,90 
11.3 Cabo de cobre isolado 2,5mm2 m 150,00 4,30 645,00 

11.4 Luminária tipo calha,sobrepor dreator part.rápida e lãmp.fluoresc.2x40W, completa 73953/006 Unidade 21,00 97,70 2.051,70 

11.5 Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lâmp.fluoresc.2x20W, completa Unidade 8,00 77,50 620,00 
11.6 Fio de telefone 2 pares m 20,00 2,59 51,80 
11.7 Interruptor 01 tecla com placa 72331 Unidade 15,00 26,79 401,85 

11.8 Interruptor 03 teclas com placa 72332 Unidade 5,00 35,51 177,55 

11,9 Interruptor 02 teclas com placa 72332 Unidade 6,00 35,65 213,90 

11 '1 o Tomada telefônica 4 pinos padrão telebras 72337 Unidade 5,00 21,26 106,30 

11 '11 Tomada 2P+ T 20A - 250V 72339 Unidade 15,00 26,05 390,75 
Subtotal 4.833 ,.,.-

~ -, r r- .._ 

( 



!Obra: 

Local: 

pata: 
Orçado por: 

Eng• Civil-

PLANINHA DE SERVIÇOS 

REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU- UBS 
AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 -Nova Cantu- Pr. 
15 DE Maio DE 2015 
SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
CREA N" 19.354-D/PR Organizado por: Eng• Civil Vilela 

Item Descrição 
SINAPI 
0912010 

Página Sinapi I Unidade Quantida I P~e~~ I Valor Total I Valor Total 
de Umtarto do Item 

12.0 
12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12,5 
12,6 
12,7 

12.8 
12.9 

12.10 
12.11 
12.12 
12.13 

I REPAROS - INST iHIDRAULICAS 

Tubo de esgoto de 1 OOmm com conecções fornecimento e instalação 
Tubo de esgoto de 40mm com conecções fornecimento e instalação 
Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e instalação 
Tubo de agua fria 25mm com conecções fornecimento e instalação 
Vaso sanitário louça branca completa 
Granito cinza polido p/bancada, e=2,5cm, larg.60cm 

Lav.louça bca para embutir em granitos/ladrão 52x39cm + valvula +sifão+ engate + torneira de 
de pressão incluso instalção 
Porta papel de louça branca 
Porta sabonete líquido 
Porta toalha em plastico ABS 
Registro de gaveta 3/4 com acabamento 
Registro de gaveta 1"1/2 com acabamento 
Valvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado 

12,14 I Lavatório de louça com coluna cor branco padrão médio valvula de metal cromado, sifão plastico 

flexível, engate plastico 50cm, torneira de metal automatica. parafuso de fixação incluindo forneci
mento e instalação. 
Subtotal 

13.0 I ITENS COMPLEMENTARES 
13.1 Troca de grade da frente do posto de saude, 15,00mx1 ,OOm 

Subtotal 
14.0 !LIMPEZA 
14.1 Limpeza final da obra 

Subtotal 
TOTAL DA OBRA 

TOTAL DA OBRA COM BDI 25% 

!AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

DATA BASE: OUTUBRO DE 2014 
OBS.: PREÇOS RETIRADAS DA TABELA DO SINAPI SETEMBR0/2014 

6021 
74126/001 

73947/002 

6004 
73947/012 
73947/010 
74176/001 
74174/001 

40729 

9537 

ORÇAMENTO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE CORRIGIDO 

m 5,00 48,59 242,95 
m 2,50 24,75 61,88 
m 15,00 31,13 466,95 
m 5,00 16,43 82,15 

Unidade 1,00 230,08 230,08 
m 3,90 212,99 830,66 

Unidade 1,00 238,75 238,75 

Unidade 2,00 67,56 135,12 
Unidade 2,00 37,86 75,72 
Unidade 1,00 46,35 46,35 
Unidade 2,00 80,37 160,74 
Unidade 1,00 151,62 151,62 
Unidade 1,00 206,98 206,98 

Unidade I 1,00 353,74 353,74 
3.283,69 

m2 I 15,00 262,00 3.930,00 

3.930,00 

m2 I 41 5,80 5,64 2.345,11 

Total li 

% 

/, ,..... 
c. 
,;!. 
l"~ I 

I -... ,' ' ~ . : \.._(.· / 
.., \f d \ '"' \ :_""/ 



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU 
LOCAL: AV. CANTU/RUA CEARA, SIN° NOVA CANTU-PR. 
MUNICIPIO: NOVA CAN1"U PR. 

DATA: 25/05/2015 
ITEM 1 SERVIços 1 MESES I Mt:s - 1 I MES ~2 [J!t:s -3 J:: MES-4 T~s..s MES -6 I TOTAL-,TEM)j%':iffit ...,.._ -1 I SERVIÇOS PRELIMINARES I 5.148 31 

2 I FUNDAÇÕES INFRA-ESTRUTURA I 1.579 50 

5.148,31 

1.679,60 I 
3 !SUPRA-ESTRUTURA 2.344,35 2.~411,36 

4 !ALVENARIA 2.100,04 2.100,04 

2.000,00 2.563,06 U83,08 

6 REVESTIMENTO DE PISOS 3.335,27 3.746,25 7.08'1 ,62 

7 ESTRUTURA P/COBERT/COBERTURA 2.874,95 2.874,95 6.749,90 

8 ESQ. PORTAS E JANELAS EM BRINDEX 6.344,91 6.344,91 6.344,91 6.344,93 25.379,86 

9 PINTURA E I, AR. CALÇADA EJCTERNA 22.51207 13 512,07 13.512,07 13.512,07 13.512,07 14.423,73 90.984,08 

10 FECHAMENTO EXTERNAS E OUTROS 2.520,75 2.500,00 5.020,76 

11 REPAROS - INST ALAÇ0ES ELETRICAS 2.416,50 :2.416,53 4Jl33,03 

12 REPAROS -INSTALAÇÕES HIDRAULJCAS 1.781,85 1.501,84 3.283,69 

13 ITENS COMPLEMENTARES 3.930,00 3.930,00 
? <14..<; 11 ? ~41i. 11 

!1.111.21 1 184.343,00 1 I 14 ~PEZA --1 ' H~---- I ~~- ., __ • __ H I ~ t -·- ·=··· ·1 _,. 
TOTAL MENSAL . ... - -- .-29.239,88 29.636,64 29.041,24 22.731,93 26.67fi,10 

TOTAL ACUMU~DO 

PERCENTUAL~~AL 

.&llia~ 
S~~~RONALDO VILELA 
ELC.T CREA 19354-D/PR 

~ebastião Ronaldo Vllel "' 
':nq CIVil CREA 19354·0/PR 

r N · • 9.11111.019.1 ~ 

29.239,88 5a.a7&,62 1 
17,79 18,o3 1 

87.917,76 110,649,69 137.226,79 

17,67 13,83 1fi,17 

Nova Cantu, 25 de Maio de 2015 

164.343,00 -16,50 11 

Ai110n Antonio Agnolin 
Prefeito Municipal 

~ 

3,13 

0,98 

1,43 

1,28 

2,78 

4,31 

3,60 

15,44 

66,38 

3,08 

2,94 

2,00 

2,39 

1,43 

:_~oo 

100,00 

~ 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU • UBS 

local: AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, Hi E 16, QUADRA N° 68 ·Nova Cantu - Pr. 
Data: 15 DE Maio DE 2015 
forçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng' Civil- CREA N" 19.354-D/PR. Ornanlzado por: Eng° Ci•il Vilela 

Item Descrição 
SINA P/ 

PSglna Sln•pl Unidade 
Quantida Preço 

Valor Total 
Valor Total 

% 
09/2010 d& Unitário do Item 

1.0 SERVIÇOS PR!:LIMINARES 
1.1 Demolição de alvenaria 72215 m3 6,91 32,50 :224,58 
1.2 Placa obra 3,00x1,50m chp galv.pint.c/tinta atllom 742091001 m2 4,50 268,90 1.210,05 
1,3 Demolição de piso ceramlco 73895 m2 250,50 9,72 2.434,86 

1,4 Retirada de portas de ferro, janela de ferro 85334 m2 30,09 42,50 1.278,83 

Subtotal 5.148,31 

2.0 FUNDAÇOES INFRA-ESTRUT. 

2.1 Estaca._ trado (broca) D=25cm c/ concreto FCK = 18Mpa+20KQ aço m3 mold.in-loco 74156/001 m 27,00 58,50 1.579,50 
Subtotal 1.579,50 

3.0 SUPRA-ESTRUTURA 

3.1 Concreto Armado FCK=18Mpa para vigas/pilares (incl.formas e aço) 73346 m3 0,62 1.926,86 1.194,65 

3.2 Verga 10lc10cm em concreto (lncl.formas e aço) 74200/001 ml 5,20 38,50 200,20 

3.3 Impermeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 domãos 74106/001 m2 3,42 12,50 42,75 

3,4 L;ije pre-moldada h=8c:m , m2 13,95 65,00 906,75 
Subtotal 2 .344,35 

4.0 ALVENARIA 

4.1 Alvenaria tlj. furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assentem arg.traço 1:4 (cimento/areia) 73935/005 m2 35,60 58,99 2.100,04 
Subtotal 2.100,04 

5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INTIEXT 

5.1 Chapco par.lntlext, arg cim/areia, 1raço1 :3, e=5mm 73928/002 m2 89,63 7,45 667,74 

5.2 Emboço parede intlext, arg mista, e=20mm 5990 m2 89,63 24,96 2.237,16 

5.3 Reboco par lntlext, arg areia/cal hlrlr. 1:1,5 e=Smm 5995 m2 89,63 18,50 1.658,16 
Subtotal 4.563,06 

ORÇAMENTO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE CORRIGIDO 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU - UBS 
Local: AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 18, QUADRA N• 68 - Nova Cantu • Pr. 
Da la: 15 DE Maio DE 2015 
!orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng' Civil - CREA N• 19.364-0/PR. Organlzadc. por: Eng• Civil Vilela 

Item Descrlçllo 
S/NAPI 

PSglna SlnliPI Unidade 
Quantlda Preço 

Valor Total 
Val or Total 

o/o 0912010 de Unitário do Item 
6.0 REVESTIMENTO OE PISOS 
6.1 Regularização de piso/base em arg.traço 1:3(clmento/arela, esp.3,0cm, preparo manual 73920/002 m2 10,77 27,85 299,94 
6.2 Piso cerâmica esma~ada linha rnedior,PEI4, assont.c/arg.colante,c/rejunt.cimento branco 6060 m2 10,77 52,30 563,27 
6,4 Peitoril em granito cinza andonnha, e= 2 em , larg. 20 em - fornecimento e instalação. ml 19,80 120,00 2.376,00 
6,5 madeira para proteção das paredes internas da circulação e sala do espera, em madeira de itauba, 

largura de 10,00 em, aparelhadas. 73985/001 ml 99,80 38,50 3.842,30 
Subtotal 7.081,52 

7.0 ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA 
7.1 Estrutura p/telha de barro, em madeira não aparelhada, apoiada em laje 72081 m2 13,95 62,50 871,88 
7.2 Telhamento c/ telha de barro o vedação e acessórios 

de fixação 74088/001 m2 13,95 58,50 816,08 
7.3 Retirada ele estrutura de madeira para telhas de barro 72229 m2 49,50 18,50 915,75 
7.4 Retira de telha de barro com reaprovellamento 72231 m2 49,50 25,50 1.262,25 
7.5 Calha em chp aço galv.n• 24,desenvolv. 75cm 72105 m 15,50 58,70 909,85 
7.6 Agua furtada em chp aço galv n• 24, deaenvolv. 33cm 72107 m 6,20 65,50 344,1 0 
7.7 Condu!. pluvlal 100mm alv/terreo + curva/junçao 74165/004 m 12,00 52,50 630,00 

Subtotal 5.749,90 
8.0 ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM BRINDEX 
8.1 Porta de tlrindex fume e=10 mm (220x210)cm, com acessorloa 73910/006 m2 4,62 380,00 1.755,60 
8.2 Porta de brindex e=10 mm, fume (180x210)cm, com acessorios 73910/004 m2 3,78 380,00 1.436,40 
8.3 Porta de brlndex e::1Q mm, fume (80x210)cm, com acessorios 73910/010 m2 3,36 380,00 1.276,80 
8.4 Janela de correr de brindex e:: 8 mm (200x110)cm, com <tcessorlos 6103 m2 19,80 372,28 7.371 ,14 
8.5 Fechamento da recepção em brindex e=B mm 73933/002 m2 5,42 401 ,59 2.176,62 
8.6 Porta de brindex e=8 rnm, (80x210)cm, com acessorios 72117 m2 1,68 380,00 638,40 
8,7 Quadro com tela de polipropileno em tubo 2x2cm, fixado com bucha e parafuso. m2 102,14 105,00 10.724,70 

Subtotal 25.379,66 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU • UBS 

Local: AV. CANTU/RUA CEARA. LOTES N°S 10, 14, 16 E 16, QUADRA N° 68 • Nov.a Cantu- Pr. 

Data: 15 DE Maio DE 2015 

Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 

Eng' Civil- CREA N" t9.354-D/PR. 
Organizado por: Eng• Civil Vilela 

Item Deacrlç4o 
SfNAPI Página Slnapl Unidade 

Quantlds Preço 
Valor Total 

V11lor Total 
% 

09/2010 de Unltát1o do Item 

9.0 PINTURA EM PAREDES E CALÇADAS EXTERNAS 

9.1 Pintura látex acrlllca amb.intlext., 3 demaos 73954/001 m2 2.407,72 16,50 39.727,38 

9 ,2 Emassamenlo massa acrlllca p/amb.lnt 1 demao para correção 10% area total 74134/001 m2 1.753,88 14,52 25.466,34 

9,3 Pint.c/tinta texturlzada acrflica p/amb ext. 73746/001 m2 353,84 21,50 7.1307,56 

9,4 Plnt.esmalte 2 demão c/1clemão z:arcão p/esq .ferro 73924/002 m2 102,14 18,50 1.889,59 

9,5 Pintura e~malte acetinado p/made,ira ,2 demãos,incl.apareihamento e/fundo nivelador bco fosco 73924/002 tn2 105,84 18,50 1.958,04 

9,6 Pintura calçada externa m2 229,7 16,52 3.794,64 

9;7 Pintura Telhado tn2 540,54 19,50 10.!540,53 

Subtotal 90.984,08 

10.0 FECHAMENTO EXTERNO E OUTROS 

10.1 Portão metalico (500x100)cm, completo com instalaçao 74147/001 tn2 10,00 262,00 2.620,00 

10,2 Forro de PVC e=8 mm, no abrigo externo, troca do Forro de PVC. tn2 49,50 48,50 2.400,75 

Subtotal 5.020,75 

11 REPAROS · INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

11.1 Eletroduto fiexivel corrugado 3/4 m 24,00 4,97 119,28 

11.2 Caixa 2x4" esmaitada Unidade 10,00 5,49 54,90 

11.3 Cabo de cobre isolado 2,5mm• m 150,00 4,30 645,00 

11.4 Luminária tipo calha,sobrepor c/re,ator part.rápida e iãmp.fluoresc.2x4DW, completa 73953/006 Unidade 21,00 97,70 2.051,70 

11.5 Luminária t1po calha,sobrepor e/reator part.ráplda e iâmp. liuoresc.2x20W, completa Unlda1le 8,00 77,50 620,00 

11.6 Fio de telefone 2 pares m 20,00 2,59 51,80 

11.7 Interruptor 01 tecla com placa 72331 Unidade 15,00 26,79 401,85 

11.8 Interruptor 03 teclas com placa 72332 Unidade 5,00 35,51 177,55 

11,9 Interruptor 02 teclas com placa 72332 Unidade 6,00 35,65 213,90 

11 '10 Tomada telefônica 4 pinos padrão telebras 72337 Unidade 5,00 21,26 106,30 

11 '1 1 Tomada 2P+ T 20A - 250V 72339 Unidade 15,00 26,05 390,75 

Subtotal 4.833,03 
PD,.. 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

[Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU • UBS 

Local: 

Data: 

Orçado por: 

Eng• Civil -

AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N"S 10, 14, 16 E 16, QUADRA N° 68 ·Nova Cantu- Pr. 
15 DE Maio DE 2015 
SEBASTIÃO RONALDO VILELA 

CREA N" 19.354-0/PR. Organizado por: Eng• Civil Vilela 

Item Descrlçáo SINAPI 
09/2010 

Quantldal Preço 
Pigln~~ Sln.tpl I Unidade I de Unitário I Valor Totàl 

Valor Total 
do Item 

% 

12.0 I REPAROS • INSTALAÇOES HIORAULICAS 

12.1 

12.2 

12.3 

12.4 
12,5 

12,6 
12,7 

12.8 
12.9 

12.10 

12.11 

12.12 

12.13 
12,14 

13.0 

13.1 

14.0 

14.1 

Tl.lbo de esgoto de 10Dmm com conecções fornecimento e instalação 

TLtbo de esgoto de 40mm com conecções fornecimento e Instalação 
Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e Instalação 

Tubo de agua fria 25mm com conecções fornecimento e Instalação 

Vaso sanitário louça branca completa 
Granito cinza polido p!bancada, e==2,5cm, larg.60cm 

Lav.louça bca para embutir em granito s/ladrl!io 52~39cm + valvula + sifão + engate+ tornetra de 
de pressão Incluso lnstalç<'lo 

Porta papel de louça branca 

Porta nbonete liquido 
Porta toalha em plastlco ABS 
Registro de gaveta 3/4 com acabamento 

Registro de gaveta 1' 1/2 com acabamento 

Valvula para descarga 1 112" com registro acabamento em metal cromado 

Lavatório de louça com coluna cor branco padrao médio valvula de metal cromado, sifão plastico 

flexível, engate plastlco SOem, torneira de metal automatlca, parafuso de fixação incluindo forneci

mento e instalação. 
Subtotal 

ITENS COMPLEMENTARES 
Troca de grado da frente do posto de saude, 15,00mx1 ,DOm 

Subtotal 

LIMPEZA 
Limpeza final da obra 

Subtotal 

TOTAL DA OBRA 

TOTAL DA OBRA COM 80125% 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Mllnicipal 

DATA BASE: OUTUBRO DE 2014 
OBS.: PREÇOS RETIRADAS DA TABELA DO SINAPI SETEMBR0/:!014 

6021 

74126/001 

73947/002 

6004 
73947/012 

73947/010 
74176/001 

74174/001 

40729 

9537 

ORÇAMENTO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE CORRIGIDO 

m 

m 
m 
m 

Unidade 

m 
Unidade 

Unidade 

Unidade 
Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

m2 

m2 

5,00 48,59 

2,50 24,75 

15,00 31,13 

5,00 16,43 

1,00 230,08 

3,90 212,99 

1,00 238,75 

2.00 67,56 

2,00 37,86 

1 .DO 46,35 

2,00 80,37 

1,00 151,62 

1,00 206,98 

1,00 353,74 

15,00 262,00 

415,80 5,64 

:242,95 
61,88 

466,95 
82,15 

:230,08 

830,66 

:238,75 

135,12 

75,72 

46,35 
160,74 

151 ,62 
206,98 

353,74 

3.930,00 

2.345,1 1 

3.283,89 

3.930,00 

2.345,11 I U 

164.343.PQ. 

Total 11 164.sf!AA 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU - UBS 
Local: AV. CANTUIRUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N" 68 - Nova Cantu- Pr. 
Data: 15 DE Maio DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng• Civil- CREA N" 19.354-D/PR. Organizado por: Eng• Civil Vilela 

Item Descrição 
S/NAPI 

Página Sinapi Unidade 
Quantida Preço 

Val or Total Va lor Total 
0912010 de Unitário do Item 

% 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Demolição de alvenaria 72215 m3 6,91 32,50 224,58 
1.2 Placa obra 3,00x1,50m chp galv.pint.c/tinta autom. 74209/001 m2 4,50 268,90 1.210,05 
1,3 Demolição de piso ceramico 73895 m2 250,50 9,72 2.434,86 
1,4 Retirada de portas de ferro, janela de ferro 85334 m2 30,09 42,50 1.278,83 

Subtotal 5.148,31 
2.0 FUNDAÇOES INFRA-ESTRUT. 
2.1 Estaca a trado (broca) D=25cm c/ concreto FCK = 18Mpa+20K!l aço m3 mold.in-loco 74156/001 m 27,00 58,50 1.579,50 

Subtotal 1.579,50 
3.0 SUPRA-ESTRUTURA 
3.1 Concreto Armado FCK=18Mpa para vigas/pilares (incl.formas e aço) 73346 m3 0,62 1.926,86 1.194,65 
3.2 Verga 10x10cm em concreto (incl.formas e aço) 74200/001 ml 5,20 38,50 200,20 
3.3 lmpermeabilizaçao com tinta betuminosa baldrame I 02 demaos 74106/001 m2 3,42 12,50 42,75 
3,4 Laje pre-moldada h=8cm • m2 13,95 65,00 906,75 

Subtotal 2.344,35 
4.0 ALVENARIA 
4.1 Alvenaria tij. furado (1 Ox15x20cm) 1/2 vez, assentem arg.traço 1:4 (cimento/areia) 73935/005 m2 35,60 58,99 2.100,04 

Subtotal 2.100,04 
5.0 REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT 

5.1 Chapco par.intlext. arg cim/areia. lraço1 :3, e=5mm 73928/002 m2 89,63 7,45 667,74 
5.2 Emboço parede int/ext, arg mista, e=20mm 5990 m2 89,63 24,96 2.237,16 
5.3 Reboco par intlext, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm 5995 m2 89,63 18,50 1.658,16 

Subtotal 4.563,06 
---

ORÇAMENTO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE CORRIGIDO 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU- UBS 
Local: AV. CANTU/RUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 - Nova Cantu - Pr. 
Data: 15 DE Maio DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng• Civil- CREA N" 19.354-DIPR. 

Item Descrição 
SINAP/ 
0912010 

Página Sinapi I Unidade 

6.0 REVESTIMENTO DE PISOS 
6.1 Regularização de piso/base em arg.traço 1 :3(cimento/areia, esp.3,0cm, preparo manual 
6.2 Piso cerâmica esmaltada linha medior,PEI4, assent.c/arg.colante,c/rejunt.cimento branco 
6,4 Peitoril em granito cinza andorinha, e= 2 em , larg. 20 em- fornecimento e instalação. 
6,5 madeira para proteção das paredes internas da circulação e sala de espera, em madeira 

largura de 10,00 em, aparelhadas. 
Subtotal 

7.0 I ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA 
7.1 Estrutura p/lelha de barro, em madeira não aparelhada, apoiada em laje 
7.2 Telhamento c/ telha de barro e vedação e acessórios 

de fixação 
7.3 Retirada de estrutura de madeira para telhas de barro 
7.4 Retira de telha de barro com reaproveitamento 
7.5 Calha em chp aço galv.n• 24,desenvolv.75cm 
7.6 Agua furtada em chp aço galv n• 24, desenvolv. 33cm 
7.7 Condut. pluvial100mm alv/lerreo +curva/junção 

Subtotal 
8.0 !ESQUADRIAS PORTAS E JANELAS EM BRINDEX 
8.1 
8.2 
8.3 
8.4 
8.5 
8.6 
8,7 

Porta de brindex fume e=10 mm (220x210)cm, com acessarias 
Porta de brindex e=10 mm, fume (180x210)cm, com acessarias 
Porta de brindex e=10 mm, fume (80x210)cm, com acessarias 
Janela de correr de brindex e= 8 mm (200x110)cm, com acessarias 
Fechamento da recepção em brindex e=8 mm 
Porta de brindex e=8 mm, (80x210)cm, com acessarias 
Quadro com tela de polipropileno em tubo 2x2cm, fixado com bucha e parafuso. 
Subtotal 

73920/002 I 
6060 

de itauba.l I 
739851001 

72081 

74088/001 
72229 
72231 
72105 
72107 

741651004 

73910/006 
73910/004 
73910/010 

6103 
73933/002 

72117 

ORÇAMENTO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE CORRIGIDO 

I m2 
m2 
ml 

I ml 

m2 

m2 
m2 
m2 
m 
m 
m 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

Organizado por. Eng• Civil Vilela 

Quantida I P~eç~ I Valor Total I Valor Total 
de Umtárto do Item % 

10,77 27,85 1 
10,77 52,30 
19,80 120,00 

99,80 38,50 I 

13,95 62,50 

13,95 58,50 
49,50 18,50 
49,50 25,50 
15,50 58,70 
6,20 55,50 

12,00 52,50 

4,62 380,00 
3,78 380,00 
3,36 380,00 

19,80 372,28 
5,42 401 ,59 
1,68 380,00 

102,14 105,00 

299,94 
563,27 

2.376,00 

3.842,30 

l 7.081,52 

871,88 

816,08 
915,75 

1.262,25 
909,85 
344,10 
630,00 

l 5.749,90 

1.755,60 
1.436,40 
1.276,80 
7.371 ,14 
2.176,62 

638,40 
10.724,70 

25.379,66 
" (7'ffl~ o\' , f:';.., 
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PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU- UBS 
Local: AV. CANTUIRUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 - Nova Cantu- Pr. 
Data: 15 DE Maio DE 2015 
Orçado por: SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
Eng• Civil- CREA N" 19.354-DIPR. 

Item Descrição 
SINA P/ 
0912010 

Piigina Sinapi I Unidade 

9.0 I PINTURA EM PAREDES E CALÇADAS EXTERNAS 

9. 1 
9,2 
9,3 
9,4 
9,5 
9,6 

9;7 

10.0 
10.1 
10,2 

11 
11.1 
11 .2 
11.3 
11.4 
11.5 
11 .6 
11.7 
11 .8 
11 ,9 

11 ,10 

11 '11 

Pintura látex acrllica amb.inVext., 3 demãos 
Emassamento massa acrllica plamb.int 1 demão para correção 10% area total 
Pint.c/linta texturizada acrllica plamb ext. 
Pint.esmalte 2 demão c/1demao zarcão plesq.ferro 

Pintura esmalte acetinado plmadeira,2 demaos,incl.aparelhamento e/fundo nivelador bco fosco 

Pintura calçada externa 

Pintura Telhado 
Subtotal 
FECHAMENTO EXTERNO E OUTROS 
Portão metalico (500x100)cm, completo com instalaçao 
Forro de PVC e=8 rnm, no abrigo externo, troca do Forro de PVC. 
Subtotal 
REPAROS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Eletroduto flexível corrugado 3/4 
Caixa 2x4" esmaltada 
Cabo de cobre isolado 2,5mm• 
Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lãmp.fluoresc.2x40W, completa 
Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lãmp.fluoresc.2x20W, completa 
Fio de telefone 2 pares 
Interruptor 01 tecla com placa 
Interruptor 03 teclas com placa 
Interruptor 02 teclas com placa 
Tomada telefônica 4 pinos padr!io telebras 
Tomada 2P+ T 20A - 250V 
Subtotal 

73954/001 
74134/001 
737461001 
739241002 

73924/002 

74147/001 

73953/006 

72331 
72332 
72332 
72337 
72339 

ORÇAMENTO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE CORRIGIDO 

m2 
m2 
m2 
m2 

m2 

m2 

m2 

m2 
m2 

m 
Unidade 

m 
Unidade 
Unidade 

m 
Unidade 
Unidade 
Unidade 
Unidade 
Unidade 

Organizado por: Eng• Civil Vilela 

Quantida I P~e~~ I Valor Total I Valor Total 
de Umtano do Item 

2.407,72 
1.753,88 

353,84 
102,14 

105,84 

229,7 

540,54 

10,00 
49,50 

24,00 
10,00 

150,00 
21,00 

8,00 
20,00 
15,00 
5,00 
6,00 
5,00 

15,00 

16,50 
14,52 
21,50 
18,50 

18,50 

16,52 

19,50 

262,00 
48,50 

4,97 
5,49 
4,30 

97,70 
77,50 

2,59 
26,79 
35,51 
35,65 
21,26 
26,05 

39.727,38 
25.466,34 

7.607,56 
1.889,59 

1.958,04 

3.794,64 

10.540,53 

2.620,00 
2.400,75 

119,28 
54,90 

645,00 
2.051 ,70 

620,00 
51,80 

401,85 
177,55 
213,90 
106,30 
390,75 

90.984,08 

5.020,75 

% 



PLANINHA DE SERVIÇOS 

Obra: 
Local: 
Data: 
Orçado por: 
Eng• Civil-

Item 

REFORMA DO CENTRO DE SAUDE DE NOVA CANTU - UBS 
AV. CANTUIRUA CEARA, LOTES N°S 10, 14, 15 E 16, QUADRA N° 68 -Nova Cantu - Pr. 
15 DE Maio DE 2015 
SEBASTIÃO RONALDO VILELA 
CREA N" 19.354-DIPR. 

Descrição 

12.0 !REPAROS · INSTALAÇOES HIDRAULICAS 

12.1 
12.2 
12.3 
12.4 
12,5 
12,6 
12,7 

12.8 
12.9 

12.10 
12.11 
12.12 
12.13 

Tubo de esgoto de 100mm com conecções fornecimento e instalação 
Tubo de esgoto de 40mm com conecções fornecimento e instalação 
Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e instalação 
Tubo de agua fria 25mm com conecções fornecimento e instalação 
Vaso sanitário louça branca completa 
Granito cinza polido plbancada, e=2,5cm, larg.60cm 

Lav.louça bca para embutir em granito slladrão 52x39cm + valvula + sifão+ engate+ torneira de 
de pressão incluso instalção 
Porta papel de louça branca 
Porta sabonete liquido 
Porta toalha em plastico ABS 
Registro de gaveta 314 com acabamento 
Registro de gaveta 1"112 com acabamento 
Valvula para descarga 1 112" com registro acabamento em metal cromado 

12,14 I Lavatório de louça com coluna cor branco padrão médio valvula de metal cromado, sifão plastico 

flexível, engate plastico SOem, torneira de metal automatica, parafuso de fixação incluindo forneci
mento e instalação. 

13.0 

13.1 

14.0 

Subtotal 

ITENS COMPLEMENTARES 
Troca de grade da frente do posto de saude, 15,00mx1 ,OOm 

Subtotal 
LIMPEZA 

SINAPI 
09/2010 

6021 
74126/001 

739471002 

6004 
739471012 
739471010 
741761001 
741741001 

40729 

Página Sinapi f Unidade 

m 
m 
m 
m 

Unidade 
m 

Unidade 

Unidade 
Unidade 
Unidade 
Unidade 
Unidade 
Unidade 

Unidade 

m2 

Organizado por: Eng• Civil Vilela 

Quantida I P~eç~ I Valor Total I Valor Total 
d e Umtárto do Item 

5,00 48,59 
2,50 24,75 

15,00 31,13 
5,00 16,43 
1,00 230,08 
3,90 212,99 

1,00 238,75 

2,00 67,56 
2,00 37,86 
1,00 46,35 
2,00 80,37 
1,00 151 ,62 
1,00 206,98 

1,00 353,74 

15,00 262,00 

242,95 
61,88 

466,95 
82,15 

230,08 
830,66 

238,75 

135,12 
75,72 
46,35 

160,74 
151,62 
206,98 

353,74 

3.930,00 

3.283,69 

3.930,00 

14.1 ILimpeza finalda obra 5,64 2.345, 11 

% 

Subtotal 
~I TOTAL DA OBRA I I 
I TOTAL DA OBRA COM BDI 25% Total I 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

DATA BASE: OUTUBRO DE 2014 
OBS.: PREÇOS RETIRADAS DA TABELA DO SINAPI SETEMBR0/2014 



FUNDO MUNICIPAl DE SAÚDE DE 
NOVA CANTU""' PR 
Z7/0utuhro de zo~6 

SA~~~~- ~I 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA CANTU- PR- CNPJ 10.502-182/0001-52 -BANCO DO BRASIL S.A 

ANO NOMENCLATURAS CONTAS SALDO OBSERVAÇÃO APLICAÇÃO 

CONVÊNIO 
F.SAUDE- AT.BÁSICA 9762-4 R$ 24.262,35 REFORMA UBS R$ 

32.868,00 

F.SAUDE- VIGILÁ 9763-2 R$ 207,75 

F.SAUDE- MOV. 9900-7 R$ 2.828,18 SAÚDE LIVRE 

2010 F.SAUDE- LIVRE 9902-3 R$ 2.960,00 

2010 CLINICA MULHER 10.027-7 R$ 0,00 

FNS BLINV 10.271-7 R$ 1.142,30 CONVÊNIO ACADEMIA 

2012 FNS INMAO 10.348-9 R$ 0,00 

FMS NOVA CANTU 10.508-2 R$ 16.637,96 
--------· 

2012 FNS BLAFB 10.522-8 R$ 0,00 

2013 INVEST 10.656-9 R$ 38.132,62 CONVÊNIO VIGIA SUS 

f--- --

2013 FNS BLMAC 10.799-9 R$ 0,00 
-------------------- L_ ____ ,_ 

I UBS SANTO REI 1fl llA!Lfl I R$ I CONVÊNIO REFOR. UBS 
28.680,00 
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