
MUNICÍ 10 DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

7.845.394/0001-03 
Rua Bahia, S/N° - Nov Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 4) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

PARECER URÍDICO 

Assunto: Pedido de Parecer Jurídic em requerimento 
Parecer n.0 078/2015 
Data: 27/10/15. 

À apreciaç o deste setor jurídico, para analise do 
pedido de parecer jurídico acerca e licitação em que a empresa participante 
não juntou acervo técnico de ob igual ou superior a licitada, sendo este 
requisito clario e específico no edi ai, item 3.1 "g" . 

De fato a llei Federal 8.666/93, que regulamenta a 
licitação, prevê como essencial o ~tendimento integral do edital de licitação, 
e uma vez não cumprido os termos do edital a empresa deve ser 
desclassificada. 

Desta fo~ma, opinamos pela desclassificação da 
empresa e como não houveram qutro licitantes, somos de parecer para que 
a mesma seja julgada deserta. 

RI 
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Prefeitura Mun cipal de Nova 
CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - F ne (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: mncantu hot ail.com ou pmncantu@ig.com.br 

A empresa JW JUNIOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME, 

declara que retirou o cheque umero 850228, da agencia 3030-9 de 

emissão do declarante, no impo te de R$ 15.588,00, que foi vinculado ao 

DAM 1185, de emissão do MU ICÍPIO DE NOVA CANTU - ESTADO DO 

PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico, sendo que a referia licitação 

sob n.º 70/2015, tomada de pr ço 13/2015, foi considerada deserta e 

cancelada. 

Por ser expressão da verda e, firmo o presente. 

Nova Cantu-PR., 10 de nov 

' 

Declarante 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA C1 NTU DOCUMENTO DE ARRECADAÇAO MUNICIPAL <1..'<1 Cl.' "' 

~ :!l lU . ":' ê ~ o% ~~ ESTADO DO PARANÁ D A M I 
CNPJ 77.845.39410001-03 ~ FL. N. f .. 5·· r- -

· .. / 11A CIDADE ENTRE AS COLINA~ 
, ----~-----~--; ~ ... 

NOME OU RAZÃO SOCIAL 

.T t .TITi'TT<Yn - U /, 'fiP.RT .a. T! T>t-. r. - CC11. ~r: :ht .( u~ .. , - rFF 
I CPF ou c~ Cant~ ~ 

10 .67? .178/0001- r;) 
ENDEREç:O COMPLETO 

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DISCRIMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO 

PARCELA 
- c:~UÇÃO ... 1EP3r.2HT~~ J.\ GATI..\I~TIA 1)~ 1 Rv .~..--'0 J ~A (55~) 

EXERCICIO I 
2015 

1 VENCIMENTO 

PROC3S30 LIC I~.Al'Ó:no li!.! 070/2015 

TOMADA DE PREÇO ti Sl 013J!!015 

OIJJ:;~o: 

VISTO 

--,-.• . . t .. ..., .. 

~ 

R:::::é\. R.L,. D"\. llú.OOVI~(.UA 

,.., .. ,.. .. .~ .. - ~ . .,.~.--~~-

~-···-~, .... - - - .......... -J .4 1io'-

Comp 
~ ú\8 . 

!anco Agência 

VOl :50:50 
Gm [!1!1] m.m 

CAF"'<I.AI.'!liA PR 
00.000.000/3601.39 
PESSOA j~DICA 
R UAl.. ROilOON 409 
CONF'ECCAO: 09/201~ 

DV C1 

9 6 
11] ~ 

- '" _ _, c. 

Conta 

28 .1 

,.., ~ 
./ 

6·6 . . 

TRIBUTO R$ 

15. 5tk, t ou 
CORREÇÃO MONETÁRIA R$ 

MULTA R$ 

... 
JUROS R$ \ 

DESCONTO R$ 

.li) '7 
J;J Y· .. 

~ j 

) .__..,v· ,J -
('. ..... ~ R$ 
·~ TOTAL l:;. :)~.,.~..,. ,u J "" .... 

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

'" 

' 

C2 Série Cheque N• 
C3 ~1-~~ 9 800 8~0228 ~ ~ l ~~6 rpa:; 11] !iE!l ~ 

J W JUN:aR • IJATERIAIS PARA CONSTRUCOES • IJE 
OiPJ 19.672.178/0001·~0 I' 
CLIENTE 6ANCARIO DESDE 07/ 20 4 
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Prefeitura unicipal de Nova 
Rua Bahia, 5 - 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: pmnaantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

I 

EDITAL DE TO DA DE PREÇOS no 013/2015 

ATA DE ABªTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LI ITA TÓRIO No 070/2015 

Às 11 :00 hs (onze) horas do dia 20 e Outubro de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados 
pela Portaria n° 001 e 002/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da I i citação acima referida o qual objetiva a Contratação de Empresa 
para Execução de Reforma/remodelação e ampliação do Terminal Rodoviário, em conformidade 
com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelo~ es, que teve como participante a empresa: 

EMPflESA I CNP J 
J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CON ~TRUÇOES - ME 
CNPJ 19.872.1 78/0001 -50 

Aberta a sessão pelo presidente, c )nstatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
participar do certame, e, apresentou os e velopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope 01 contendo a documentação par habilitação, sendo da seguinte forma: 

A Empresa participante apresentou odas as certidões e declarações exigidas em edital. 
Quanto ao Item "g" - g) Atestado c e capacidade técnica de obra, igual ou equivalente a 

obra, objeto desta licitação, Acervo 1écnico registrado no CREA; - das exigências para 
habilitação, a empresa JW Junior Mater ais para Construção ME não apresentou Atestado de 
capacidade técnica de obra igual ou equiv~ lente ao do objeto da licitação e também não apresentou 
registro das obras de acervo técnico da em presa no CREA. 

Sendo assim, a Comissão de Licit~ções encaminha o Processo Licitatório n° 070/2015 
Edital de Tomada de Preços n° 013/201.5, para análise Técmca de Engenhana e Jurídica, com 
emissão de pareceres. j 

A Comissão de Licitações marca para o dia 26 de Outubro de 2.015 às 8:30 Horas, na Sala 
de Reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, a apresentação dos pareceres técnicos e 
jurídicos para habilitação ou não da empr sa, bem como posterior abertura de envelope de preços 
da empresa. 

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

EL NI MARIA DE ANDRADE 

6
~s~ 

!uni a ra 
*'es 

\ 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Outubro de 2.0 15. 

S@,I DE FATIMA MELLO 
Comissão de Licitação 

ELIANE FERRARETO DA SILVA 



À 
Prefeitura Municipal De Nova Cantu - PR 

Comissão Permanente De Licitação 

Processo Licitatório nº 070/2015 
Modalidade: TOMADA DE PREÇO no 013/2015 
Proponente: J W JUNIOR - MATERIAIS PARA CONSTR 

CNPJ: 19.872.178/0001-50 
Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 78, Bairro Centr , Cafelând ia- PR, CEP 85.415-000. 

ATESTADO DE C PACIDADE TÉCNICA 

Declaro, para fins de provas junto a rgãos Públicos, que a empresa J W JUNIOR
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES - M , inscrita no CNPJ n.Q 19.872.178/0001-50, 

estabelecida na rua Marechal Rondon, 78, centro, no município de Cafelândia - PR, 

executou serv iços de construção , tend me fornecido bens compatíveis, e que nas 

ocasiões de negociação comercial, cumpriu com os preços, com prazo de entrega, 

qualidade de serviços, garantia, , facilid de de negociação dos prazos de pagamento, 

com as quantidades previamente esta elecidas, de demais aspectos que garantam 

um bom relacionamento comercial, não existe em meus arquivos nada que 

desabone a referida empresa. 

Por ser expressão da verdade, firmo a p sente. 

Nova Cantu, 20 de outubro de 2015. 

Andrios Zanettim 

CPF:290.049.118-55 

Selo NO oHsi6.gQjmB.ht9AR, Controle: sPcMC.RPDS 

/ 



20/1012015 Certidão de empresa 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRO OMIA DO PARANÁ 

Certidão de Regis ro de Pessoa Jurídica e 
Negati a de Débitos 

O Conselho Regional de Engenha~t·a e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
a empresa encontra-se regularmente r gistrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 
24 de dezembro de 1966, estando ha ilitada a exercer suas atividades no Estado do 
Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões de seu(s) responsável(eis) técn ico(s). 

Certidão n°: 119857/2015 

Razão Social: J W JUNIOR - MATERIAl PARA CONSTRUÇOES - ME 
CNPJ: 19872178000150 

Validade : 31/03/2016 

Num. Registro: 59852 
Capital Social: R$ 30.000,00 

Registrada desde : 19/10/2015 -
Endereço: RUA MARECHAL RONDON, 78 CENTRO 
Município/Estado: CAFELANDIA-PR \ 
Objetivo Social: 

CEP: 85415000 

Comércio de materiais para construçõe e construção de edifícios. 
Restrição de Atividade : Atividades ci cunscritas às atribuições do responsável técnico. 

Encont ra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2015. 
Não possui débito(s) referente a procesr o(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsável(eis) Técnico(s): 

1 - FLAVIO LEITE ALVES 
Carteira: PR-19074/D Data de Expedição: 21/10/1987 
Desde: 19/10/2015 Carga Horária : 4 :1'H/D 
Títu lo : ENGENHEIRO CIVIL Situação : Regular 
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA 

Para fins de: Cadastro I 
Certificamos que caso ocorra(m) ~teração(ões) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidão perderá sua alidade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão pod rá ser confirmada na página do CREA-PR 
(http ://www.crea-pr.org.brL através do protocolo n.0 348973/2015, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisq~~er serviços ou obras sem a participação efetiva 
de seu(s) responsável(eis) técnico(s). r 
Emitida vi a Internet em 20/10/2015 09:r 9 38 I ~ 
Dispensa-se a assinatura neste documento, conform Instrução de Serviço N° 002/2014. 
A falsif icação deste documento constitui-se em c ime previsto no Código Penal Brasil · , sujeitan o o au r à 

respectiva ação penal. l 
hnp://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/cer!ldaOJuridicasist2.asp?SESSAO= CODREGTO=&DEPT0=5330&CODFUNC=999999&NUMPROT=&ANO .. 1/1 



CERTIDÃO N" 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

Protocolo: Selo: 

PR0-000913 7 4/12 A-003 763 A-003 764 24/1 2/2012 
Carteira: Pâginas: 

19074D PR FLÁVIO LEITE ALVES Folha: 1/2 
CPF: Titulo do Profissional: 

514.688.401-34 ENGENHEIRO CIVI I 

C~RTI FICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUA !FICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
TECNICA - ART' , CONSTANTE DA PRESENTE CERTID O, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇÃO E CONCLUSÃO 
DA OBRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DES RIÇÃO ABAIXO. 
N'da ART: Regislrada em: Última Anuidade Paga: 

8207236911 24/12/2012 

Endereço da Obra: 

LOT. ST. 80-RES. ALVORADA, QD. : 05,06,07,08 E O 
Cep: Cidade: UF: 

76 .980-000 VILHENAIRO RO 

. . úplietálio I Contratante: 

~
l:li 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
~--~--~---------------------------+------------------------------------------~ 

Empresa Contratada: 

, ~_c_o~N_sT_R __ uT_o __ RA __ J_o_Ã_o_D_E __ BA_R __ R_o_L_T_D_A ______ -+------------------------------------------~ 
Descrição da ART: 

- ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETÔNICO, ESTRU URAL, ELÉTRICO E HIDRO-
SANITÁRIO REFERENTES A CONSTRUÇÃO DE 200(DUZEN S) i UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 194(CENTO E NOVENT E QUATRO) UNIDADES 

!I' HAB ITACIONAiS TIPO CASAS PADÃO EM ALVENARIA DE 36 96M2 

~ 
CADA, TOTALIZANDO 7. 170,24M2

, A SEREM CONSTRUÍDAS NAS QUADRAS 05, 06, 07, 
08 E 09 DO SETOR 80; E 06(SEIS) UNIDADES HABITACIONAl 
TIPO CASAS PADRÃO EM ALVENARIA DE 41,86M2 CADA, T TALIZANDO 251 ,16M2

, A 
~~~ SEREM CONSTRUÍDAS NOS LOTES 01, 02 E 03, DA QUAD 07 DO 

f1 

~ 
SETOR 80 E 01, 02,03 DA QUADRA 09 DO SETOR 80. TEND PORTANTO COMO ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO GERAL: 7.421 ,40M2

. 

TAIS CONSTRUÇÕES SERÃO EXECUTADAS NO LOTEAME TO DENOMINDADO: SETOR 80 -
RESIDENCIAL ALVORADA( CHÁCARA 01 -B/A DO SETOR 80, EM IMPLANTAÇÃO) NESTE 
~A IJNIC ÍPIO DE VILHENAIRO, CONFORME CERTIDÃO DE VI BILIDADE LOTEAMENTO 

3ANO W 008/2011/SEMTER, PROCESSO N' 4625/2011 . 

OBSERVAÇÃO: AS 06(SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS SE O CONSTRUÍDAS PARA 
ATENDER A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE, 
CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL, ÀS CUSTAS DA EMPRESA SEM ACRÉSCIMOS NAS 
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 

I lj A PRESENTE ART E VINCULADA A ART W 8207236828 

~ - EXECUÇÃO DA REFERIDA OBRA POR ADMINISTRAÇÃO D RETA 

li I. 
Em cumprimento ao disposto na resolução n° 317, de 1 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia, CERTiFICAMOS o acervo técnico acima mencion do, de acordo com as anotações de responsabil idade técnica anotadas no 
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'I 
CREA-RO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegaç o de competência, conforme o artigo 6° da mesm solução. Outrossim, !;

1 

CERTIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviç atinente às suas atribuições profissi · Â 

:l 

I 
" ! 

• 

Este documento fo i emitido por meios e letrônicos. Sua Autent cidade depende do código acima especificado. Para verificação consu lte o site : 

WWW.CREARO.ORG.B , c lique em certidôes e informe o código. 
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CERTIDÃO DB ACERVO TÉCNICO -----4J-------· ' /- JY 
I 

"' .. .,..·r, 'Ç~ 

~~Cantú • 
Protocolo: I Sei:: I I Emissao: 

PR0-00042683/09 - - 07/07/2009 

Carte1ra: I Profis~~VIO LEITE ALVE~ I Páginas: 

19074D PR Folha: 1/1 

CPF: 
I Titu~~~;~~~~IRO CIVI 514.688.401-34 I 

C~RTIF ICAMOS QUE O PROFISSIONAL A BAIXO QU~~IFICADO REGISTROU A 'ANOTAÇÃO DE R~SPONSABILIDA~E 
TECNICA - ART. CONSTANTE DA PRESENTE CERTI AO, TENDO SIDO COMPROVADA A EXECUÇAO E CONCLUSAO 
DA O BRA E/OU SERVIÇO INDICADO CONFORME DESfRIÇÃO ABAIXO. 

N'daART: I Registrada em: I I Última Anuidade PagaO? /O? 
12009 8207098248 06/07/2009 

Endereço da Obra: ---- I B~~NA RURAL LINHA 05 

Cep: 
I c;a~~UMBIARA I UF: 

78 .966-0 RO 

Proprietário I Contratante: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA 

Empresa Contratada: 

CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO L TOA 

Descrição da ART: 

EXECUÇÃO E REFORMA DE UMA OBRA EM ALVENARIA C ~NVENCIONAL COM 560,29 M2
, S 

ENDO 480,00 M2 DE REFORMA E 80,29 M2 DE AMPLIAÇÃOFJOCALIZADA NA ZONA RU 
RAL DO MUNICIPIO DE CORUMBIARA, CONFORME CONT -rO N" 019/2008- PROCESSO 
ADMINISTRATIVO W 356/2008.0BS.: ART EM SUBSTITUIÇA AART W 8207023 
729. 

I 

Em cumprimento ao disposto na resolução n° 317, de 3 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no 

- . -~"'">EA-RO, que va1 ass1nada pelo Pres1dente ou por delegaçab de competenc1a, conforme o art1go 6° da mesma Resoluçao. Outross1m, 
... ~TIFICAMOS que referido responsável técnico é pelo serviç atinente às suas atribuições profissionais. 

PORTO VELHO-RO, 13 de Outubro de 2015. 

l 

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenti idade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: 
WWW.CREARO.ORG.B , clique em certidões e informe o código. 
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À 
Prefeitura Municipal De Nova Cantu - PR 

Comissão Permanente De Licitação 

Processo Licitat ório nº 070/2015 
M odalidade: TOMADA DE PREÇO no 013/ 2015 I 
Proponente: J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CONST ~UÇÕl:S 1'/IE 

CNPJ: 19.872.178/ 0001-50 
Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 78, Bairro Cent, o, Crll··ld 1dia PR, CEP b5.41~ OOD 

CREDE~CIAMENTO 

Pela presente, creden cia . os o Sr. JORMES W EIZENM-. Jf\J Portado r j J 

Cédula de identidade sob nº 17/R-15 3281- I RS e CPF/ MF nº 554.139.359-00 .. 3 

participar do procedimento licitatório ob a modalidade de TOMADA DE PREÇO N9 

013/ 2015, instau rado por este Departa ent o de Compras. 
Na qualidade de repre entantc 1egal da empres: J W JUNIOR -

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES - M outcrga- se ao J-::tmê C! .: r:>~_i ado ~en~re 

outros poderes, o de renunciar ao direi o de •nter-posiç5~· de rec,_,~,-s _. 

Selo NO pHsi6. gQomB. vEIP8, Controle : RR2pb . e40S 
Consulte esse selo em bttp-{/fynacpen com bc 

Serviço Notarial de Cafelândia-PR 
Rua Senador Nereu Ramos 637, Ca felândia - P11 r11ná 

EIZENrvu:..r' ~ JUr-.JIOK. 
CPF: 086.86!:!.709-53 

R . 8.982.?15-9 

/ 



Sccret;~ria da Micro c Pequena F.m prcsa d:t Prcsfdõncia da Ropüblica 
Secretaria do Racionalização e Sirnpli f1 coçJo 
Dopa11amcnto do Registro Ernprosan :\1 c lntcgrOtção 

NUMERO DE ID~NTIF ICAÇAO DO REGISTRO DE r· . '><l 'i/\- NIHE DA SEDE 

NOME 0 0 EMPRESÁ"IO (completo som \lbrev •~ tu · , l ~' 
JORMES W E IZENMANN JUNIOR 

NACIONIILIDI\QE 

BRASILEIRA 
f~TA'10 CIVIL 

SOLTEIRO 

f-;S:::;:.E:-;;X-;:;0-------r-;;R-;:-EG~I~M-;:-E-;;D:;:-E-;;B-;:-E~:>:";:-, -,,, -,, -,,"-,.-.,c-"l:--------j-- -L- ------ - ----------

M C8J F D 
FILHO DE (pai) 

JORMES W EIZENMAN N 

NASCIDO EM (doia do nascimento) 

22/06/1995 
HH-\I l lllfi.UE: ~ niJmcro) 

8.982 .7 15-9 

EMANCIPADO POR (forma do emancipação somcnh~ I"O caso c1c menor) 

DOMICILIADO NA (WGRADOURO rua, a v, otc.) 

R U A MARE C H AL RONDON 

COMPLEMENIO 

t1PTO 01 

MUNIC!PIO 

CAFELANDIA 

Cr-;tt< I:P·1 ~~m 

jSSI' 

RAIH!'O I rJ IS .... Ri'70 

C E N TRO 

CrF ~r1urrcro) 

0~!6.869. 70'• ~; 

I,._ '_ . .. _, ') 

UF 

jPF. 
declara, sob as penas da lei, não es tar impedido de exer er atividade empresária qu e n?.o i-I:Jssu i 011tro registre) o r. e..,.,, '"Sario e 
requer a Junta Comercial do Estado elo Paraná: 
A I O 

080 
DfoSCRIÇAO DO ATO 

INSCRICAO 

EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

NOME EMPRESAHIAL 

J W J UNIOR - MATERIAIS PARA CONS-RUÇOES 

LOGR/IDOUI~O (rua, a-:;, etc.) ------------------~---r::N7':"L'r· .. -.:-;·- - - -----

R U A_cM-;c:;:::Ac-:;R""EC_H_A_L_R_ O_ N_ D_O_ N _ __________ -t---~=~==-----------~-,---
COMPLEMENTO BAII~RO I o:STRITO I 

MUNIC.PIO 

CAFEL A N OIA 

VALOR DO C!IPIT IIL - R$ 

30.000.00 
VALOR DO CAPIT/\1 'I'~' •><tenso) 

T RINTA MIL 1-<EI\IS 

CFNTRO •" ~ 

11 1\j~ C01{Ht- 1~' t- 1 l '.~ ( ·t jt l_:(, 1 .. -'1./\lll 

I BRASIL F ISCA 1 rc'cS•.:: f-<I T uRIOCONS 1 1 

I 

\-cC:-r-=-cDI7GO~D::-::E,--,!I-=TI,-,VI=-DA:-=D=E --=-D=Es:-!:C-::cRI""ÇA;-::- O:-::D:-::O-c:O-::-BJ=Ec-ciC-:--l --------+----------------------- -
ECONOMtCA COM ERCIO DE Mf\TERiliJ$ PARA r.OI'liSTR 

(CNAE Fiscal) • Ml-:1 j! 
• IIT' 

4744099 AUTEN-r 

ASSINATUHA OA FIRMA PELO EMPRES HIO (c u pdr •••j'l fC!!';(\ntnr,lf!/<l:>!;!Sienteigeren 

.....- f ' i? ·r-· . .- --11 
:. 1 ~:-=-:-":' :..,i --,--;:~·~·:::!.v:-=,.,:1~' IJ~·u~'"':!ll..:L,V(,.!---_!_/.:_' '..:.:.:.::'?.:_ . ..:.-,,_, _.::.J~,. ,., ~~-::...~~___;!'-.::;:: ,..:_:<:.~:~\ ~·~+-·....:...) _ .. _ . ..::-'_..:.' '·::_·'-:::.'.::'·-----,------------- ------------j 

DATA DA ASSINATURA , ·:. ,' 'ASSINIIT,UR/1 DO EMPRESÁRIO 

' 11/03/2014 ·~ · -1,})/'--•''' u , 
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMER A L 

DEFERIDO. AUTENTICAÇÃO ''"'"'''"' 
'~.~J~,t; PUBLIQUE-SE E AR_QUIVE-SE . 

.,, 
.r ~- •• · .• ~ •• r 

RAFAELLYMARASCH! CAZZETA 
F.C S. .SIS.03f>-(, 

MÓDULO INTEGRADOR: 

i.' I -:_... 
li . ... 

! m~ 
I ~ ·. 



Soc:.rotarla da Micro o P~quonJ Empresa da Presldõnci;, da Repu h ICJ 

Sccrotarfa do Raclonatlz.Jção e Simpllf1caçfio 
De-partamento de Registro Em JJrcsarlõll c lntcgrõlçâc 

Nlr'-'IF.RO OC ILI:Nl iFICI\ÇÃO DO REGISTWJ DE eMPRESA- Nlk E DA SEDE --r, 11~ E DI\ r l "'L•~rt·oo .,,,,. 
41107583U-3 J 
~NO~ME~DO~E~M. =I<c~SÀf:="o=(co=mp=leto~o•-.,, .=~"-."'"~~u~ra=sl --------~-- ---------

JORMES I'JEIZENMANN JUNIOR 

NACIONIILif). ·c;· 
BRASILEihA 

SEXO REGIME DE <1F,I\S '"casado) 

M I2J r D 
FILHO DE {po , 

JORMES WCIZENMANN 

N/\SCIDO EM ·:- tia de noscomento) 

22/06/1 995 
IDE \ITIDADE (nüm•ro) 

U.982.7 15-9 

EMANCIPAO( •, JH {forma de emancipação sornt~.., rr no c~so oo menor) 

DOMICILIADO N~ !LOGRADOURO rua, av, oi" : 

RUA MARECHAL RONDON 

COMPLEMEN I ' 

!\PTO 01 

MUNICIPIO 

CAFELANDit, 

1 ·· ;..co .... ~~.,•L ----- --- -------.,.,.. 
i -3 C•< TE ii·!O 

--- ------- ---- - --'"' ... , 
OI:JriCt E1111SSOr 

ssr 
CPF (nwr~ro) 

086.1J6J 70:<-~ ~ 

.\JL"1[ 

17r 

flt f.>R''; )ISTRII 

CI:NH~O 

__________ _ _J- -..,. 

--. _j 
ur - ----- ------
Pí-

- --------- - - --+---------- --
declara, so:> as penas da lei , não estar impedido de e UE nàl) ,,ss,•, outro reg1str 
requer à .J..mta Comercial do Est<rdo do Paranà: 
MO 
002 

DES i't•;AO DO ATO 

ALTEi~ACAO 

EVCNTO DES : • ÇÁO DO EVENTO 

NOME EMPRE:'i•I<IAL 

J W JUNIQf, - MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES - ME 

LOGHi\DOUI{O 1• oa, av, etc.) 

RUA MARECHAL RONDON 

': ',T ... 

I AL· - f(J NOME U"' · '{ I "' 

5~--

ll'iOOO 

·nrresario. e 

B/\ lhR, ' UIST~I, 

CE'Tr~O 

---- --'- ---------l 

MUNICIPIO 

CAFELANDIA. 

VALOil fll) CA~i' ·\L - RS 

30.000,00 
VALOR DO Ci\f'IIAL .por extenso) 

TRINTA MIL REAIS 

CODIGO DE Ali ;IUIIOE DESCf~IÇÀO DO OllJET() 

ECDNÕMICA COMERCIO DE MATE RIAIS PARA CONS l 
iCNAE F"'-'1) 

474409~1 

4120400 

DAT/1 DE IN CIO ;JAS ATIVIDADES 

15/03/2014 

---,-

NÚMERO 'JE INSCRIÇÃO NO CNP.I 

19.872.178!0001-50 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400171904 

ur 
PR i BRASIL 

'1 /
'" 

c ·· I '>000 

( RrEiü - ~ 'Hl)f.,l• ""; F-MAIL) 
_L_. ___ -1 

I :>CAL (l.:t:SCI'!Il ORIOCON _;,L.'.. n·-: . O 

~:1 F\' r 1'/ l 

'I 
J72-? nF G<1 ,•J 20;;1 r; 

lll lllllllllllllllllll. 



GOVER,,O 00 EST~OO 
$ttretlt\410..1"U•I'U'A 

I 

Estadd do Paraná 
Secretaria de ~stado da Fazenda 

Coordenação dr Receita do Estado 

Certidãt Negativa 
de Débitos Tributário e de Divida Ativa Estacual 

N° 01 804476-63 

I 
Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.872.1 8/0001-50 
Nome: J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CON TRUCOES- ME 

Ressalvado o direito da Fazenda P blica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda ,lão 
registrados ou que venham a ser apurados, ce ificamos que, verifi cando os reg1stros da Secretana de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir p ndências em nome do contribu1nte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os Jstabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como at descumprimento de obngações tnbutánas acessór1as 

Pãgma r de 1 

Válida até 12102120j 6- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certid 
www.fa 

Emitido via ln/erne/ PúbiJca ( 1511 012015 07:51 :46) 

)\: 
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~.4\'\. 

(8} MINISTÉRIO DA FAZENDA 
~ Secretaria da Receita Federal ro Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazendr Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELA~IVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 

J.A UNIÃO 

Nome: J W JUNIOR - MATERIAIS PARA CO~STRUCOES - ME 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 . 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cl brar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 

pendências em seu nome, relativas a crédit~s tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimentl matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e aprange 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 condiciona~a à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www. receita. fazenda.gov.bt> ou <http://www.pgfn. fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na H>l ortaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1. 751 , de 02/1 0/2014. 
Emitida às 14:14:44 do dia 29/05/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 25/11/2015. 

Código de controle da certidão: B28A.6DEE.fFFF.F16E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este d~cumento. 

7/7/2015 16:31 



Certidão 

I de I 

http:!/ 177.129.161.33:7474/esportal/stmcertidal .v· ·~~i~~· . 
~ /. 
~ ("), 

IJ.J :c 
\~FL. N.0.~~----- ;:J 
,----~-------· 
You_ '(~ 
~Cant'.l • MU~ ICÍPIO DE CAFELÂNDIA 

ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO NEGATIVA 10605/2015 

IMPORTANTE: 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 

Certificamos que até a presen!7'data não existe dé~ito tributário vencido relativo a empresa com a Localização 
descrita abaixo. / 

VALIDADE: 31/10/2015 / CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHCUFFH4ZJXMH92E8 

REQUERENTE: J W JUNIOR-MATERIAIS PARA 
CONSTRUCAO-ME 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

PROTOCOLO: 

RAZÃO SOCIAL: J W JUNIOR-MATERIAIS PARA CC NSTRUCAO-ME 

INSCRIÇÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 

27961 19.872.178/0001-50 
NDEREÇO 

RUA: ALBERTO TENFEN, 78- SALA 01 - CAFELANDIA CENTROCEP: 85415000 Cafelândia - PR 
:TIVIDADES 

Comércio varejista de materiais de construção em geral 

Observações: 

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 01/1( /2015. 
Qualquer rasura invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.cafelandia.pr.gov.br 

--~ 

c~. 

ALVARÁ 

27961 

01- 10-20 15 10:23 
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CAl. 
C.A. IX.A. ::: COM )MIC.A. FED ERAL 

Certificado de Regularida e do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão Social: 

198721781000] -50 

J W JUNIOR M TERIAIS PARA CONSTRUCOES ME 

Nome Fantasia :JJ MATERIAIS ARA CONSTRUCOES 

Endereço: RUA MARECHA RONDON 78 I CENTRO I CAFELANDIA I PR I 
85415-000 

A Caixa Econômica Federal, o 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 identi icada encontra-se em sit uação 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 ej ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações c m o FGTS. 

Validade: 04/10/ 2015 a 02/ 1/ 2015/ 

Certificação Número: 2015 00411023473662250 

Informação obtida em 19/10 2015 , às 09:52:11. 

A utilização deste Certifica o para os fins prev istos em Le i está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Ca ixa : 
www.caixa.gov.br 

19- 10-201 5 09:52 
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•• I'ALHO 

CERTIDÃO NEGATIV DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : J W JUNIOR - MATERIAIS ARA CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E 
FILIAIS ) 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 
Certidão n° : 162862266/2015 
Expedição: 01/10/2015, / às 10: ~8:23 
Validade: 28/03/2016 - 180 (c nto e 
de sua expedição . 

oitenta) dias, contados da data 

Certifica-se que J W JUNIOR - ~ MATERIAIS PARA CONSTRUCOES - ME (MATRIZ E 

FILIAIS) , inscrito(a) no CNP~ sob o no 19 . 872 . 178 /0001-50 , NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emi tida com base no jart. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela ~ei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Admini strativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto dF 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atua lizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua f xpedição. 
No caso de pessoa JUrídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecime tos, agênc i as ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal df Tribunal Superior do Trabalho na 
I nternet (http: //www . tst.Jus.br). 
Certidão - emitida gratuitamen, e. 

INFORMAÇAO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Traba lhi stas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Traba l ho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença c 9ndenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalh}. stas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenc i ários, a honorári os , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimen os determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Sccret~r!a da Micro e Pequena Empresa OJ Pr-esidência da Ropúb!lc<1 
SecrctJria de Racionalização o SirnpHicaçjo 
Dopnrtamcnto de Registro Emprc~ " ·~ ~ l c l n tcgr~çõo 

NÚM:;:RQ D!': IDENTIFICAÇÃO DO REGISmO DE Fvii 'H;:Sf\- NIRE DA SEDE 

NOME DO EMPRESARIO (completo som abrov•o:u•a>; 

JORMES WEIZENMANN JUNIOR 

NACIONALIDADE 

1 
, BRASILEIRA 

REGIME DE BE\JS ><· ,.,,.,uut 

D 
' FILHO DE (pat) 

JORMES WEIZENMANN 

, , NASCIDO EM (dat• do nascimento) 

22/06/1995 
:; 1 \Jl\DAI)t:. 1 n\mu~ro) 

!! .982. 115-9 

EMANCIP;\00 POR {lcrma de em.:~nci pação somcnh· "'),-;~ s e de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, a v , etc_) 

RUA MARECHAL RONDON 

COMPLE~IENTO 

1-\PTO Oi 

MUNICÍPIO 

CAFELANDIA 

REQUE RI MENTO DE EMPR 

fST,\ 00 CIVI'. 

SOL T!IRO 

(''1'1(.', 

CIRLENE GRONEFELD V/::.CF:NMf,\JN 

(lr,,~ ;l(l r:nr%ol 

j SSP 
I 

3 1\IRRO' DISTRITO 

CENTRO 

( 1· : ;nurr:cro) 

086 869. 709-·_.., 

lH

PR 

declara, sob as penas da lei, não es tar impedido de exer er atividade empresaria . que não pnssui outro registro 'iê 
requer à Junta Comercial do Est<1d o do Paraná: 
ATO 

080 
DESCHIÇAO DO ATO 

INSCRICAO 

EVEN f O DESCRIÇAO DO EVENTO 

NOME EMPRESARIAL 

, '! J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES 

LOGRI\OOUilO (' " "· av etc.) 

RUAMARECHALRONDON 

lf- SCR IC OO DO E\ SW O 

NUtJ ... - IJ 

78 

f-:M-:-:u·-~N""tc"'I::-Pt"'o-----------------------+-~-::----::,,:-r,l s::-: -----r=co.~rl--~)'t -~ r~ -M/\ tU 

CAFELANDIA B F~AS IL FWCAL 1 J•'-SCR'l JHIOCONS_, 

VALOR DO CAPIT,\L RS 

30.000,00 
VALOR DO CAI'IT A. 1.1>0' o<tenso) 

TRINTA MIL REAIS 

CÓDIGO Dó f,TIVIDI\DE DESCRIÇÃO DO 0 13JETO 

ECONOMICI\ COMERCIO DE MATERIAIS PA~AC0NSTR JÇ~ES" 
(CNI\E Flscol) - ' 

4744099 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E AR_QUIVE-SE. 

•f' ' ·,• ,', 

RAFAELLYMARASCH! ~A ZZETA 
t--".C !?519 .03 S-C. 

MÓDULO INTEGRADOR: 

.)"' ' /)~ . __ ... _· ·-

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
AGENCIA REGI ~~A~IRATA ~ 
CERTIFIC(J(oRE~~?EM _· !)··· t~O l · ( 
SOB NUMERO· 4 _ I 7' · ., 

1 
tZ 

Protocolo: 141140 165-6, :)E: 1?.1
" \1~1tr/}íó '" 

,X 
!i·. 

11 \ IIII II\IIIII IIIIII IIIIIIIIIIBr! I! 1111111 

---!,, 



Socrotaria da Mlcro o PoquonJ Empresa da Prcsldõncl::a d::a ReptJO lcn 
Secretaria do Raclonallzcç:3o e Simpllflc:aç5o 
Dcp3rtamcnto de Registro Em~rcsarlal c Integração 

REQUERIMENTO DE EMPRE 

NÚMERO DE IDENTIFICIIÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA. NIRE DA SErlf 

4110758361\-3 

NOME DO EMIIHE.SÁRIO (complelo st:nll alJr,,,v!alurJ$l 

JORMES WE IZENMANN JUNIOR 

NACIONIILIOIIDé 

BRASILEIRA 

SEXO 

M 0 F D 
REGIME 0( ~ENS lse casado) 

STADO •'1•/ll 

SOL TE I r~ O 

FILHO DE (paol ,, oo1 

I-;J:;;O:õR;::;M"'"E;:;-S=W-;:E:::- I:-Z-:;:E:-:N:::M::A:-:N:::N:::;-----,-;;7;:7.~-;-;:;-;::-:-:--::-:--:---+----- I Cl RLEN E G? •) ,\JE 10"[. D v''_ ::-:-"'-;_N·N=:-:--
NI\SCIOO EM (o;q,ta de nílsCimento) IOFNTIOAOE (ntJnH~ r <lJ r,, J•· , E: ~~ · ~ :., , CPF 1n11• 

22/06/1995 U.982.715-9 

I-;E:-;-M:-./I·:-:;NC""'IP;;-;Ac;::D-;::-Oc;::Pt:-:;JR,-(::-Io-rm-a-,de_e_m_a-nc-tp.-oç7ão-,-.~.,.-.,,.-,r-no_<_a,-o...,Jc-t-ne-no-,-) - --1----..._ ___ - - ----

DOMICILIADO 1\11 (LOGRADOURO rua, av. elo , 

Rl.'A MARECHAL RONOON 

COMPLEMENTO 

APTO 01 

MUNIC PIO 

CAFELANDIA 

01\IR"O I DISTR!l O 

CI:: NTRO 

lpq 

----- - - ---1 

,~ J--1[-
7•, 

VI 

IP 

r. 
<.1, 5000 

1---~---,------:----:--:--------,.---:--:--------·--------------·--:----'-1 -:--:-
declara . sob as penas da lei, não estar impedido de e &rcer at:vidnde empresar1a quf; n;:jo rossu1 outro reg1stru de n~' r esario , e 
requer à Junta Comercial do Estado do Parana : 

EVEt-;TO OE~.::RIÇÃU 00 EVr•ml ATO 

002 
DESCRIÇAO DO ATO 

ALTERACAO 021 Al 1 ERACAO DE l:.'AüOS L XCETO NOME E: MP R[" ~''' " ' 

EVENTO DESCHIÇÀO DO EVENTO f·VE '•ITI'l Dt' ;RIÇÁI ,I DO 1'\' 'Vl J 

\-:N-:-:0:-:-M:-::-,E-:EJ..,M::-;PR:-::E-::-SII-:c-,__,-,,IA""L---- ----- --- ---t-----L-- -'----- --- -

J W JUNIOR - MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES - ME 

LOGRADOURO (ru•. av, etc.) 

RUAMARECHALRONDON 
T"\.,· ., 

é 
·------'-- --- ------1 

'l •I 5000 

~~~,U~N~I~C~IP~IO~---------------------------------------t----~~----~p,~y~;--------~C~O~R~>~EI~O~E~lf~:~,.--~E~-M~A~Il~I------~-

CAFELANOIA BRASIL FIS( AL 1rqESCk TORIOCONSLJ~ T ~C :;o 

VALOI~ DO CAPITAL · RS 

30.000.00 
VALOR 00 C1\Pil AL (por extenso) 

TRINTA MIL REAIS 

COOIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇAo DO OBJE-o to 

ECONOMICA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS. Rl(ÇÓE'$ f. iÓN~J~UyÂd0El E!DIF ICI0S 
(CNAE fi>Cd l) • · ----------._ 

AII•••Ja. pn-.clpiJI 

4744099 

4120400 

DA Til DI:: IN cioõf. i ATIVIDADES 

15/03/20 14 
NÚMERO De -NSCHIÇÀO NO CNP.I 

19.872 178/0001-50 

a c , 

T l~f,NSFE · ~ EN l. l l . O!_ S~ DE l ! JL r- tt AI 0[ 'LI .. \ 'I 
t ... IHC <lnler'o' 

- f' t-. G 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

I de 2 

~#Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação adastral 

Contribuinte, 

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
19o872o178/0001-50 
MATRIZ 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAl!. DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE IN~CRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CAD4STRAL 

DATA Dr ABERTURA 
12/03/201 4 

I NOWE EMPRESARIAL I 
J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CONSTRUCOES- ME 

~~~~~~~====~==================~ ! 
I TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I 
JJ- MATERIAIS PARA CONSTRUCOES 

I 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL J 

~4=7~o4=4=-0=-=99=-=C=o=m~e=or:ci~o~v=ar=e=jis~t=a~d~e=m~a=te~r~ia~is~d=e=c~o~n=st~ru=ç=ã=o~m=g=e=r=al==================================~ o 

I 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
41020-4-00 - Construção de edifícios 

I 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I 

I LOGRADOURO 
R MARECHAL RONDON I 

~ I CO""LEMENTO 

I 

I CEP I I BAIRRO/DISTRITO 
L8_5_o4_1_5-_o_oo _______ o . CENTRo I 

I MUNICIPIO 
o CAFELANDIA I ~ 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO 

'I 
I TEI EFONE 

(45) 9928-4048 I 

I 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL I I DMA 0/\ SI: I •.\ÇÁO CADASTRI\1 
ATIVA 12/03/2014 I 
~~~--------------------------------r---------------_j ~------------------~ 
~------~------ I I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAl 
. ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de ma1o de 2014 

Emitido no dia 15/10/2015 às 13:48:25 (data e hora ~e Brasilia)o 

Consulta QSA I Capital Socia l 

I l ~.~~~.::.~SIIliACÃO ESPECIIIL 

Pàg1na 1/1 

Volta r 

15- I 0-20 15 13:51 



À 

Prefeitura Municipal De Nova Cantu- PR 
Comissão Permanente De Licitação 

Processo Licitatório nº 070/2015 
Modalidade: TOMADA DE PREÇO n• 013/ 2015 

Proponente: J W JUNIOR- M ATERIAIS PARA CONST1UÇÕES M E. 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 
Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 78, Bairro Cent1 o, Ca fel;·md ia- PR, CEP 85 41S -000 

DECLARAÇÃl DE IDONEIDADE 

Declaramos para os dev dos tm~ de d re to, que ::- empres J W 

JUNIOR - MATERIAIS PARA C NSTRUÇÕES - ME na qua lidade de 
proponente do procedimento licitatóri , sob a modalidade de TOMADA DE PREÇO 

Nº . 013/2015, instaurado pela Prefeitu a de Nova Cant u, que não r.>mos dec:arados 

inidôneos para lici tar ou contratar com Poder Publ1 co, e:n qua.que • ele suas esferas 

Por ser a expressão da j erdade, fi rmamos a presente. 

J W JUNIO 

Nova Cantu. 2 .J de outJbro ae 2015. 

IS PARA r NSTRUÇÕ ES · 1 .~ E 
872.1 78/C 01 -50 
IZENIVIAN JuNIOR ~ 



À 

Prefeitura Municipal De Nova Cantu- PR 
Comissão Permanente De licitação 
Processo licitatório n2 070/2015 
Modalidade: TOMADA DE PREÇO no 013/2015 

Proponente: J W JUNIOR- M ATERIAIS PARA CONSfll UCÕL, M!: 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 

Endereço: Rua Marechal Rondon, n2 78, Bairro Cen r o. Cc' . ~ r d .~ fJR :EF ~' 4: 1r r 

DECLARAÇ1 0 DE ENTREGA 

Declara mos para os devidds f irs de direito. que a errp 'Sti J W .. UNIOR 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

procedimento licitatório, sob a modali 

t il3 CL a1idaae \..c )r~.,pone.~te d) 

Je TOMADA DE PREÇO Nº 01312025, 

instaurado pela Prefe itura de Nova Ca tu, que nos comp1 oml'temcs a entregar o<; 

produtos ganhos por esta empresa, n s t ermos e nas cond1ções do edital supra 

referenciado. 

Por ser a expressão da v rdadc, frrmarnos a preseqte 

Nova Cantu 2LJ de Jut....bro de 20 1 ~ 

J W JUNI 

. I 



À 
Prefeitura Municipal De Nova Cantu- PR 

Comissão Perman ente De Licitação 

Processo licitatório nº 070/ 2015 

Modalidade: TOMADA DE PR EÇO no 013/2015 
Proponente: J W JUNIOR- M ATERIAIS PARA CONST UÇÕES ·ME. 
CNPJ: 19.872 178/0001-50 

Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 78, Bairro CenL:o, Caf ·ld:1d1.1- PR, :::EP w: 1:c, l'O•:· 

DEC ARAÇÃO 

Declara mos para os devid s f ins de ::li1 eito, qu~ 3 "'n ) .-:s: J W ;JN!OR 

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES - r!t= r.J c <..a:,dacle (.~· 1~. c..ponente cJu 

procedimento lic itató rio, sob a modali ade Je TOM;,OA DE r-RE~~O l\g. 013/2015, 

instaurado pe la Prefeitura de Nova Can u, que a empresa proponer~ce, não em preg3 

menores de 18 anos em t rabal ho not rno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) an s, sa lvos na condições de apren diz, a part1r 

de 14 (q uatorze) anos, em observân ci a Lei Federal 9854/99, q _,, acrescentou J 

inciso V ao artigo da Le i Federal 8666/9 . 

Por ser expressã de verdade, firmamos a presente . 

Nova Cantu 20 de cu tubro de 2015 



À 
Prefeitura Municipal De Nova Cantu - PR 

Comissão Permanente De Licitação 
Processo Licitatório nº 070/201 5 
Modalidade: TOMADA DEPRECO n• 013/2015 

Proponente : J W JUNIOR- MATERIAIS PARA CON Sl, UCOL 't.t 
CNPJ: 19.872.178/0001-50 

Endereço: Rua Marechal Rondon, nº 78, Bairro Cen to, CniPI.t 1d1<- PR. ::E? t\', 41' JfJ, 

DEC~ARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, que::: empres;:; J W JUNIOR - MA~ERL~IS 

PARA CONSTRUÇÕES- ME na qualidad de proponente do proceo,r'ler.to l icitatóric., 

sob a modal idade de TOMADA DE PR O Ng. 01 3/2015, 1nstaurado pel a Prefeitura 

de Nova Cantu, que a empresa p ropor ente conhece: rodos o~ te1 no, da licitaç3c, 

bem como tomou conheciment o de t das as especif ..... Jções cJ_ oL,._'tc da licitaç5c, 

declaramos ainda que preencha todos o req .. is tos na habi,iiaÇc o. 

Por ser expressão + verdade, fim· amos a presente 

I 
I 



REFEITURA MUNICIPAL DE 

OVACANTU 
1963-2013 

Eu g.~ :fwtte :b~ta !JWWtia 
--==PARANÁ-=-

CNPJ • 77.845.394/0001-03 

ATESTADO DE VISITA 

I 

Ref.: Edital de Tomada de Preços n° 013/315-PMNC 

Declaramos que Jormes Weizenmann CPF N° 554.139.359-00 
da proponente J W JUNIOR r.ATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E 
CONSTRUTORA-ME, devidamente cre enciado, visitou o local da execução da obra, 
objeto da Tomada de Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paranál 19 de Outubro de 2.015.-

n · cipal de Nova Cantu 
_._..,.;·,..,.a· do r 

Sebastião Ronaldo Vilel~ 
!':"9:., Ctvil CREA 19354-0/P R c 

'""' :! -.616 019- ~ 

~ 
~ ~ 

Rua Bahia, 85 - entro - Nova Cantu - PR O 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-13~3- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br '\-

WWW.DDIIBCf.DtU.pT.QDII.bT 



15/1012015 ART_20154563392 

C RE/\-?R Cor\ .;'!~•o R'-'tJtO•lttl d t,t EnqtOnh\11121 l' AÇJrc..norr•A d O P?.":nn:\ 
1\nota~Jht di\ R.~;'!tj)Cil!.Obil"dad f- r~ t';r.~l Le; r:çd f34!).€J77 
i'uluf":·:,·-'":i t~ropr;;t.o .~·.'ll•i!r•r:/t,l r~.\ /'•"~l}df),• 1111 01'11u ~ 11\111~ lij~ 11 1 ~11~111111 

ART N° 20154563392 
Oesempcni"'.O ·lc CiJiUOIFUt 
Téc.'11C<l 

1 :. 'P i\ ~ PRO!='IS~~!üi·J .",;_ ART Prlnopol 

Esta ART somente tcra validade s2 for apresentada em conjunto co n o comprovante de quitação bancaria. 
Prof~SsiOnnl Conlrmudo: FLA'JIO LEITE .1-.LVF.S (CPP 514.688 •101-34) N' Cortcíra: PR-1907-:iD 
T•·ub Forr.mç5o Prul .. ENGENHE'IfW CML. N' VISto Croa: • 
Fmnrc!la contratod<l ---~N!.'.!R~c:J:o~::»~lr.::c:...: ----,===;-;:-----""..;:.• 

CPF/CNPJ: 
19.872.1781000 t-50 CUI Il;'Ot~HltU' JW JUNIOR. MI\T ~f.\1\A CONSTRUCAO- ~E 

En<!orcço:RUA t.IA''I.ECH .~L RONliCiN 73 CENTRO 
CO:P: 8541500\l CAFt:l.ANOIA ?R F me: (·15)22~ 1 39-<:9 
L,:,~l t!o Obra: RU,-\ MARECHA~ R:JNOON "13 
CENTRO· CA~ELANOlA PR 
.h~J.~~ • .. cngitudc: 
Tipo do Conlr>to ·"-"r,:"--;;c"'u"'r"'R"'o"s'------------------'----
Mv. T~cnica 7 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TIÕCNICA 
..\rca c~ Cornp. 1 I W SEIWIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MOOALIDACE CIVIL 
Tipo Oilr<J/Sorv 022 DESEMPENHO CARGOIFUNÇÃO 
S~r .. ....;(')s C50 :xeCUÇÃO 
lim•lra:n c!O$ 

G.JiatJ 

\• 
Quadra: lo:e: 

CEP. U5A15000 

Cargu Hor;lria 

AIH W O ala lnioo 01/1012015 
20 154~6"302 Data ConcluS:•o 

&lse<lec.1f.:ulo· TI<BELATAXI'.MiNIWA 
VIr Romuneraç~o RS 3.152.00 VIr T&ICll RS 67.68 Entida~e de Classe 101 

1" VIA- PROFISSIONAL OiJ$\ir\;:'1 ·~ ao \Jrt1UrJO do Protiss~nal f Empresa. 
Ct~1 1tral de 1 d~rmo•;óos t,!Ç"' CREA·PR 0800 0-11 OCe7 
A auleutic~•çi'CI d\!$lC doc~m~ntc poderá sor consultí'ltJ\J atrav'.!s do sitc WWVI.crc~ ·pr.org.br 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
\ 

..... ············r----·· 
Fla · áte Alves 

Engenheiro Civil 
':REA/PR 19074·0 

http://creaweb.crea-pr.o;g.br/consultaslimprimeart.asp?OPCAO?GTO=N& 1=01'1&V2=0N&V3=0N&NUMART=20154563392&CODREGT0=37193&S . 1!:J 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA:'<TU 
ESTADO DO PARANA I 

CNPJ n' 77.845.39410001-03 
Rua Bahia. 85- CEP 87.330-000 

AVISO DE LJCITAÇAO PROCESSO LICITAT RIO n' 070110 5 
TOMADA DE PREÇOS 

N" 013/1015 PMNC 

OBJETO: Contrat:'IÇÃO de Empresa para Rtforma!Rr:modehtç:io dre 
conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir dos 11 :00 (onze) Horas do dia 20 de Outubro de 2 01 
retJmões do Paco Municipal. em Nova Cantu. Param\ · 

. . A Pasta com inteiro teor do Edital. anexos e informações 
sohcuados na. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI•HU - PARAI 
Dlv&Sio de L•cuacào. no horário das 8·30 às li :00 Hs e das 14 00 as 17 00 Hs. 

Telefone/Fax: 44 3527-1363- 3527-1281 

Nova Cantu. Estado do Paranà, O 1 de Ou tu 

AIRTON ANTONIO AGNOLIJ\" 
Prefeito Municip:\1 

PUBL!C O EN _o~") ..to ~ , 
JORNA - ~~~--o c~aJ ~oV\cv 

1iCÃO . o9 r;>4~~iáa rrs:>?L 

RESPONSAVI::L ~ - - -

odovi!iria, 

nn sa la de 

~derào ser 
A. junto a 

I 

o de 2.015. 

PUBLICADO EM c~ '.]}o lc-!!:>._ 
JORNAL ~~ ~\~oJ' \J.""'-o~ 
EDIÇÃO 1~ .: \Si o ~~~~-
RESPONSÁVt:L-~-=:~---



N' 190, segunda-feira, 5 de outubro de 2015 

QUE FEZ PARTE DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL, MEDINDO 
307,80 M2, LOC(\LlZADO NA RUA SUTIS S!N, JARDIM PE· 
DRALLI, JAPURAPR, CONSTRUIDO ATRAVÉS DE RECURSOS 
PROVENIENTES DE CONVtl'IOS N724423120091MDIC CELE
B~ADO ENTRE I\.IINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO. IN
DUSTRJA E COMERCI(,) eXTERIOR. c A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JAPURA ESTADO DO PARANÁ. CONFORME 
ANEXO VIl. :1 cmprcs:a :iprcscntou o número de cmprc~:~.do~ • 10 
(~cz). obtendo 30 (trinta) pontos c nUmero de meses• .,.50 (m:uor de 
cmquent3) • obtendo lO (dez) pontos, tot:Jii7:mdo 40 (qu~uenla) pon
tos. 

Homologo a presente lieitacao 

ORLANDO PEREZ FRAZAnO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 

AVISOS DE LICITAÇÃO 

Comunicamos aos intcrcsSJdus que scr~o disponibilizadas ;~s 
licitações ;1 seguir: 

PREGÃO ELETRÔNICO N" I'G/SMGI'-0 182/20 15- Aqui
:tiç:io de Suprimentos de lnfonn~tic a c Nobrc:1k c o PR.EGÀO PRE
SENCIAL N• PG/SMGP 0183n015- Rcgi•mo t.Je preços paro~ a C\Cil
tual aquisição de areia m~di;. pedrisco O.S, piso cerâmico esm:.lt:ado 
c: põl.Sti1h:lS ccr5micas. Os Edi1.:1ois poderão ser obt idos :ltra,·és do ~ite 
ww,v.londnn3.pr.gov.br. Qu:usquer infoml:lÇÕes nece..ss:iri35 ~lo te• 
lefone (43) 33i2-4394 ou :~.inda pelo e-m:ul: licit:J.@londri
u!l,pr.gov.br. 

Londnna, 2 de omubro de 2015. 
ROGÉRIO CARLOS DIAS 

SL"cn.:t~rio :Municipal de li..:~tào PUblica 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI 

AVISO DE LICITAÇÃO 
l'llEGi\0 PRESENCIAL N" 10312015 

EXCLUSI VA PARA Mi!IEPP CONFORME LC 1231200<). 
OBJIITO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, MATE· 
RIAL DE CONSUMO E PERMANEXTE PARA O CAPS. ABER· 
TURA: Ás 14:00 (qu:norze) hor3s do dia 16 de: Outotuo de 2015. n:~ 
Uni<bde de Liciuçôes, situadn na Prefeitura Municipal de M:mda
guari, Praça dos Três Poderes, 500. Maiores lnfonnaçõcs c cópias do 
Edit al, podcr5o ser obtidas na Unidade de Licitações, no horário de 
c-xpcdicnrc, de Scgundu a Sexta-feira. entre {•s 7:30 :i.s 11:30 c tias 
13:00 às 17:00 horos . t"onc: 44.3233.8451 

Mandaguari-PR, 30 de ~ctcmbro l.lc 20 I S. 
ROMUALDO llATISTA 

Pr~feito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITVBA 

A\'ISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL r<• 10312015 

O Município de M:mdiritub:J., Estodn do P:~.r:uci., tom:t. pu
blico põlr.l tollh\."Cimento dos inttn:$S!Idos que. de 3cordo com a Ld 
u•. S.666, de 21 de junho d.: \993 t.: suas altCr..lçõcs, Lei n". 
lO.SZ0/2002 Decreto Muuicipal n". 1 03 ~ 12007, Decreto Federal n•. 
J.SS512000 c a Lei Complcmi.!nta r 123/2006 c :~. l t~:raçõcs, cncontr:.t.-sc 
abcn:~ a licitação, na moda lidade J.c PREGÃO, n:t fom'l PRESEN~ 
CIAL. do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. c que no d1> 
27/1012015. :\$ l4h00min. na .Qht de rçuniôt:c f.la PreCeituo do Mu
nicipio de f..bndirilub:~, estarã in•citando :a scs..do pUbl~ea p!lr:l con
t~t:J.çJo do objeto abaixo descrito: OBJETO: AQUISIÇAO DE ELE· 
TROELETRÓNICOS PARA OS CMEIS DO PROGRAMA BRASIL 
CARINHOSO DO GOVERNO FEDERAL. O Edit>l completo c de 
tOnna impressa podcrj ser Gdquirido no Ocp<~rtmncnto de Compras c 
Licil:1çõcs. das 08h00min :i.1 12h00min c das IJhOOmin a._., 17h00min 
horas, nos dias Uteis, na :sede da Lici13ntc. n:• Proça Bom Jesus. n" 44, 
Centro, Mandirituba. telefone {41) 3626-1122. nuNI 224 c 246, ou 
atr.avt:s de soliciuçào pelo cm:ail: 1icit3COC$(._it:m3ndlriruba.pr.gov.br 

M{1n~lintuba~PR. 2 de outubro de 2015. 
ONILDO Gf:I.I\TTI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

Especie: TERMO ADITIVO N" I. CONTRATO n• 37/2014. Li· 
cit:1ç:io: Torn:.da de Preços OOS/2014. Cantratautc: Munidpio De Ma
ril uz. Contratada: Quadr.l 1 Conslmções ~ Ltda. ME. Objeto do Con
tro~to: Construç5o de lmõvcl Denominado Academia de Saúde, com 
50ml, no Municipio de Marilu7/PR. Objctu do Aditivo: Prorro~:.ç:io 
de v1g~ncia. No\'·a data t~nnino: 09/041201S. M:nilu1., 10 de janeiro 
de 201S. 

Estx-'<:ic: TERMO ADITIVO N' 2. CONTRATO n• 37/2014. Li· 
cit11çào: Tomada de Preços OOS/20 14. Contratante: Municipio De M;~ 
nluz. Contr:nad:a: Quadru I Construções • Ltda. ME. Objeto do Con~ 
tr.no: Construç5o de Imóvel Denominado •\cademía de Saúde, com 
Som:, no Municipio de MariluzJPR. Objcm do Aditivo: Prorrogação 
de vi&l!ncia. Nova dat;a tCnnino: OSJionOI5. Mariluz., 09 de abril de 
201S. 

Diário O cial da União - Seção 3 

Espocie: TERMO 1\DITI. O N" 3. CONTRATO n• 3712014. Li· 
c.it3ção: Tomada de Preço 005/2014. Contr.n:mtc: Município De Ma· 
nluz. Contratada: Quadra Construções; • L!d:1. ME. Objeto do Con
tro~ to: Construção de lmó d Dcnonunado Acadcmi:1 d.,· Saúde, com 
50m1

, no Município de 1 rilu7JPR. Objeco do Aditivo: Prorrogação 
de vigénci:Jo , Nova d3ta té ino: 08/04!2016. Marilu1~ 25 de setembro 
de 2015. 

O DE LICITAÇÃO 
RESENCIAL :-;• 2612014 

PROCESSO LICITATÚR N' 33120 14. DATA DA ABERTURA· 
19/10/201 S· IIORÁRJO A ABERTURA: 09:0011 OBJETO: Aqui~ 
siçâo de médie::amcntos ge Crieos c similares, destinados a S~owcc::aria 
Mumcip:tl de Saúde, do M icipio de MariiU7-PR .. constanlts d:t hsll 
oficial da Ciãm:~.r.~ de Rc~ arU...ação-CEMEO/ANVISA f'Rt:.('O MÁ
XIMO TOTAL· VALOR ·STIMAI>O: RS 1.000.000,00 (um milhão 
de rc::JiJ;), TIPO: Maior d sconto ~obre o pr~ço de fábrica da lista 
oíici:~l da C:lmnr:1 rle Rc:gu :~ri:Gaç:lo-CEMED/ANVISA . Desconto Mi
nimo: 30Yo (lrinta por ce to) dos medico.mc::ntos conn:mtes da lista 
oficial do. C:imaro de Re larizaç5o • CEMEDIANVISA. REG IME 
CONTRATAÇÃO: Glob>l CONDIC0ES DE PAGAMENTO: Mcn· 
S31 10 ldcz) d1:ss apôs a missJo da nOt3 fiscal. CO'NDIÇÓES DE 
ENTREGA: P:uccl:sd:s not :\xitnu 48 (quarenta c oito) horas após 3 
solicitaç;i.o. O presente c tal pod~.:rá ser rctir.~t!o nos sc~uintc.:s ho· 
r.irio: da:;. 8:00 à.~ li :30 das 13:30 f1:; t 7:00 horJS, no préJio d:• 
PrcfcilurJ Municipal de M ri luz -PR, situ~•da ú AvcniJa Mm·ilia 1920, 
centro. tnfonn:tções pelo nc: (44) 35344 8000 com 11dson Torres. 

I 
VALDECY JOSÉ DA SILVA 

rr.:go..:•ro 

PREFEITURA M~NICIPAL DE NOVA CANTU 
CNP 7U4S.3941000I-03 

AVIS S DE LICITAÇÃO 
PREGÃO RESENCIAL :-;• 2712015 

Processo Licitatúrio n• O 312015. OOJP.TO: Aqui~içào \Je Cumbus
tiv.ei:o: c Lubrificante~ $fro Mumc1pal), confonnc es~ific;~çôcs: em 
edU:tl. ABERTURA: A pa lir <b~ 14:00 Hor.ss do DIA 20 de: Outubro 
de 2.0 15. no sai:J de reu 'ões do P:~ço Mtmicipal. em NO\'Q Can\u, 
P:~.t'ln:i . 

A P;astr;~ com int iro leor do Edital, anexos c infoml:tÇÕCli 
poder6o ser ~oliei(3dos n PREFElTURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ. JUn o :1 DIVisão tlc Licuaçio, no hor.irio das 
9:00 às 11:00 lls c 14:00 liS 17:00 lls. Tdcfonc1Fax: (44) 
35271363 - 3527-1281 - mnc3ntu(tllig.com.br. 

I 0\1 \U li F 1'1<1 '('0~ N" 1~1201~ 

Processo Liciutô ·o n" 070 201S. OBJETO: Contr.ataçio de 
mprcsa p:tr3 Rcfonn~modclaç3n da Rodoviiria, confonnc ~
cilicaçõcs em "'ditai. A ERTURA: Á panir d:u: 11 ;()() (onz.c) Hnr.h 

lj DIA 20 de Outubro. de 2.015, n" ~ata de r...:uniües do Pilço 
\1unieip::~.l . c.:m Nova C:a~. ParJn;i, 

A Pasta com int ira teor do t.:dital, :mcxos c infomlaçt'!cs 
p.oderiio ser solicitados n PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
{ ·\NTU - PARANÁ, ju o a Div1são de Licitação. no hor.irio (1J5. 

'00 às 11 :00 Hs e d 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/F": ('4) 
· 71363 • 3527-1281 • mneantu/Ít'lt:.com hr 

TO~IAD DE PREÇOS r;• 141201~ 

PROCESSO LI TATÓRIO n• 07112015. ODJETO: Con
tratação t!e Empre.sa pat'l Refom1a/Remot.lc laçào/Amp!iação do Ci.•n
tru de Saúde: Emiliano Ilo if:leio C:.unpi~ot.to - Nov:t C'antu. conforme 
cspccifieaçÕc$ em edital. ABERTURA: A p:1r11r 1b.oC 09:00 ~nove) 
Horas do dia 20 de Outu rode 2.015. n:a s!!l:l. de: reunic}c:$ do P:aço 
MunicipaL em Nov:a Can u. Par.m:i 

A P:ast:. com in uo teor do Ed•tal, :mc:~os e inform::~.ções 
poderão ser solicit:tdos n PREFElTURA MUN'tCIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, jutlo a Divisão de Liciiação. no horário das 
8:00 ois 11:00 lls c d:t 14:00 ;is 17:00 lls. TdcfonciF(lX: (44) 
35271363 • 3527·12ti l - mncantut!,'''l;.COm.br 

TO~iAD DE PRt;ÇOS r-;• IS/2015 

Processo Liciut · 10 n11 072 20 I S. OBJETO: Contf'Jt:J.çio de 
!Zmpres:a paro Re(onn:l!A Jlli:~.ç.io Unubde Bisic:a de Saltde pistnto 
Samo Rei. confonne espc ifie:~çõcs c:m e:ditnl. ABERTURA: A p:anir 
das 09:00 (nove) Horas DIA 20 de Outuhro de 2.0 I S. nn sala de 
reuniões do Po.ço Muuici ai. em Nova Cantu. Po~rJná. 

A Pasta com in iro teor tJo Ediul, :mexos ~.: in(omlaçõcs 
poderlo s\:r solicitados n PREt=l:ll'URA MUNICIPAL DE ~OVA 
CANTU -PARANÁ. junt a Divisão t.Jc Licitação. no horlrio J:ss S:OO 
âs 11:00 Hs c daJ 14:00 ·s 17:00 Hs. Tclcfonc/Pax: (44) 35271363 -
3527-1281 • pmnc:mtut it!,.com.br 

, O\ a Cantu, I t de outubrl) de 2U 15 
AIRTON ANTONIO AGNOLIX 

PrdCIII.l 

ISSN 1677-7069 239 m ......... C' 

: . ,, ....... 
PREFEITURA MUI\ICIPAL DE PORECATU 

~VISO DE I.ICITAÇÃO 
PllEGAO PRESENCIAL r;• 41/2015 

Objeto: Aquisição de equipamentos c nt:tlcrial pr:rm=menll." par:a :a 
Sccrc:tano de S:Júde com recun-os da Emenda Parbmcnt:lr n• 
2&430004, Propo~ta n• 09412.450000/1130-()4. V::alor máximo dos 
lot~s: lote I RS 31 .900,00; lote 2 RS 7.900,00 (s~h! m1l c nov\!ccncos 
rea1s) c: lote: 3 RS I0.200.00. Douç3o orç:unc:ntiri:l: 
1.007.4490.S!.00.00-1534 c 2.050.4490 52.00.00-1535. Abcnurn: 
211101201S às 09h30. 

WALTER TE~AN 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N" 6512015 

O Mun1clpio de Potto Vitória. Estudo do ParJ.n:'í. tom:s pU
blico que fard no dia 21 /I0/20IS, às 09:h00mm hor::as, a reunião de 
recebimento de document:~ção e proposu para a hciução n::a mo
d•lid•dc de PRF.GÃQ PRESENCIAL REGISTRO DF, PREÇO, ob· 
JChVando: AQUISIÇAO DE BATERIAS QUE SERAO UTILIZA· 
DAS 1'0 DECORRER DO ANO PELOS VEICULOS PERTEN· 
CENTES A FROTA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SE
CRETARlA DE EDUCAÇÃO. Maiores infomlaçõcs no P~dio d:. 
Prefeitura de sesund:l à 5eXtll feira. d:J.~ 08h00min ~ 17h00min, ou 
pelo fone (42) 3573 1212. 

Pono Vih.iri::.. 2 de ourubro de 201S 
MARISA DE FÁTIMA I DE SOUZA 

Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA 

AVISO DE CHAMAMEr<TO PÚBLICO N" J/2015 

L1citoçio n• 14212015 
O Municip1o d,; Prado Fem:n·:.. Esudo do Parani, tom3 

~tb~i~~C~.s ei~~~c::O~d~~j~~é 3 e:~c::{::d:~~~r~ J:~~~~3E~~~ 
truç:lo civil com quah fic;~çào têcnic.a c c.apacid~dc opcr::tc1onal par.s 
upr~.:sentnçüa de propos1n para construção de nUmero máximo de 
unid:tdc:s h:lbitacionats que o projeto cotnponc: p:1ro. ::1 área. de acordo 
com a legislaç-ão nlunie1p:1l vigente. 

OI rJr,K\.tV • F , !i • UT ONVE" tON 
v. c. ~. 

VALOR TOTAL • RS 11.882.490.39 tOnto Milhoe<. Oi· 
toccntos t.: Oitenta c Dois Mi l, Quarroccnros c Novcnt3 Rc~tis e Tnnt3 
c Nove CcnUtvos). DO PRAZO E LOCAL PARA O CREDEN
CIAMENTO: O credenci:tmento ocorrera no período de 051101201S 3 

27110'201S das OSh às 12h c 14h 3s 17h, no DcpJrumento de Com~ 
J)r:Ll e Licitações da PrcfcitUiõl ~umcipal de Pr.~do Ferrcira-PR, si
tu3d:s 3 Rua São P:~ulo n" 191. Centro, Prado F~rreiro. DATA DA 
ABERTURA: 27/10/2015 h 09h no Departamento de Compras ~.: 
Licitações da Pr.:fcitur.a Municip:~,l de Prudo Fcrrcira-PR, ~itunda n 
Ru:t São Paulo n~' 191, Centro, Prado FerTcirn. lnfonn:ações Com
plementares: O .tdit:~ol estará :\ disposiç;jo dos imercssado) ntJ 1o11e do 
Município ...W.'W.prodl)fcrrcirn.pr.gov.br. M;unr~s infonnuçõc' pod~:rão 
ser obt1das pelo telefone (043) 3244..1143 

WILSON H~RilER FILHO 
Prc~identc da Comibio de L•citaçõ..:s 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO 

AVISO DE LICITAÇ,\O 
PREGÃO PRESEI\CIAL :\" 3612015 

Procc)so AdnunistrJuvo n1 6912015 
O fundo Murucipat de S:mtJ Cruz de Monte Castelo, Es:t:Jdo do 

P.lr.tn:í, in:;crito no CNPJ de n.w 0&.857.18(V0001-0 I, <~.tra~c." da Prcfcitur.l 
Mwlic.:ipal de S;mt.l Cruz ele MolHe Castelo, Estado Jo Paranà. pc:;~oa 
jurid1c:1 de direito p\ahlieo intemo. inscrit:~ no D 'PJIMF sob o n". 
7S.462J~20JOOOI-02, com scd" à Av. Paulo L1b:1nio. 700 ·Centro. neste 
ato representado pelo seu prefeito José Maria Pereira F-.-ma.ndcs. toma 
pUblico a abenur.! do cerume epigraf:wlo 6hjeti\'31ldo :1 conc:retizaçlo do 
repasse Fundo a Fundo E~udual de S:lUde ~Resolução SESA n . .,SS/2014) 
paro aquisição de tr,msponc sanitãrio do l'rogrJm:. de QualifiC3çiO de 
Atenção Primarin 3 Saúde 4 /\PSUS. :lquLsiç3o de 03 veiculas o.utoruo
tore~ baixos confonne Jescrição mínima no cJ•WI. no v;dor m:iximo de 
RS 120.000,00 (cento c vin1c mil n.:.1is). Oi!m.1is descrição no cdiL31. Os 
envelopes '"Documcnto.ç5o de H:tbilit:aç5o ~ Proporu .. deveria ser en
lregl!C$ no Selar de Lieiuções c Conll':ltO$. :~itu:ldo :i Av. P3ulo liblnio, 
n • 700 - Ccnuo - CEP: 87.920-000 - Santa Cru1 de Monte-Castelo Plt :ué 
as 10h30min do di:~ 1SJ1012015, com abcnut:~ pan. o mc.smo di:t 
(15/101015} :i.,,, 10h35m•n. O proponente mtere:t~:tdo em p:~.nicipardeve-r.i 
estar cadastro no município pelo Decreto MunicipJ.I n."'S5!200S. lnfor· 
mações obtidas .-tr.~vê5 do Fone/Fax (Oxx44) 3542-ll SS. 

S.ma f~t M~";;,ff~~/r~~~ot"~~~~2015 
PrTfCitO 

Este: documento pode ser vc:nfieado no endereço eletrõnico hup://www.in.gJ'\·~lml. 

pelo código 00032015100S00239 
l>ocunl('nto assinado dil:tt3hnentc eonfunne ~p n~ 2.200-2 de 24/08./2001. que ins:tilui a 

!nfr.Jl'Stnuura de Cltavc) PUblicas llrJsih;ir.l - ICP·Df3SII. 
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I Mariluz 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZJPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001 

CONTRATO NÚMERO 036/2014 
TOMADA DE.PREÇO 004/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARlLUZ. 
CONTRATADA: MARTINEZ CONSTRUÇÚES CIVIS- LTDA. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 01/04/20 16 

. Mariluz, 25 DE SETEBRO DE 2015. 
PAULO ARMANDO DA SILVA ALVES 

Contratante 
C. R. MARTINEZ & CIA LTDA. 

Clcber Ruiz Maninez 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZJPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 001 

. CONTRATO NÚMERO 03712014 
TOMADÀ DE PREÇO 005/2014 
CONTRATANTE: MUNJCÍPIO DE MARILUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES- LTDA- ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 09/04/2015 
Mariluz, lO de janeiro 2015. 
Paulo Armando da Sil~a Alves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÔES- LTDA - ME. 

Michel Furlan Rodrigues 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZJPR 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 002 

CONTRATO NÚMERO 037/2014 
TOMADA DE PREÇO 005/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARILUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES- LTDA- ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 08/10/2015 
Mariluz, 09 de abril de 2015. 
Paulo Armando da Silva Alves 
Contratante 
QUADRA I CONTRÇÔES- LTDA- ME. . . 

· · Michel Furlan Rodrigu.es 
Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZJPR 
. . EXTRATO DE TERMO ADITIVO 003 

CONTRATO NUMERO 037/2014 
TOMADA DE PREÇO 005/2014 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MAR! LUZ. 
CONTRATADA: QUADRA I CONSTRUÇÕES - LTDA- ME. 
OBJETO: ADITIVO DE PRAZO 
NOVO TÉRMINO: 08/0412016 
Mariluz;25 de setembro de 2015. 
Paulo Am1ando da Silva Alves 
Conttatante 
QUADRA I CONTRCÔES- LTDA- ME. 

· Michel Furlan Rodrigues 
Contratada 

85549/2 15 

85577/2 15 

85580/20~5 

I Morretes . . ~ 
EXTRATO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N' 050/2015 PREGÃO P~
SENCIAL N" 34/2015 CONTRATO No 05012015 -ID No I 08 CONTRATAN E: 
MUNICÍPIO DE MORRETES CONTRATADA: ORIENTE LC LIMPEZA E CO -
SERVAÇÀO E I RELI - ME, com regrstro no CNP JIMF sob o n• 76.022.490/0001- 9. 
VALOR TOTAL de RS 38.950,00 (trinta e oito mil e novecentos e cinquenta rea~)
OBJETO: Conttatação de empresa para presroção de serviços de desinseti1.açm, 
desratização e Control~j: de morcegos, em atendimento às Secretarias Municip is 
de Saúde e de Educação, conforme especificações constontes do ANEXO 1- T -
MO DE REFERÊNCIA. VIGÊNCIA: A vigencia do presente contrato será de 12 
(doze) meses a panir de sua assiMtura. DATA DA ASSINATURA: 30/09/20 5. 
ASSINADO POR: EXMO SR. HELDER TEÓFILO DOS SANTOS, PREFE! O 
MUNICIPAL E O SR. VALDECIR FRANCISCO LEITE PELA EMPRE A 
ORIENTELC LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E I RELI -ME. 

85723/20 5 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-0J 
Ruo Bahia. 85- C~P 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n• 068/2015 
TOMADA DE PREÇOS- N' 012/2015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa especializllda em Serviços de Locação 
de Equipamentos de Sonoriz:rção e Outros, conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 16:00 (dezesseis) Horas do dia 20 de Outubro 
de 2.015, na .ala de reuniões do Paço Municipal. em ;-lova Cantu, Paraná. 
,\V ISU Ul LIU IA . \u -l'ROU: .. \!>0 Lltll ATOIUU n UiOtl1J 15 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n" 013/2015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma/Ampliação do 
Terminal Rodoviário Municipal, conforme especificações em edirnl. 
ABERTURA: À partir das 11:00 (Onze) Horas .do dia 20 de O~tubro de 
! .01 5. na <Oia de rcuniõe<do Paço Municipal. em Nova Cantu. Paronó 
AVISO UI::. LI C I! AÇÁU -I'ROClSSU LICI r A 1 UHIU n U/ltlOlS 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 014/2015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para 
Refornra!Remodelação/Ampliação do Centro de Saúde Emiliano Bonifácio 
Campigotto, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 20 de Outubro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Parao:i 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO o" 07212015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n" 015/2015- PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Reforma/Ampliação do Centro 
de Saúde do Distrito de Santo Rei, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do dia 20 de Outubro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná 
A VISO DE LI ClT AÇÃO- PROCESSO LICITA TO RIO n• 073/2015 
PREGÃO, na forma Presenciatn• 027/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Combustíveis c Lubrific•ntcs )Iara a ft·ota 
Municipal, conforme especificações em edihll. 
ABERTURA: A partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 20 de Outubro 
de 2.015, na sala de reuniões do Paro Municiual, em Nova Cantu, Paramí. 

A P~sla com inlciro teor do Edital, anexos c mfomuçllcs podcr:io s~r 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTV - PARANÁ, junto a 
Divi~ão de Licitação, no horãrio das 8:30 ãs 11 :00 H !I c das 14:00 ü~ 17:00 H~. 

Telefone/Fax: (44) 35271363-3527-1281 
Nova Canru, ESiado do Paro na, OI de Outubro de 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prtfeilo Municlo.l 

85287/2015 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 

PREGÃO PRESENCIAL n• 123115 (menor preço por ítem) 

Objeto: Aquisição de OI (um) veiculo utilitário tipo Pick-up, Ok 2015/2015 
conforme Lermo de referencia deste edital. 

Realização: dia 20/10/2015 às 09:30 horas. 
----~------H __________________________ __ 
PREGÃO PRESENCIAL n• 124/15 (menor preço por item) 

Objeto: a Contratação de empresa especializada em Organização de Eventos, 
para realização do aniversário do Município. 

Realização: dia 21110/2015 às 09:30 horas. 

----------~H--~------------------------Nota: Os Editais encontram-se disponivcis à consulta, gratuitamente, na sede da 
prefeitura. http'//ponal onjgycira pr oov br/. :.laiores informações pelo telefone 
(42) 3277-1388. Onigucira-Pr, 02 de outubro de 2015. 

ROSANAAPARECIDAARAUJO CARDOSO 
Pregoeira Municipal 

85804/2015 





PREFEITURA MUNIC 
\>~A M,.,/: 

~IPAL .DE NOVA CANT 
A", . ....... y· . . . -...: ~~ .. 

ESTADp DO PARANÁ - / 41 .,. 
l"FL •lo 6_~. ---· .~:., CNPJ77 845.394/0001-03 ,I ..... "" I 

0.. 

\ ~·--· - -· -PROCESSO LICITA TÓRIO N°070/2~)15 ~ \ Q~ 

COMPRAS ~/OU SERVICOS 

u Cêat't'.\ ... 

.. .. 
' o .. 

OBJETO: Contrata~ão de EmQresa Reb~rma Rodoviária (Recurso PróQrio). 

VALOR ESTIMADO- R_i - 31 I. 759 50 (Trezentos 
Centavos) 

e Onze Mil Setecentos e Oitenta Nove Reais e Cinquenta 

.. 
; •, . ... 

' . . . .. 

. .. 
PARA· 

·DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE- PREVISÃO I DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 
Dotações: tJJ t!4c1tljo2<l0~t)L.f/.- ~~b- 7 ;130 79c1J -'i 

tJ& tJ JffL!S' /ZtJ.S 122- J2CIPf- 7Jyo J.Jof 'l.l 

Vi"+,.!._ . 

I ~ - Data: 29 I 09 I 2015 
...._.__.. 

PARA: 

'DIVISÃO DE-TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 
, . 

- ~--~~~ tl(\..1'-.~ ....,....~ ~ 

" ~ 
..., 

I~ 

AUTORIZADO NÃO AUTORIZADO 
Visto: 

\s ·D;... ·. •' Data: 29 I 09 I 201 5 
j ~ . . 

. . 
' .. I 

.. . .. . . 
PARA: 

ASSESSOR JURIDICO 
Convite 

I 
Dispensado ConÇorrência Inexigível Pregão Tomada 

I X de . . 
Preço 

•. ,. 

(\ 

u \ · .~ 1Ltd. _1 .... · 
Visto: ~onsir Graf1 

ABI PR 4.058 Data: 29 I 09 / 2015 

. ~ ... 
't 033 ~8.709·>0 

. . . .. .. . . 
. , · : 

Rua Bahia, SJN•- Nova ~ant~- PR. - CEP: 87330-000. . 
. . Fones 44 3527~1281 - 44 3527-1096 44 3527-1280 - Fax (044) 3527-1363 ( ) 

E-mail: ~====-T 



Prefeitura unicipal de Nova Ca -- --- ~~-~-~;;~· 
· Cani•\ 

Rua Bahia no 85 - Fentro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 . 
. CNPJ N.• 77.845.394/poo1-03- Fone (044) 3527:1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

PROCESSO LICITATORIO No 070/201~ 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° ~13/2014 , 
ABERTURA: 20/0UTUBR0/2015 HORARIO: 11:00 Horas 

· ·· O Mu~icí~io de Nova Cantu, Estado \do Paraná, torna público .~ue fará real~zar, a pa~ir_ das 
11 :00 Horas do d1a 20 de Outubro do ano dr 2:015, na Sala de Reunwes da Prefeitura Mumc1pal, 
sito à Rua Bahia; n° 85 - Centro, em Nova Canto, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 

. TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preçb, GLOBAL, fixo, de acordo com o que determina a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua~ alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, 
para esco'lha da melhor proposta do seguinte objeto: .. 

l-DO OBJETO 
.. 1. i -:- O presente Edital de Tomada c e Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 
. para Reforma da Rodoviária e seu Entorno, < a seguinte forma: 

LOTE .oi: UNI CO · ' . 

OBJETO: Reform·a da Rodoviária e seu Entorno. 
LOCAL: Município de Nova Canto (Rua Paraíba - Centro). 
TIPO DA OBRA: Reforma e seu Entorno 
TOTAL: 1.588,00 M 2 

1.2- O Pro·eto Com leto encontram-se a dis osi ão ara verifica ão no Setor de Licita ões . . - ~ p p . ç p ç ç 
, .d~ Prefei~r;â M~nicipal de Nova Cantu, Pariá. · · . · . · 

·' · . . 2- CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇ O NA LICITAÇÃO 
' i.1 - Poderão participar da prese te licitação, além das empresas convidadas pelo 

Município, os demais interessados, do ramoi pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com antecedênci mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da reti ada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

. . . I · . . 

.:·· . 2:2 . ~ .Não .. poderão participar da pres~nte licitação empresas em consórcio ou que ten.ham · 
sido ~e~Iaradas inidônea~ por qualquer pessi s jurídica de direito público. 

APRESENTAÇAO DOS ENVELOÍ ES 

3 - HABILITAÇÃO 
. 3.1 - O envelope de HABILITAÇÃO deverá conter a seguinte documentação: 

· a) . ~s Certidões: · · . / 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS STADUAIS; . ·. ~- · 
-CND, DÉBITOS, TlunUTOS E CONT . BUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM F TS; ---
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; _/' 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RABALHISTAS; 
""CÓPIA DO CONTRA TO SOCIAL DA MPRESA (Autenticada). __. 



··: ... 

,Prefeitura 
; . 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e 
assinada pelo Diretor ou Representante egal da Empresa, desde que a participação não seja 
feita pelo proprietario titular ou re resentante Jegal, devidamente comprovado por ..--
instrumen~o público ou . particular, e~ que se encontrem os necessários poderes de . 
representação, e exibição do RG do repre entante legal da empresa (Modelo ANEXO. I); 

. · . . ' ' . 

c) Declaração de que a empresa p oponente, sob as penas da lei, de que a mesma não / 
foi .declarada inidônea, para licitar e con atar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito 
Público.(Modelo ANEXO IT); 

. ·: ·. ·. .. :.': · .d) Declar~ção de entrega da obra ~odeio ANEXO ITI); / . . 

.. ·· .. · · . e} Í>ecla·~~ção de que a empresJ prop.~nente, não· emprega menores 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre f em qualquer trabálho, menores de ·16 (dezesseis) 

·anos, salvo na condição de aprendiz, a ~artir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei 
Federal 9854/99, que acrescentou o inci o V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo 

. , . 
•'. 

ANEXO. IV); 

· t) Declaração de que a empresa pr ponente conhece todos os termos da licitação, bem 
· como .tomou conhecimento de todas as specificações concernentes ao objeto ·da licitação, 

l;leclarando ain.da que preencha todos os quisitos na habilitação (ModeloANEXO V); 

. g) g) Atestado de capacidade técni a de obra, igual ou equivalente a obra, objeto desta 
licitação, Acervo Técnico registrado no CREA. 

. . . . . h) . ;\testado · de Visita Técnica, e~ i tido pelo Licitante, (com firma reconhecida do 
ematente) · 

i) Cadastro da Empresa no CREA '_.Y 

· j) Cronograma de Execução; 

k) Conforme art. 56 Lei 8.666/93 caução de 5% do valor total estimado da obra em 
dinheiro ou Fiança Bancaria. 

A . documentação acima aludida d verá ser entregue em 1 (uma) via, ~endo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigên ia e na hipótese dé inexistência de prazo · de validade 
expresso no referido. documento, deverã ter sido emitidos há menos de . 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licita ão. 

Os documentos anteriormente referi os serão apresentados em envelope fechado constando 

.em sua face externa os segtiintes dizeres: 

ENvELOPE-No. '01 ·-· Habilitação· 

----



TOMADA DE PREÇOS N°.: ~ l ~ _ Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ABERTURA: HORtJUO: 

. . EMP~~:~PROPOSTA . ·. . l. .· . ·. 
·. . . 4.l - A proposta deverá ser elabor a em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 

e/ou papel .ofício contendo o carimbo do C~J/MF da empresa, em linguagem clara~ sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação o número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: · 

. . . 

·, a) assinatura do representante legal ~a empresa e/ou autônomo; 
. .· b) indicação. do preço unitário e total por item ·cotado; 

c) Validade da proposta (o qual nã poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias; contados da 
abertur~ da proposta Comercial · · . 

· 4.2 ·- Não· serão levadas em consJeração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

especificações exigidas. \ . . 

,. . · . 4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
· .: _meio de carta, que· ariexará ao envelope de proposta. 

·. . · 4.4 - No preço ofertado, .deverão erar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despes.as com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, unifor es, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal at~ o destino do objeto, se for o cas . 

A documentação anteriormente refe ida será apresentada em envelope fechado, constando 
.. em ._sua face externa os seguintes dizeres: I · . 
· ENVELOPE N°. 02 Pro~osta de Preços · · · · · · 

TOMADA DE "fREÇOS N°.: · Prefeitura .Municipal de Nova Canto 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

HOriO: 

. . 5 -ABERTURA DOS ENVELOPES: 
· · 5.1 - A comissão de Licitação lavfrá atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 

'p_raticados ·nq decorrer do . processo l.icitató i o. Quaisquer observações somente serão registradas 
· em ata, das ·q~ais a Comissão de Licitação' t rá a leitura para conhecimento geral. . 

. · ·s:2·- A ~b~rtura do Envelope 01 :.. H~ ilitação, obse~vará os seguin·t~s procediry,entos.: , 
· · · 5.2.1 - No dia, hora e local determr·nado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 
. Licitação receberá os envelopes O 1 e 02 não serão recebidos documentos de Habilitação e 

Propostas após a abertura do primeiro envel pe. · 
.. 5.2.2 -Após o recebimento dos envetopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 

dos proponen~es interessados, devidamente redenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. OI -
HABILITAÇAO. 

. . I . . . ' 



·, 

-oi 

. Prefeitura 

5.2.3- Nesta mesma sessão, a critér o da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponen~es. 

. 5.~ · - A abertura do Envelope . . 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os env Iopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta e Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros a Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes . 

.. ·.5_.3.3 .;. _Após a abertura dos envelop s Íl. 02, a Comissão de Licitação procederá a anát'ise e 
julgamento das mesmas, e a· divulgação do r sultado. 

.. _ 5.3.4 - A Comissão de Licitação é f~cultado solicitar das ~r?p~on~ntes escla~e~imentos com 
r~la~ao :aos ?ocumentos apresen:ados, ~efll como, promover: dtltgenctas ou sohcttar pareceres 
tecmcos destmados a esclarecer a mstruçao do processo. 

· 5.3.5' . - ·As dúvidas que eventual 1 ente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na p esença dos proponentes. 

• : I_.·. • 6 -DO JULGAMENTO 
6.1 - Será considerado vencedor licitante que oferecer a proposta 'de menqr preço, 

GLOBAL, e a· observância do disposto do ditai, respeitando as características técnicas mínimas . · 
dos materiais e/ou produtos ofertados. . . . 

. 6.2 - Em caso de EMPATE entre p~ponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
· . a C~missão adotará o previsto no Artigo 45, rarágrafo segundo da lei 8.666/93. 

. . 6.3 -. O julgamento e a classific ção das propostas, bem como a escolh~ da mais 
·: "cc>riveniente, -são ·;;ttos exclusivos da Comis ão ~e Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 

direito: de:· · · . 
. a) Desclassificar qualquer concorre te que a seu critério não apresente as condições do 

· presente edital;· · 
· b)'Desclassificar as propostas em d sacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 

manifestamente inexeqüíveis ou inconveni ntes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6;4 - Çoncluíçlo o julgamento das p opostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
· contendo a classificação pela ordem cresc n~e dos preços que será submetido à apreciação da 

autoridade _superior, que homologará a decis o da Comissão de Licitação. 

. . 
6.5 - Na hipótese de recusa da propo ente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 

· Conti-citante, poderá adjudicar o objeto a seg nda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro Iassificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 

. optar pela revogação da presente licitação, n interesse .da Administração Pública . 
. . : 

. · .. : . 6.6 ~-A al?iesentação de uma propost na licitação, será considerada como evidencia de que 
· a p~oponente: · 



·.· 
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a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
· · ·obteve do Contratante, informações sobre q alquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

. ·. b) . Sendo ven.cedora da licitação, assumirá in.tegral responsabilidade _pela perfeita e 
. completa exe.cução dos serviços e/ou fornec mento do objeto em todas as suas fases. 

· c) Considerou que os elementos esta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA D 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 

. . · 7 .. ~ - Para os l~t~s acima, a.entrega/j~~c~ção do ?bjeto de~te, e.dital deverá ser realizado em 
local des1gnado pela hc1tante, med1ante req JSIÇao/autonzação de IniCIO de obra. 

. . . . 

7.2 - O Material e/ou serviço será en regue, conforme solicitação, através de requisição . 

. · . 7.3 -. Independentemente da aceitaç~o, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou. serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. · 

. 8 - DOPAGAMENTO 
· ·· · 8.1 - .b· pagani~nto será realizado at~ o 5° (quinto) dia útil, após apresentação da fatura!NF, 
âco~p~~hada de Boletim de Medição, devi1amente acompanhado por Engenheiro designado pelo 
Mumctpio. · · · · 

9 -DO VALOR 
· 9.1 - Estima-se o valor máximo, glo ai desta licitação em até R$-311.759,50 (Trezentos e 

Onze Mil, Setecentos e Cinquenta Nove R ais e Cinquenta Centavos). · 

· · 9.2 - Correrá por conta de Recursos ~roveniente de Convênio/Termo de compromisso entre 
o Município de Nova Cantu, Estado do Parar á, através da seguinte Dotação Orçamentária: . 

·Dotação Secretaria 
0302.04122.0021-2006-33.90.39.05 Secretaria Municipal de Administração 
0603 .15452.0323-2026-33.90.39.05 Secretaria Municipal de Urbanismo 

10 .: DAS PENALIDADES 
· .10.1 ., Ao contratado total ou parcialr rente inadimple'nte serão aplicadas as sanções legais, a 

.: .. -· . .. .. 
' saber . . 

· a) Advertência; · I 
, . .. b) Multa administrativa, graduável cpnforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o ~quivalente a 20% (vinte por c'ento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de particip ção em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 ( ois)anos; e . . 
· · d) Declaração de inidoneidad·e pa a licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto· per9ur~rem os motivos determ nantes da punição . ou . até que. seja promovida a 
reab.ilitaçãO, na forma da lei, perante a autori . ade que aplicou a penalidade . 

. . · 
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10.2 - As penalidades serão·aplicad s sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou . 
penais; previstas na· Lei 8.666/93. · 

11- IMPUGNAÇÃO DO ATO c 
U.i - Até dois dias úteis antes da d ta fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório o EDITAL. · · 

· . 1i.2 - Caberá à Comissão de, Licita ão decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. : .. · . · . . · . · 

· ~ · .. A·. ~1.3 .- ~c?lhida à petição· contra 1 ato convoca~ó.rio, será designada nova .data para a 
aud1enc1~ de receb1mento dos envelopes de roposta e habilitação. 

' ' 

· · 11.4 -A petição pleiteando a impu ação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
·e o pedido. · 

· 11.5 - A petição apresentada fo a do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
'especificados, não será conhecida. 

12 -RECURSOS: 
. . · _ 12.1 ~ ~ facultado a qualquer licita~te formular observações no transcurso das sessões da 

hc1taçao, sohc1tando que constem em ata dos trabalhos . 

. . ·. · •.. ·: . Í2.2 ~· Das · decisões da Comissão ca~erá recurso, por escrito, nos termos . do Artigo 109 da 
Lei .8.(566/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data <;la divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretá~o de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devid~mente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do ~razo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

· · · · · 12.3- Se houver interposição de reciso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
·previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 d Lei 8.666/93 e 8.883/94 . 

. · . 12.4 - Os recursos interpostos fora d , prazo não serão considerados . 

. 13 -DAS DISPOSIÇÕES GERAI 
· 13.1 - .A PREFEITURA MUNICI AL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 

licitação nos terinos do art. 49 (quarenta nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

. · ·. '13.2 ·~ Não .serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
irnpedidas'de 'Iicitar; bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 
. . . . . ·. ·:.. . . I 

. I 





· .· .. 

.. . ··.;.· . . ,., . 

Prefeitura unicipal de Nova 
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: mn antu hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

I 
(MO~ELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu t . · 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 070/201 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 13/2015 

CRE ENCIAMENTO 
~ . . . ,' 

I .. o ,•', o 

prj sente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
_________ ______ _,_ ____ portador (a) da Cédula de identidade 

Pela 

.sob ·n°. _· ___ _;__:__:__ _ _ ___ --i CPF/ MF ri0
• a 

participar · do procedimento licita tório · sob o · modalidade 
instaurado · p~r este Departamento de 

Compras. .. T 
· Na qualidade de representante legal da 

empresa . · \ outorga-
. ·se ao ·acima credenciado (a), dentre outro' poderes, o de renunciar ao direito de interposição 

de recurso; . 

. -
•' ·. 

Em ___ de _____ _..:.._ __ de 200_ . 

.. -
·.· . 

. · ... 



PARA: 
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I 

PREFEITURA_MUNICIP AL DE NOV A~ANTU 
. COMISSÃO.DE.LICITAÇÃO ·. . 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 070/201 . 

·. EDITAL ~E TOMADA DE PREÇOS n° 13/2015 

. · .. 
D~claramos para os devid s fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a rpodal id~d - TOMADA DE PREÇOS no O 13/2015, instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que não fo os declarados inidôneos para licitar ou contratar com 

o Poder Público, em qualquer de suas esfera . 

·. 

.. . 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LO ALE DATA) 

Car~bo e Assinatura 

Do re, resentante legal 



{ . . · 

(MODkLo ANEXO IID 

\ 

PARA: 
PREFEITURA.l\1UNICIP AL DE NOVA CANTU 
COI\JIS.SÃO.DE LICITAÇÃO 
.PROCESSO LICITA TÓRIO No 070/201 
ED~TAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 

DE CLA ÃO DE ENTREGA 

... 

. ' .. Declaramos. para os vi dos fins de dire'ito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 013/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que nos com remetemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas condições do edit I supra referenciado. 

Po·r .ser expressão da verdade,' firmamos a presente. 

ALE DATA) 

,• 
resentante legal 

',. 

'. 



Prefeitura 

MOD~LO ANEXO IV 

PARA: · 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 070/201 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 

" /• : . 

• • • 4 ~ Declaramos para os d vidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 013/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa pnoponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 

· r10tÚmo,' perigoso ou. insalubre eem qualqu r trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
: ' '.' ' . ' 

cq~?.içãode .aprendiz, a partir del4(quator e) anos, em observância a Lei Federal 9854/99; que 

·. acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei F dera! 8666/93 . 

. Por ser expressão da verdade, 1rmamos a presente. 

(LO ALE DATA) 

' . . ' : .· Carim o e Assinatura 

' ' ' . 
Do rep esentante legal 

··, . . : · .. ' , 

• o •• • • • • • 



.· 

" . 

.. · 

Prefeitura 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

.· . · COMISSÃO DE LICITAÇÃO · 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 070/201~ 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n' 

1

13/2015 

ÃO 
· .. . 

Declaramos para os d vidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 013/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa roponente, conhece todos os termos da licitação, bem 

· c~irio · t6111ou conheCimento . de todas as especificações concernentes ao objeto da . licitação, 

· declar~nd~ ainda que preencha todos os req isitos na habilitação. · 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

' ~ ' ALE DATA) 

bo e Assinatura 

resentante legal 

.... : · . . ' . 
'. 

·. 
·. '.·. 



.-

. : 

DECLARAÇÃO DE tNTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 070/201 
. EDITAL DÉ TOMADA DE PREÇOS n° 13/2015 

. . _Objeto: Contratação de Empresa par Reforma da Rodoviária e seu Entorno. 

•' ·,·· . .'·. ;• · . 

. ·O Signatário da presente eclara que o me~mo recebeu do licitador· toda a 
· · documentação relativa à licitação supram ncionada. 

'·, , 

._, .. 
' · 

.· 
. · .. 

I,' ' \ •"'; ' • • • 

: ' :. : . ' '. .. . ~ : . 

Nova Canto, araná, ____ _.!::d.!:_e _______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



Prefeitura 

. ~~ .. 

Ref.:' Edital de Tomada de Preços n° 
. ,• .· . •, 

Declaramos que ..................................... , CPF n° ............................. da 
· proponente·. . ................................ ............................................. , devidamente 
· cr~dehciado, visitou o local da exec ção. da obra, objeto da Tomàda de Preços .~m 

epígrafe. 

•, ' 

. ·. ' . •' 
• .1 • • ·, 

. · .. ' 
~ . . 

o •• • 

.... ·,· 

Nova Cantu, Paraná, .... ... de ........ de 2.015. 

'· .. 

PREFEITURA MU 1CIPAL DE NOVA CANTU 
icitador 

.................................. 
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ATESTADO DE {APACIDADE TÉCNICA 

I , 
Declaramos, para ins de prova junto a Orgãos Públicos, que 

a empresa .. . :. ~.: ................................ , inscrita · no CNPJ (MF) sob o n° 
. ........ :............. .............. estabele ida a ... ....................... , Município de 

.. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. Pa aná, executou serviços de 

.. ....... ... ................................ , tend nos fornecido bens compatíveis , e que 
nas ocasiões de negociação com rcial, cumpriu com os preços, com prazos 
de entreg_a, qualidade de serviço , garantia, facilidade de negociação dos 
prazos de· pc;igamento, com as q antidades previamente estabelecidas, de 
demais ::aspectos que garantam r.m bom relacionamento cofnerdal, Nada 

· existe· em nossos arquivos nada qf e desabone a referida empresa. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

NoVa C ntu, Paraná ...... ·de .................. De 2015 . 

. ' 

·:···:.··Identificação, Cadm o e Assinatura do Emitente 

· (com recon ecimento de firma) 

,· . 
;'· 

'• . 
. ·: . .. .. ·· .. ·· 
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• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

O presente relatório descreve o processo construtivo de Reforma do Terminal Rodoviário de 

Nova Cantu- PR e seu entorno 

Informamos que a data base referente ros serviços é de Junho de 2015, com os preços 

unitários baseados na tabela do Relatório de Custos de Serviços - SINAPI e Orse 

software. 

Dados do projeto: 

Objeto: Reforma do erminal Rodoviário e seu Entorno. 

Local da obra: Quadra 43, ates 1-15 

Data base do Orçamento: Jun~o- 2015. 

I 

Valor do orçamento: R$ 311 .759,50 (trezentos e onze mil setecentos e 

cinr enta e nove reais e cinquenta centavos). 

1 



• 
PROJETO E ENGENHARIA 

O referente memorial é uma ferramenta complementar ao projeto de reforma, tendo por 

finalidade discorrer sobre materiais e t étodos executivos, referente às a execução da 

reforma da rodoviária e seu paisagismo. 

Todos os serviços deverão ser executadbs de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras, 

aplicando-se material de primeira qualid~de , sendo que a aceitação de qualquer material 

e/ou serviço ficará a critério da fiscalifação, que julgando necessário poderá solicitar 

ensaios específicos. 

Quaisquer divergências entre projetos, ~emorial descritivo e orçamento, valerão os dois 

primeiros, ou a critério do autor do projet1 e fiscalização. 

Os serviços não aprovados que apresen rem vícios ou defeitos executivos, deverão serem 

demolidos e reconstruídos por conta da e preiteira. 

Deverá ser de responsabilidade de a e presa contratada fornecer todos os materiais e 

mão-de-obra necessária para execução os serviços solicitados neste Memorial Descritivo e 

demais projetos técnicos. 

OBSERVAÇÕES 

Tratando-se de uma obra de reforma a possibilidade de haver alguns imprevistos 

como problemas com rede hidro-san tária, e elétricas existentes, mediante acordo 

com a fiscalização, este serviço dev rá ser reparados, havendo a realizações de 

pequenos aditivos no contrato. 

2 



• Fone (44) 3527-1281 Fax 3 27-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov. 

A Reforma da Rodoviária contempla as s guintes etapas: 

• Reforma interna do edifício, com: Substituição de terminais elétricos "disjuntores, 
tomadas, interruptores e l uminárias~"; demolição de planos de alvenaria; remoção de 
revestimentos cerâmicos; remoção e esquadrias; regularização de piso, execução de 
piso cerâmico; construção de janelas em vidro temperado; 

• Construção de calçamento em Paver; 

• Construção de chafariz; 

• Iluminação ornamental; 

• Plantio de grama; 

• Equipamentos urbanos; 

3 



1 ITENS DA REFORMA 

A seguir serão especificadas as modificaç es físicas de cada ambiente. 

1.1 116dulo 01 

O MODULO 01 (4,65x4,65m), com atibilizando área de A:21 ,62m2, deverá ser 

transformado em 3 sanitários , "masculin , feminino PPNE e hall contendo bebedor". 

Para readequação do novo espaço faz sJ necessário à execução dos seguintes serviços: 

• Remoção dos aparelhos sanitários, " asos sanitários, lavatórios, metais"; 

• Demolição de plano de alvenarias co1forme indicação em projeto; 

• Remoção de azulejo das paredes; • 

• Retirada de todas as portas e janelasJ 

• Remover terminais elétricos; interrup~ores , luminárias, tomadas, disjuntores e caixa de 
disjuntores; 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 

Aplicar revestimento cerâmico em tod s as paredes internas dos sanitários; 

Nivelar piso, conforme indicado em p ojeto, devendo atentar paras as novas instalações 
"hidro-sanitárias e elétricas"; 

Aplicar piso cerâmico; 

Executar divisórias em granito, confor e indicação em projeto; 

Executar Bancadas em granito com cfba de louça, conforme indicação em projeto; 

Instalar, torneiras, dispenser para sab- o liquido, papeleiras, e secador de mão; 

Executar nova instalação elétrica, a roveitando condutores e conduítes existentes, no 
caso das novas instalações, deverá j tentar a possibilidade de executa-las na tipologia 
embutidas, caso haja a impossibili ade, a instalação deve ser em PVC rígido de 
sobrepor; 

Executar portas e janelas, inclusive p rta para portador de necessidades especiais; 

Inserir novos equipamentos sanitários, inclusive bebedouro; 

Nos desníveis entre pisos "demolição Le paredes" deve ser fixadas soleiras em granito . 

Emassamento com massa acrílica em todas as paredes "novas", "exceto as que 
receberão revestimento cerâmico". 1 

Aplicar pintura com látex acrílico nas Jaredes e forros; 
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1.2 M6dule 02 

O MODULO 02 (4,65x4,65m), com atibilizando área de A:21 ,62m2, deverá ser 

transformado em um salão aberto". 

Para readequação do novo espaço faz s necessário à execução dos seguintes serviços: 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Remoção dos aparelhos sanitários, " asas sanitários, lavatórios, metais"; 

Demolição de plano de alvenarias co j forme indicação em projeto; 

Remoção de azulejo das paredes; 

Retirada de todas as portas e janelas 

Remover terminais elétricos; interru~tores , luminárias, tomadas, disjuntores e caixa de 
disjuntores; 

I 
Aplicar litocerâmica nas paredes adjacentes a janelas; 

Nivelar piso, conforme indicado em p~ojeto; 
Aplicar piso cerâmico PEIS; 

Substituir Terminais elétricos "luminrrias, interruptores, tomadas, disjuntores, espelho 
das caixas de disjuntores", onde ho~ver a necessidade de alocamento de pontos, por 
exemplo, da parede a ser demolida para outra adjacente, a instalação deverá se feita 
preferencialmente de maneira embtfda, caso não haja a possibilidade, a instalação 
deve ser executada com dutos de PVr rígido aparente; 

Executar esquadrias; 

Executar rodapé; 

Aplicar pintura com látex acrílico nas aredes e forros; verniz na litocerâmica; 

1.3 ll6tlute 83 

O MODULO 03 (4,65x4,65m), com atibilizando área de A:21 ,62m2, deverá ser 

transformado em um salão aberto". 

Para readequação do novo espaço faz s necessário à execução dos seguintes serviços: 

• 
• 
• 

• 

Demolição de plano de alvenarias co forme indicação em projeto; 

Retirada de todas as portas e janelas; 

Remover terminais elétricos; "interruJtores, luminárias, tomadas, disjuntores e caixa de 
disjuntores"; 

Remover piso existente 
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Substituir Terminais elétricos "lumin~rias, interruptores, tomadas, disjuntores, espelho 
das caixas de disjuntores", onde houver a necessidade de alocamento de pontos, por 
exemplo, da parede a ser demolida~ara outra adjacentes, a instalação deverá se feita 
preferencialmente de maneira emb tida, caso não haja a possibilidade, a instalação 
deve ser executada com dutos de P C rígido aparente; 

• Executar esquadrias; 

• Executar piso 

• Executar rodapé 

• Aplicar pintura com látex acrílico nas aredes e forros; e verniz na litocerâmica; 

1.4 M61luto M 

O MODULO 04 (4,65x4,65m), comp~tibilizando área de A:21 ,62m2 deverá manter 

configuração atual. 

Para readequação do novo espaço faz se necessário à execução dos seguintes serviços: 

• Demolição de divisórias conforme ind cação em projeto; 

• Retirada de todas as portas e janelas 

• Remover terminais elétricos; interru tores, luminárias, tomadas, disjuntores e caixa de 
disjuntores; 

• Remover piso existente 

• Executar divisórias "tipologia naval" c nforme local especificado em projeto; 

• Substituir Terminais elétricos "lumin · rias, interruptores, tomadas, disjuntores, espelho 
das caixas de disjuntores"; 

• Executar esquadrias; 

• Executar pisos e rodapés 

• Aplicar pintura com látex acrílico nas aredes e forros; e verniz na litocerâmica; 
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1.1 Módulo H 

O MODULO 05 (4,65x4,65m), comp tibilizando área de A:21 ,62m2, deverá manter 

configuração atual. 

Para readequação do novo espaço faz .l necessário à execução dos seguintes servi ços: 

• Retirada de todas as portas e janelas\ 

• Remover revestimento todo o revestit ento Cerâmico existente 

• Remover terminais elétricos; interru~tores , luminárias, tomadas, disjuntores e caixa de 
disjuntores; 

• Remover piso 

• Substituir Terminais elétricos "lumin~rias , interruptores, tomadas, disjuntores, espelho 
das caixas de disjuntores"; 

• Executar esquadrias; 

• Executar pisos e rodapés 

• Na parede oposta a pia, deve-se exe utar novo revestimento em litoceramica em toda a 
extensão da parede; 

• Aplicar pintura com látex acrílico nas aredes e forros; e verniz na litocerâmica; 

1.1 Módulo OI 

o MODULO 06 (4,65x4,65m), compatibilr ando área de A:21 ,62m2, deverá readequado". 

Para readequação do novo espaço faz se necessário à execução dos seguintes serviços: 
I 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Demolição de divisórias conforme ind cação em projeto; 

Retirada de todas as portas e janelas 

Remover terminais elétricos; interru9tores, luminárias, tomadas, disjuntores e caixa de 
disjuntores; 

Remover Pisos 

Executar divisórias "tipologia naval" c nforme local especificado em projeto; 

Executar balcão em granito conformepndicação em projeto; 

Substituir Terminais elétricos "luminârias, interruptores, tomadas, disjuntores, espelho 
das caixas de disjuntores"; 
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• Executar pisos e rodapés; 

• Aplicar pintura com látex acrílico nas aredes e forros; e verniz na litocerâmica; 

1.7 Módulo Ceatral 

O MÓDULO CENTRAL é composto por 16 modulas (4,65x4,65m), compatibilizando área de 

A:129,72m2, deverá ser transformado eJ um salão aberto". 

Para readequação do novo espaço faz s necessário à execução dos seguintes serviços: 

• Retirada de todas as portas e janelas 

• Remover terminais elétricos; interru tores, luminárias, tomadas, disjuntores e caixa de 
disjuntores; 

• Remover revestimento degradado (re oco, litocerâmica, etc) e substitui-los . 

• Remover piso 

• Substituir Terminais elétricos "luminL as, interruptores, tomadas, disjuntores, espelho 
das caixas de disjuntores"; 

Executar Portas e janelas; 

• 
I 

Executar pisos e rodapés I 
Aplicar pintura com látex acríl ico nas paredes e forros e verniz na litocerâmica; 

• 

• 

Modulo com área de 139,70m2 

• Remover Cercamento 

• Remover Ladrilho existente 

• Executar Piso 

• Executar bancos de concreto 

• Realizar reforços estruturais 

• Executar fechamento com painéis AC , na platibanda e nos pilares metálicos; 

• Embutir iluminação de LED no painel CM, utilizando fiação e comandos existentes para 
o setor; 

• Reparar condutor de água vertical 
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• Demolir lavatório existente na rampa e acesso ao terminal rodoviário; 

• Executar pintura nas estruturas metálicas; 

1.1Fecltadaeztema 

• Execução de pintura acrílica sobre ai enaria e telhas de fibrocimento da plataforma; 

• Execução de verniz sobre litocerâmica; 

• Aplicação de pastilha cerâmica, conf1rme indicação em projeto; 

• Execução de letreiro; 

1.10 Jafldlm extemo 

• 
• 
• 
• 
• 

Demolição do chafariz existente; 

Demolição de pavimentação existent 

Demolição da iluminação ornamental; 

Cantu · 

• 

Demolição de meio fio junto à rua co~orme indicação em projeto; 

Demolição do calçamento do passeio conforme indicação em projeto; 

Substituição de galeria de águas plu iais danificadas; executando mureta de contenção 

• 

• 

e aterro sobre o condutor; I 
Reconstrução da calçada danificada ~ela instalação do esgoto do banheiro , bem como a 
readequação para acesso por portad res de deficientes físicos; 

Execução de pavimentação em PAV R; 

• Execução de meio fio para o conte~ção do PAVER e junto ao 
indicado em projeto; I 

logradouro, conforme 

I • Execução de pavimento tátil 

• Execução de rampas de acesso; 

• Execução de mobiliários urbanos (lixe ra e bancos) 

• Execução de novo chafariz; 

• Execução de nova iluminação; 

• Plantio de Grama 
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2 SERVIÇOS PRELIMINARE 

2.1 Placa de Obnl 

A placa de obra, padrão Caixa (2,00x ,25), Deverá ser em chapa de aço galvanizada 

devend~ ser adesivada com informa~ões da obra, e da empresa responsável pela 

execuçao. 

A obra será locada com a utilizaç~o de equipamento preciso de topografia. Na 

impossibilidade deste, e se permitido pela fiscalização, poderá ser feita a locação por 

instrumento de trena de aço, em tábuas ~erfeitamente niveladas, no contorno de toda obra e 

passíveis de verificação. A empreiteira ~erá responsável pelo estabelecimento de todos os 

marcos e levantamentos necessários é pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, 

materiais e mão de obra requerida pelo, trabalhos de locação e controle, com serviços de 

topografia quando necessários. 

2.3 Barraco de olaru 

A empresa deverá construir barraco de o ras, com Box sanitário. 

12.4 Regularlzaç6o do terreno .l 
O terreno do jardim deverá ser regulariz:tdo e capinado inclusive com remoção de árvores, 

estas que deverão ser definida pela admin stração; 

f3 REFORMA DO EDIFICIO 

O projeto estrutural deverá ser executadc conforme projeto, utilizando aço CA50 e CA 60, e 

concreto com resistência mínima de 20 MFA. 

I 

1 
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- Formas das vigas e pilares. a an· 

Será executada com tábuas de pinus ol material similar, sendo que o material deve estar 
isento poeira, nós e imperfeições. 

- Concreto l 
Concreto com resistência mínima de 20 pa. 

- Correção estrutural 

Os pilares metálicos devem ser c~ rrigidos , onde cada pilar deverá seguir tais 

especificações: 

Perfuração de estaca tipo broca, profunl·dade de 2 metros nas extremidades de cada pilar, 

preenchimento das mesmas com concr to FCK 20 MPA, e adição de aço em toda a sua 

extensão; remoção da ferrugem existent e tratamento da superfície com primer epóxi. 

Deve se soldar 4 cantoneiras longitudJ ais "conforme projeto", de forma a garantir a boa 

ancoragem junto ao bloco de concreto a'fer executado. 

-Ajuste cobertura da plataforma 

Para receber o fechamento em ACM, a abertura da plataforma deve receber estrutura em 

aço SAE1020, com os perfis indicados em projeto; 

3.2 lmpermeebilizaçio 

Deverão ser impermeabilizadas todas a~ vigas baldrame (duas laterais e topo) com pintura 

asfáltica. 

3.3 Paredes e painéis 

3.3.1 -Alvenaria 

Toda a alvenaria será com blocos cerTmicos de vedação, de boa qualidade. Os blocos 

serão assentados em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm. As fiadas 

ficarão niveladas, alinhadas e prumadas. O plano de alvenaria deve ficar plano e com juntas 

alternadas tipo amarração. 
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As esquadrias possuíram verga e co tra-verga com dimensões mmrmas de 9x15cm, 

armada com 4 ferros longitudinais diâm tro 8,00 mm e estribos diâmetro Smm espaçados a 

cada 9cm. 

-Esquadrias de madeira 

As portas serão portas almofadadas, col dimensões indicadas em projetos; 

Os batentes e guarnições deverão ser dr itaúba ou peroba, conforme acabamento da porta, 

com reforço em ambos os lados para bolocação das fechaduras. As portas deverão ser 

lixadas e pintadas. 

Todas as faces e topos serão aparelhadr,s e lixadas, inclusive os batentes e guarnições. Os 

rebaixes, encaixes ou outros entalhes ~eitos nas esquadrias para fixação das ferragens 

deverão ser certos, sem rebarba, corresj!>ondendo exatamente às dimensões das ferragens. 

Deverá receber verniz já especificado no item pinturas. 

A porta destinada ao Sanitário PPNE Jeverá receber ferragens específicas e placa para 

resistir impactos, conforme detalhe em p1ojeto; 

-Esquadrias em MDF 

As portas dos box sanitários serão em mdf, recoberto com revestimento melaminico em 

ambas as faces. 

As portas em mdf possuirão batentes e1 alumínio fixado em granito, conforme indicação do 

fabricante, devendo utilizar o melhor nill étodo apropriado para o bom funcionamento do 

produto. 

-Esquadrias para divisória naval 

Deverá seguir especificações das divisórias 

- Esquadrias em Vidro temperado 

As janelas deverão ser em vidro tempe do incolor, espessura mínima de 8mm; enquanto 

as portas deverá receber o mesmo mate1al na espessura mínima de 15mm; 
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Os perfis das esquadrias deverão ser e1 alumínio cor preta fosca; 

-Ferragens 

Todas as ferragens serão de fabrica ão nacional, novas, e de primeira qualidade. O 

assentamento das ferragens será pr cedido com particular esmero. Os rebaixes ou 

encaixes para fechaduras de embutir, d bradiças, chapas, testas, etc., terão as formas das 

ferragens, não sendo toleradas folgas q~e exijam emendas, taliscas de madeira, etc. Para o 

assentamento serão empregados paffuso de qualidade, acabamento e dimensões 

correspondentes ao das peças que fixarem. A localização das peças das ferragens na 

esquadria será medida com precisão dej modo a serem evitada discrepância de posição ou 

diferença de nível perceptível à vista.tlocalização das fechaduras , dobradiças e outras 

ferragens, serão conforme detalhes ou dI terminadas pela fiscalização. 

Nas portas internas, conjunto formado ~or fechadura com acabamento cromado, lingueta, 

trinco e cubo em latão, um par de ma~netas (tipo alavanca) em latão fundido, um par de 

espelhos em latão laminado e duas cha es. Nas portas das instalações sanitárias teremos 

conjunto formado por fechaduras co acabamento cromado, trinco e cubo em latão, 

espelhos e maçaneta (tipo alavanca) em latão. 

3.3.3- Divisórias 

- Divisórias em granito 

Executados em placas de granito "cin~a andorinha", com espessura mínima de 3,00cm, 

devendo ter altura de 1 ,SOm. 

- Divisória naval 

Deverão ser fornecidas e montadas divi órias moduladas desmontáveis com painéis cegos, 

espessura 35 mm, perfis em aço g lvanizado pintados com pintura epóxi poliéster, 

modulação de 1204 mm com miolo cel lar em kraft, revestido com eucaplac, padrão areia 

Jundiaí , montantes duplos e simples rodapés simplificados, portas com acabamentos 

especiais, como requadros em aço fixadfs com arrebites, fechadura e dobradiças Lockwell , 

incluídas no fornecimento portas comple~as . 
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2.5.1 - Revestimentos 

I 
Os revestimentos de argamassa dev1rão apresentar-se perfeitamente desempenados, 

aprumados, alinhados e nivelados. As f uperfícies deverão ser limpas e abundantemente 

molhadas antes do início do revestimentq. 

Todas as paredes existentes que apresel ntem defeitos nos revestimentos como rachaduras, 

furos, trincos, ou qualquer outro deverã ser regularizadas através de raspagem, remoção 

do revestimento no entorno do defeito e plicação de novo revestimento. 

Chapisco: toda superfície a ser revesti~a será chapiscada com argamassa de cimento e 

areia - traço 1 :3. 

Emboço: será aplicado após o chapis o, com intervalo mínimo de 24 horas, possuindo 

espessura em torno de 20 mm. A com osição do emboço é cimento, cal e areia. com o 

traço: 1 :2:8. 

Azulejos: As paredes das instalações s nitárias será revestida com azulejo cor branca, tipo 

standart, de dimensões 0,20m x 0,20m. s juntas serão corrigidas e a prumo. A colocação 

deve ser feita com argamassa colante de acordo com as normas técnicas. 

Pastilhas cerâmicas: Pastilha cerâmica 5x5cm, de 13 qualidade, cor "verde", assentadas a 

prumo. 

Revestimento: tipo lajota "litocerâmica" ( ,5x25,6x0,5cm) PEI-3; cor terracota colonial; 

Pintura sobre alvenaria e fibrociment : Pintura sobre paredes internas, externas e teto, 

aplicação de 01 demão de líquido selado acrílico, 01 demão de massa acrílica e 02 demãos 

de tinta acrílica. I 
Pintura estrutura metálica: Será aplicabo uma camada de tinta anti-ferrugem tipo zarcão 

nas ferragens das esquadrias. Esmalte sf bre esquadrias de ferro. 

Pintura em concreto e litocerâmica: aplicação de 01 demão de verniz acrílico para 

proteção de superfícies. 
I 

Pintura em esquadrias de madeira: P+ ura de acabamento com aplicação de 03 demãos 

de verniz sintético brilhante sobre superfíccies de madeira. 
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O fechamento do telhado da plataforma deverá receber aplicação de acabamento em ACM 

alumínio composto na cor verde fosco. 

O material deve ser composto por 2 lâr inas de alumínio de 0,5 mm de espessura mais 

núcleo central de polietileno, tendo ump espessura final de 3 mm, sendo o acabamento 

termolacado à quente com o sistema! de resinas de fluoreto de polivinilideno, com 2 

camadas, que repele a poeira e é anti-pil hação. 

Deverá ser fornecido com um filme protetor reforçado, que é retirado após a instalação dos 

painéis na obra. 

O ACM deverá possuir garantia da pintu de, no mínimo, 10anos. 

- Letreiro em PVC 

Letras em PVC maciço esp 20mm, altura 50cm, com pintura automotiva na cor azul. 

3.5 Ceberturaa e proteç688 

3.5.1 - Cobertura 

Telhado existente, revisar e tapar burac s existentes, Substituir capas danificadas e vedar 

juntas com silicone. 

3.5.2- Calhas, rufos e pingadeiras 

As calhas e rufos deverão ser executas em chapa de aço n° 24 . dimensões da calhas, 

indicadas em projeto. 

3.& Pavimentaçio 

3.6.1 - Regularização de piso 

Nos antigos banheiros, o desnível existe! te, deve ser regularizado com argamassa no traço 

1:4 (cimento e areia). Deve se atentar pa a as novas instalações hidrosanitarias. 

Todos os pisos laváveis deverão ter dec ividade mínima de 0,5% nas direções dos ralos ou 

portas externas, com o alinhamento superior dos rodapés em nível. 
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Os pisos cerâmicos deverão ter área mí ima de 900cm2, PEI-5, antiderrapante, de primeira 

qualidade, devendo ser previamente a rovados pela fiscalização, com cor na tonalidade 
cinza. 

2.6.3 - Soleiras 

As soleiras deverão ser executados em ranito cinza andorinha, com espessura mínima de 

3cm. 

3.6.4 - Piso em granito Flameado 

o piso da plataforma e rampa deverá sr executado em granito preto f lameado, espessura 

mínima 3cm. assentado com argamassa e rejunte; 

3.6.5 - Rodapé 

Todas as paredes não revestida em cer mica, deverá receber rodapé cerâmico "mesmo do 

piso" na altura de ?em; 

3.7.1 - Água fria 

As instalações hidráulicas deverão s guir rigorosamente as indicações dos projetos 

respectivos e as especificações que se s guem: 

O abastecimento de água será feito a ravés de reservatório existente. As tubulações e 

conexões da rede de abastecimento de · gua serão em PVC marrom, soldável, nas bitolas 

indicadas em projeto. 

As esperas das tomadas d'água deverão ser azul, do tipo soldávell roscável, PVC/ Iatão, na 

bitola necessária para o aparelho a que vai servir. Os metais deverão ser fixados com fita 

veda rosca e convenientemente apertad s, evitando-se a quebra dos canos por excesso de 

aperto por ocasião da montagem. 
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3.7.2 - Sanitárias 

A rede de esgoto sanitário será executar a com tubos e conexões brancos, específicos para 

esgoto, nas bitolas indicadas em projeto. 

Caixas de inspeções deverão possuir dimensões indicadas em projetos, devendo ser 

executas com tijolos maciços e revestido com argamassa aditivada de hidrófugo. 

A rede deverá ser ligada ao sumidouro e istente . 

3.7.3 - Águas pluviais 

Deve ser aplicar coletores verticais em erro galvanizado, com diâmetros epescificados em 

projeto. A ligação entre as caixas de pa sagem existentes, deve ser efetuada em tubos de 

PVC rígido. 

3.8 lnstalaç688 elétricas 

A instalação elétrica efetuada no módt o 01 deverá partir da malha existente, devendo 

utilizar os fios da iluminação para alime tar a nova iluminação e cabos das tomadas para 

alimentar as novas tomadas. E preferível que a execução deste serviço, pertença à tipologia 

embutida, caso não haja a possibilidad deste sistema, deve se optar pela tubulação de 

sobrepor "PVC rígido". 

Todos os terminais "luminárias, lâmpad s, interruptores, tomadas, disjuntores, espelho das 

caixas de disjuntores" devem ser substit ídos. Deve se utilizar a mesma rede de condutores, 

conduítes e caixas já existentes. 

Eletrodutos e acessórios 

Eletroduto de PVC flexível corrugado r forçado, ou eletroduto de PVC rígido, conforme 
necessidade e aprovação da fiscalização 

Caixas de passagem 

Caso haja a necessidade de substituiçõef de caixas, deve seguir tais prescrições: 

Caixa de passagem em PVC "4x2". - lntJrruptores e tomadas. 

Caixa de passagem em PVC, octogonal, 3x3". - Derivação dos circuitos elétricos. 

Caixa de passagem 20x20cm em mate ial metálico, pintura eletrostática. - Derivação dos 
circuitos elétricos. 

17 
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Disjuntores 

Disjuntor unipolar DIN 

Luminária de Embutir tipo calha sem letas 

Estrutura em chapa de aço SAE 1 10/20, fosfatizada por processo de imersão e 

acabamento com pintura eletrostática m tinta pó de cor branca. Refletor em alumínio 

anodizado alto brilho, alta pureza (99,85 o). Luminária equipada com fundo móvel. Equipada 

com duas lâmpadas tubular de LED, cad lâmpada com potencia de 20W. 

Lâmpadas LED 20W 

20W 

... 
.... 

Lâmpada tubular em LED potencia OW e fluxo luminoso mínimo de 20001umens, 

temperatura 6500K, IRC >80, vida útil acima de 30 mil horas. 

Painel de LED de embutir 

Painei30X120- 36W Bivolt 4000K, fluxo ínimo de 2501m, vida útil acima de 30 mi l horas. 

18 
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Interruptor simples, 1 OA, 250V. - Comancto das luminárias. 

Tomadas 

Tomada universal, retangular, 2P+ T, cor preta, 20A/250V. 

3.tE.._,...._ 

LOUÇAS: As bacias sanitárias serão m louça, na cor branca, de primeira qualidade 

devendo ser aprovados pela fiscalização 

BARRAS DE APOIO: Os sanitários para deficientes físicos, deverão conter barras de apoio 

em tubo de ferro galvanizado, com pi~ura em esmalte sintético, 0 4", comprimento de 

90cm, recurvado. Essas barras deve -o ser instaladas conforme previsto no projeto 

arquitetônico, inclusive nas portas de ac sso aos sanitários para deficientes, conforme NBR-

9050. 

PLACAS METÁLICAS: As portas dos anitários para deficientes físicos deverão receber 

revestimento em placa metálica resistentr a impactos, em toda sua largura, na parte inferior, 

com altura de 40cm em ambas a faces. 

BANCADAS: serão em granito andorinhal esp. 2cm e as cubas serão de louça (dimensões e 

locais indicada em projeto), embutidas, d~e boa procedência, com exceção dos banheiros de 

deficiente físico onde os lavatórios ser o em louça sem co luna, devidamente fixados na 

alvenaria. 

SUPORTE/DISPENSER PARA PAPEL IGIÊNICO: cor branca ou bege, fixados a 1,1 O do 

piso. Dispenser em aço SAE 1020 com intura epóxi e com fechadura central tipo (AIIen). 

Dimensões (27x29x13cm) largura, altura profundidade. 

SUPORTE/DISPENSER PARA PAPE TOALHA: para 2 ou 3 Dobras em ABS 

(26, 7x32x12,8cm) largura, altura e profun idade, cor branca e/ou bege, com trava. 

DISPENSER SABONTE LIQUIDO: sabo eteira giratória em vidro e aço inox, capacidade 

500ml 

ESPELHO, fixados por parafuso, esp. 4m 
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4 REFORMA EXTERNA 

4.1.1 - Pavimentação com Blocos de co ereto lntertravados 

Meio-fio 

O meio fio deverá ser utilizado na cont nção do pavimento inter-travado, onde não existe 

contenção (meio-fio). Este elemento pod rá ser pré-fabricado ou moldado in locu, possuindo 

dimensões de 1 Ox25 e FCK mínimo de 1 MP A. 

O meio fio executado junto ao logrado ro deverá conter sarjeta conjugada, ser feito em 

concreto 15 mpa, 47 em base x 30 em ai ura. 

Aplicação dos blocos de Concreto int rtravados 

Após regularização e nivelamento da base, deve ser aplicar uma camada de areia com 

espessura mínima de 3,0 em. 

Os blocos a ser utilizados deverão ter e pessura mínima espessura 6,0 em com resistência 

igual ou superior a 35 mpa, possuindo arestas vivas e bom acabamento superficial, com 

coloração natural e pertencer à tipologia Íaquete. 

Após preparo da base com areia, deve ~er aplicar os blocos de concreto, estes que devem 

apresentar-se amarados "impeço de moyimentação" através de sua diagramação, podendo 

ser aplicado à tipologia "escama de peiÍie". Os blocos deverão ser cortados com serra de 

corte. 

Após aplicação dos blocos deve se efe uar o selamento (rejunte) com areia fina, onde a 

seguir será utilizado à placa vibratória fa endo com que a areia preenche as juntas. 
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Rua Bahia, 85- Centro Nova Cantu- PR- CNPJ: 77.845.394/0001-03 

Piso Tátil. 

I 
espessura executado sobre lastro de britl 3cm. 

Piso em laminado (25x25x5mm) fixado ppr cola. 

4.2 .. .,.. de aceuo 

Deverá ser executadas em concreto es essura mínima 7cm com resistência mínima de 18 

mpa. 

- Bancos deverão ser executados em c ncreto e receber aplicação de 01 demão de verniz 

acrílico para proteção de superfícies; 

- Floreiras frisadas em concreto, com di ensões de 0,40X0,45 

Lixeiras metálicas com pintura epóxi, feit s em aço galvanizado. 

4.4 Cbafariz 

Deve ser feito em concreto armado segui do indicações de projetos 

21 



• Estrutura 

laranja". 

PREFEITUR MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Deve se utilizar pigmentação homogêne e atentar para a produção da forma, pois trata-se 

de um monumento em concreto apar nte, portanto não deverá haver imperfeições no 

volume de concreto. A estrutura em c ncreto deve conter inclinação para o interior do 

chafariz, assim, desta forma, permitindo escoamento da água para o interior do mesmo. 

Sugere-se a utilização de forma pias ificada, e desmoldante, e para a fabricação do 

concreto, utilizar aditivo plastificante; 

Após desformado o concreto deverá r ceber aplicação de 01 demão de verniz acrílico 

incolor para proteção de superfícies. 

A execução do piso deve ocorrer sobre lastro de 3cm de brita, sendo que o lastro de 

concreto deverá ter espessura mínima de 6 em, posteriormente o piso devera receber 

Impermeabilizado com manta asfaltic (com polímeros tipo APP), E=3 MM, para 

posteriormente receber pastilha cerâmic 1 Ox1 Ocm na cor verde. 

O material hidráulico deverá ser certific do pelo INMETRO, utilizando PVC rígido soldável 

para água fria . 

As instalações hidráulicas deverão s guir rigorosamente as indicações dos projetos 

respectivos e as especificações que se s guem: 

O abastecimento de o chafariz ocorrer p lo através do reservatório existente. 

Bico Tulipa 8 jatos com vazão de 8mil litr s por/hora, fabricado em aço inox; 

bico Gêiser 50mm, com acabamento em l ço inox. 

Conforme indicação em projeto, deve se fixado uma placa em aço galvanizado no projeto. 

com as dimensões 40x80; 

4.1 NtelaçiM elitricaa 

4.5.1 Entrada de servrço 

Deve ser utilizar o quadro de medição e, istente, ligar este quadro a um quadro central no 

banheiro, este que possuirá um disjuntor eral e dispositivo de proteção DPS. 
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4.5.2 Quadros 

Quadro de distribuição 

Quadro de distribuição com capacidade~mínima 12 disjuntores unipolares, feitos em chapa 

de aço, espessura mínima 2,00 mm; su orte para fixação de disjuntores, por meio de trilho 

tipo DIN. Com barramento 100A. Prote ão mínima IP-54, com portas frontais dotadas de 

visores de acrílico. Em Epóxi RAL 9002. Deverão conter porta com "Fecho lingueta manopla 

com trava para cadeado emiolo Yale". 

Quadro de comando para transforma or 12V 

Quadro de comando para transformad r de corrente 110/220 volts fixado sobre bandeja 

interna, bornes sacks de ligação, anilha Jde indicação para ligação em quadro de comando 

de automação. Montado em armário de ~ço com pintura anti-corrosão. 

Quadro de comando e automação trif' sico 220v/380v 

Quadro de comando com automação di ital, contactora, disjuntor DR, relê térmico, timers 

digitais, transformador 12 volts, botoeir s e visor digital, montado em armário de aço com 

pintura anticorrosão. 

4.5.3 Conectares 

Em todos os casos serão utilizados onectores tipo cunha de bitola adequada e de 

fabricante credenciado pela Copel. 

4.5.4 Eletrodutos e acessórios 

Eletroduto de Pead-Polietileno de alta ensidade corrugado, com diâmetros especificados 

em projeto. Eletroduto subterrâneos, co profundidade mínima de 30cm. 

4.5.5 Cabos e fios (condutores) 

Condutores de cobre unipolar, isolação m PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não 

propagador de chamas, classe de tensã 1 kV. 

23 



I -<. \.i·"..A 4'7,.~. 
,,'\ -</A_ 
"-' ·v 

• 

PREFEITURJ MUNICIPAL DE NOVA CANTU t.fl ~ 
,..,. -.J 
'"'- FL "J ~ 4A · 
0.. . --~-~~~ > 

· Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu - PR - CNPJ: 77.845.394/0001-03 _____ JI2. ··-r-

4 .5. 6 Caixas ::::~:~::~7 ·1281 Fax 3 {7 -1363 - E-mail prefeitura@novacantu. pr. gov. br %,.• c::~::.~ç_·. 

Caixa de passagem deverá ser do ti~o pré-fabricado com tampa equipada com alças 
metálicas. Dimensões 30x30x40cm. 

4.5. 7 Dispositivos de proteção 

Disjuntores 

Disjuntores brancos, padrão DIM, classe C. 

Dispositivo de proteção contra surtos - DPS 

Dispositivo de proteção contra surtos Dr s , (3 fases + neutro) classe 2 tensão nominal de 

175V, frequência nominal de 50/60Hz, corrente nominal de descarga de 40Ka, por pólo, 

nível de proteção 1 ,5 KV. 

Disjuntor Diferencial Residual (DR) 

Tipo AC, tensão nominal mínima de 2 OV, de corrente nominal residual de 30mA (alta 

sensibilidade), frequência nominal 50/6 Hz, poder de desligamento de 10kA, grau de 

proteção IP20, de fixação rápida por eng te. 

Relês 

Corpo Em polipropileno estabilizado cont a raios ultravioleta, cor cinza. Pinos de Contato Em 

latão estanhado. Sistema NF e NA. C 'lula Fotoelétrica Tipo Cds com encapsulamento 

blindado de resposta instantânea . P ência 1000 W (Carga Resistiva); 1800VA 220V 

(Carga Indutiva), partida rápida. Fre üência 50/60Hz; Faixa de Temperatura Opera 

normalmente entre -5° e +55°C 

Timer digital programável 220V 

Programação hora, dia, semana para t ilho com 56 programações diferentes, 220V, com 

2000W de potência resistiva (16A) e ten ão de 400W indutiva (2A). 
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4.5.8 Equipamentos 
va Cap~.\..' • 

Moto-bomba 

Conjunto m.oto-bomba, trifásico 5HP, 37pow, moto~ elétrico IP-55, 2 polos, 60hz, 3450 rpm, 

com capac1tor. Carcaça da bomba em lferro fund1do gg-20. Rotor em ferro fundido. Selo 

mecânico constituído em inox 304. 

Holofotes subaquáticos com troca automática de cores RGB LEDS 

Holofotes subaquático com troca autom -l icas de cores RGB, com acionamento por controle 

remoto, possibilitando configurar cores e suas trocas de cores. Blindado em corpo de 

alumínio usinado pintado com epóxi co cinza. Deve evitar fuga de corrente. Tensão 12V, 

potencia 10W e vida útil mínima de 16mil horas. 

Holofotes subaquáticos branco em LE 

Holofotes subaquático fabricado em liga de latão cromado com vidro temperado, lâmpada 

de alto rendimento e com lâmpada de1 O , 12V. Cor super branca. 

Mufla para isolamento de holofotes su mersos 

Mufla para isolamento de cabos de olofotes subaquáticos 12 volts, isolamento com 

parafina industrial, base de conexão 1" Fabricado em alumínio rotomoldado com tampa 

para visitação. 

Bóia automática de nível 

Fabricada em termoplástico blindado c m cabo PP, contra-peso de regulagem de nível, 

partida direta. 
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4.5.9 Luminána Ornamental 

- luminária 60 W I 

Poste ornamental, altura entre 4,00-4,5~ metros com 1,00 pétala em LED, potencia total 

máxima de 60W, fluxo luminoso mínimf de 5400 lumens. Eficiência mínima de 90W por 

lumens. 

Característica da pétala. 

Consumo máximo de 60W; Conexão: Fi de alimentação (Fase, Neutro e Terra); Índice de 

Proteção: IP 65; IRC: >70; Fator de po ência: >90; Lumens: 5400 lm "mínimo", eficiência 

mínima de 90 Lumens por watts; T cor igual ou superior a 5500K; 

alimentação: 85-265 VAC; Temperatur de operação: -30°C a 45°C; durabilidade entre 

35.000 e 50.000 horas; Angulo de lumi osidade: 130°; f ixação em tubo ajustável; feito em 

material "Composto de SMC" deve p ' ssuir lente resistente aos raios UV; dimensões 

aproximadas de 59x30x8 em. 

Características do poste: 

Poste reto Flangeado, com altura 4,0- ,5 metros, feito em aço galvanizado a fogo SAE 

1010/20, base 076,2mm e topo 063, mm. Suporte Simples de mesmo material para 

encaixe em topo de poste 060,3mm, os perfis metálico deve possuir espessura mínima de 

2,8mm. 

- luminária 120 W 

Segue características técnicas anterioref , porem cada poste contará com duas pétalas de 

60W cada e suporte duplo para as mesi as. 

I 
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& LIIIPEZA FINAL 
~vq Cantv 

Após o término dos serviços, o constr tor procederá à limpeza do cantei ro da obra. As 

edificações deverão ser deixadas em cot dições de pronta utilização. 

Constitui-se de eliminação de detritos, estígios de argamassa e substituição de eventuais 

vidros quebrados. Inclui testes de todas s fechaduras, esquadrias, instalações hidráulicas e 

elétricas, e finalmente, limpeza geral de ~odas as superfícies. Todos os aparelhos, ferragens, 

esquadrias de ferro, instalações de ág~a , esgoto e eletricidade, deverão estar testados e 

entregues em perfeitas condições de funcionamento. 

OBSERVAÇÃO. 

Como se trata de um ambiente acessív I, fica proibido a existência de degraus no interior e 

acessos do edifício, o desvio vertical"de rau", aceita-se 1,5 em de desvio máximo permitido. 

De modo geral, os mobiliários aplicados evem permitir acessibilidade a todos. 

Nova Cantu- PR, 5 de Julho de 2015. 

Airton ntônio Agnolin 

Prefeito Municipal 

Ander. on Franciscon 
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REFORMA TJ RMINAL RODOVIÁRIO 

f BOI 20.00% 
ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT VAL.ORt.:> REFERENCIA liNIT TOTAL 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

l.l 
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de cat ada vegetal, 
uti lizando moto niveladora m' 1.085,74 0.58 625,39 73822/002 

1.2 Placa de obra em chapa de aço galvanizado- 2,00x Ji25m m' 2,50 336.79 841.98 74209/001 
1.3 Locação de praça m' 1.085.74 0.36 390.87 Orse 06423 

Barracão de obra para alojamento/escritório, piso err pinho 3a, 

1.4 
paredes em compensado I Omm. cobertura em telha brocimento 

m' 8.00 407.06 6mm, incluso instalações elétricas e esquadrias. Rea roveitado 5 3.256.5 I 74210/001 

vezes 
Total 5. I 14,74 

2.0 REFORMA 
2.1 Módulo Oi 

2. 1.1 Remoção de peças sanitarias I ud 7,00 18.88 132.13 85333 
2. 1.2 Demolição de Alvenaria sem reaproveitamento I m' 4.63 93,97 435,09 73899/002 
2. 1.3 Remoção de azuleiio e substrado m' 94,16 22.55 ~ . 1~3. 1 2 85397 
2. I .4 Retirada de Es_quadrias m' 3.19 16,68 53.21 85334 

2. 1.5 
Remoção de tomadas, interruptores, disjuntores. cai ~ de 

ud 2.00 11.26 22,52 85416 disiumores e luminarias 
2. 1.6 Estaca a broca diametro 20cm m 10.00 52.34 523.44 74156/003 
2.1.7 Concreto fck 20 Mpa, preparo em betoneira e Jançan ento m' 0.83 379.40 314,91 74 138/002 

2. 1.8 
Arrnacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6.0mm.- fornec irr ~nto I corte 

kg 25.00 8. 16 204.00 73942/002 
(e/perda de I 0%) f dobra I colocação. 

2.1.9 
Arrnacao aco ca-50, diam. 6,3 ( 1/4) à 12,5mm{lf2) - ornecimento/ 

kg 58.00 8.35 484,42 74254/002 
corte( perda de 10%) I dobra I colocação. 

2. 1. 10 Formas tipo sanduíche com tabuas, 30 aproveitamen os m' 13.26 17.40 230,72 73653 

2.1.1 1 
lmperrneabilizacao de estruturas enterradas. com tint asfaltica, 

m' 8.18 10.13 82.85 74106/001 
duas demaos. 

2.1. 12 
Contrapisoflastro de concreto nao-estrutural, e=5cm. p reparo com 

m' 16,50 32.68 539,15 73907/003 
betoneira 

2. 1. 13 
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados n horizontal de 

m' 30.80 87,80 2.704.36 87507 
9x 14x 19cm (espessura 9cm) 

Chapisco aplicado tanro em pilares e vigas de concre o como em 
2.1. 14 alvenarias de paredes internas. com colher de pedrei . Argamassa m' 61 ,60 3.25 200.32 87879 

traço I :3 com preparo em betoneira 4001. A f_ 06/20 I 

Emboço/massa única. aplicado manualmente, traço I :2:8, em 

2. 1. 15 
betoneira de 4001, paredes internas, com execução de tal iscas. 

m' 61.60 25.42 1.565.63 89173 
edificação habitacional uni familiar (casas) e edificaç o pública 
!padrão. Af 12/2014 

2. 1.1 6 
Revestimento cerâmico para paredes internas com pl cas tipo grês ml 86.52 41 ,65 3.603.73 87265 
ou semi-grês de dimensões 20x20 em 

2. 1.1 7 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grtf de 
dimensões 35x35 em 

m' 20,01 34.30 686,26 87247 

2. 1. 18 Soleira em granito cinza andorinha. I = 15 em, e= 2 m m 1.20 23,52 28.22 Orse 03144 

2.1.1 9 
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive 

m' 3.06 224,64 687,40 Orse 00420 
montagem com ferragens 

Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, im I .60x0.50, 
2.1.20 com 02 cuba de embutir de louça, sifão cromado, vál ula cromada. ud 2,00 518,54 1.037,09 Orse 02932 

torneira de pé em aço inox, inclusive rodopia 7 em. 

2.1.21 
Lavatório louça branca suspenso. 29,5 x 39cm ou eq ivalente. 

ud 1,00 97.31 97,31 86904 
padrão popular - fornecimento e instalação. A f I 2/2( 13p 

2. 1.22 
Espelho cristal. espessura 4mm. com parafusos de fi. acao, sem 

m' 3,20 351 ,85 1.125,93 85005 
moldura 

2.1.23 
Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão 
popular- fornecimento e instalação. A f I 2/20 13 

ud 1.00 36,30 36.30 86906 

2. 1.24 Dispenser para sabonete líquido ud 5,00 101.95 509,76 Orse 06531 
2. 1.25 DisJ>enser para tOalha interfolhada I ud 3.00 49.87 149,62 Orse 06532 
2. 1.26 Porta toalha inox para papel toalha em rolo ud 3.00 103,08 309,24 Orse 02831 

Vaso sanitario sifonado louça branca padrao popular com conjunto 
2.1.27 para fixaçao para vaso sanitário com parafuso, arruel e bucha - ud 3.00 237.98 713.95 6021 

fornecimento e instalacao 
2. 1.28 Bebedouro elétrico 40 litros ud 1.00 626,23 626,23 Orse 01244 

- -
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2. 1.29 
Janela em vidro temperado incolor. espessura 8mm fornecimento e 

m' 3, 19 266.20 849,17 instalacao. 72119 

2.1.30 Pona de madeira para Banheiros PPNE, completa I ud 1.00 517.57 517.57 Orse 06527 
Pona de madeira para banheiro. em chapa de mader a compensada, 

2.1.31 revestida com Iam i nado texturizado, 60x 160cm, in c uso marco e ud 2.00 277.84 555,67 74139/002 
dobradicas 

2.1.32 
Pona em madeira de le1. almofadada, 0.80 x 2. I O m inclusive 

ud 2.00 420,60 841,20 Orse 05677 batentes e ferragens 

2. 1.33 
Barra em tubo de ferro galvanizado 2", com pintura em esmalte 

1,90 78,00 148.20 Orse 03671 sintético. para wc deficientes fisicos m 

2.1.34 
Emassamento de superfície. com aplicação de O I dÍ ão de massa 
niveladora acrilica m' 22.96 9,65 221.52 Orse 06344 

2.1.35 Aplicação manual de fundo selador acrilico uma de não m' 20.01 4.30 85,96 88484 

2.1 .36 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrilic< em teto, duas 

m' 20.01 13.81 276.38 88488 demãos. A f 06/20 14 
2.1.37 Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira. tr s demaos m' 17.40 16.6 1 288,98 6082 
2.1.38 Ponto de água fria embutido, e/material pvc rígido soldável ud 9,00 39.07 351.65 Orse 01666 

2.1.39 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldtlvel de 40 mm 

ud 6,00 26,62 159.70 Orse 02240 
(lavatórios. mictórios, ralos sifonados. etc ... ) 

2.1.40 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldável de i!OO mm (vaso 
sanitário) 

ud 3,00 44.44 133.31 Orse 02251 

2.1.41 
caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm. forneci a e instalada 

ud 2,00 19,91 39.82 89482 
em ramais de encaminhamento de água pluvial. A f 12/20 14_p 

Ralo seco. pvc, dn 100 x 40 mm,junta soldável, for ecido e 
2.1.42 instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgr o sanitário. ud 1.00 9.24 9.24 89710 

Af 12/20 14 p 
2.1.43 Reoistro gaveta I. 1/2" bruto !atao - fornecimento e i stalacao ud 1.00 94.63 94,63 74182/001 
2.1.44 Válvula descarga cromada c/ canopla lisa 38 mm (I 1/2") ud 3.00 150.64 451.91 Orse 0 1996 

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60, 60x60cm, 

2.1.45 
revestida internamento com barra lisa (cimento e ar ia. traço 1:4) 
e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fun~o de concreto 

ud 1.00 146.20 146,20 74104/001 

15mpa tipo c -escavação e confecção 
2.1.46 Ponto de luz em teto ou parede ud 4,00 73,98 295.92 Orse 00982 
2.1.47 Ponto de interruptor O I seção ud 4.00 69,6 1 278.45 Orse 05330 

2.1.48 Ponto de tomada 2p+t e universal. de uso geral (tug , em paredes ud 3,00 69,98 209.95 Orse 05350 

2.1.49 Quadro de disiuntor 4x4 ud 1,00 47,62 47.62 Orse 00805 
2.1.50 Dis juntores 30 a 30A ud 2.00 14.63 29.26 74130/001 
2.1.51 Luminaria tipo calha 2x20W ud 4.00 68,80 275,18 Orse 00836 

2.1.52 Lampada LED Tubular T8 Leitosa Branco Frio 20\\ 120cm ud 8,00 79.88 639,07 
lux side (1 2) 

3307 7610 
2.1.53 interruptor Simples I tecla com espelho ud 4.00 12,46 49,82 72331 

2.1.54 
Tomada de embutir 2p+t I Oa/250v c/ placa- forneci rnento e 

ud 3,00 14,80 44,39 83540 
instalacao 

2.2 Módulo02 
2.2.1 Remoção de peças sanitarias I ud 7.00 18,88 132.1 3 85333 
2.2.2 Demolição de Alvenaria sem reaproveitamento m' 5,87 93,97 551.62 73899/002 
2.2.3 Remoção de azuleijo e substrado m' 94.16 22.55 2.123.12 85397 
2.2.4 Retirada de Esquadrias m' 3. 19 16,68 53.21 85334 

2.2.5 
Remoção de tomadas, interruptores. disjuntores. cai. a de 

ud 4,00 13.51 54.05 85416 
disjuntores e luminarías 

2.2.6 
Contrapiso/lastro de concreto nao-estrutural , e=5cm preparo com 

m' 16.50 32.68 539,15 73907/003 
betoneira 

2.2.7 
Revestimento para parede com li tocerâmica. aplicad com 

m' 26.88 38.50 1.034.77 Orse 02662 
argamassa industrializada ac-i. rejuntada. exclusive mboço 

2.2.8 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo gr s de 

m' 21.62 34.30 741 ,48 87247 
dimensões 35x35 em 

2.2.9 
Janela em vidro temperado incolor. espessura 8mm. fornecimento e 

m' 3.19 266,20 849,17 72119 
instalacao. 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão e vern•z 

2.2.10 acrílico para proteção de superficies em concreto ap rente, m' 26,88 5.06 136,12 Orse 05956 
litoceramica 

2.2.11 Aplicação manual de fundo selador acrilico uma der ão m' 33,03 4.30 141,90 88484 

2.2. 12 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas 

m' 33,03 13,81 456.2 1 88488 
demãos. Af 06/2014 

'>.2.13 Quadro de dis juntor 4x4 ud 1,00 47,62 47.62 Orse 00805 

-
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2.2. 14 Disjuntores 30 a 30A ud 2.00 14.63 ?9.26 74 130/001 
2.2. 15 Luminaria tipo calha 2x20W ud 2.00 68.80 137.59 Orse 00836 

2.2.16 Lampada LED Tubular T8 Leitosa Branco Frio 20W 120cm ud 4.00 79.88 3 19,54 
lux side (12) 

3307 7610 
2.2. 17 interruptor Simples I tecla com espelho ud 1,00 12.46 12,46 72331 

2.2. 18 Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa- forneci rnento e 
ud 1.00 14.80 14.80 83540 instalacao 

2.3 Módulo03 
2.3.1 Demolição de Alvenaria sem reaproveitamento m' 1.95 93.97 183.25 73899/002 
2.3.2 Retirada de Esquadrias m' 11.83 16.68 197,32 85334 

2.3.3 
Remoção de tomadas, intem1ptores. disjuntores. cai a de 

ud 7.00 disiuntores e Juminarias 13.51 94.58 85416 

2.3.4 Demolicao de piso em ladrilho com argamassa m' 21.62 15.89 343.50 85367 

2.3.5 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo gr s de 

m' 2 1.62 34.30 741 ,48 dimensões 35x35 em 87247 

2.3.6 Rodapé cerâmico h:7cm m 14.25 7.04 100.38 88648 

2.3.7 
Vidro temperado incolor. espessura 8mm, fornecimetlto e 

m' I 1.83 266.20 3.149,10 721 19 instalacao. 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão e verniz 

2.3.8 acrílico para proteção de superficies em concreto ap rente, m' 13.02 5.06 65.93 Orse 05956 
li toceramica 

2.3.9 Aplicação manual de fundo selador acrílico uma der(!ão m' 47,04 4.30 202,08 88484 

2.3.10 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica 1em teto. duas 

m' 47,04 13.81 649,72 88488 demãos. Af 06/20 I 4 
2.3.11 Quadro de disiuntor 4x4 ud 1.00 47.62 47.62 Orse 00805 
2.3.12 Disjuntores 30 a 30A ud 2.00 14.63 29.26 74130/001 
2.3.13 Luminaria tipo calha 2x20W ud 2.00 68.80 137.59 Orse 00836 

2.3. 14 Lampada LED Tubular T8 Leitosa Branco Frio 20W 120cm ud 4,00 79,88 319.54 
lux side ( 12) 

3307 7610 
2.3. 15 interruptor Simples 1 tecla com espelho ud 1.00 12.46 12,46 7233 1 

2.3. 16 
Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fo rnecimento e 

ud 1,00 14,80 14.80 83540 
instalacao 

2.4 Módulo04 
2.4. 1 Demolição de Divisórias m' I 1.63 8.34 96.99 722 17 
2.4.2 Retirada de Esquadrias m' 5.91 16.68 98.58 85334 

2.4.3 
Remoção de tomadas, interruptores, d isjuntores, cai. a de 

ud 7.00 13.51 94.58 854 16 
disiuntores e Juminarias 

2.4.4 Demolicao de piso em ladrilho com argamassa m' 21.62 15,89 343,50 85367 

2.4.5 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo gr s de rnl 21.62 34,30 741 ,48 87247 
dimensões 35x35 em 

2.4.6 Rodapé cerâmico h:7cm m 14,25 7.04 100.38 88648 
2.4.7 Porta para divisória Naval I ud 1,00 160.25 160.25 Orse 06308 
2.4.8 Divisoria Naval (painel cego). e=40mm, com perfis maço ml 13.02 68.02 885,57 Orse 00402 

2.4.9 
Janela em vidro temperado incolor. espessura 8mm, o rnecimento e 

m' 5,91 266,20 1.573.22 72 119 
instalacao. 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão c e verniz 

2.4. 10 acrílico para proteção de superficies em concreto apa ente, rnl 26.04 5.06 131,87 Orse 05956 
litoceramica 

2.4. 11 Aplicação manual de fundo selador acrílico uma den ão m' 34,02 4.30 146, 15 88484 

2.4. 12 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica m teto, duas 

m' 34,02 13.81 469.88 88488 
demãos. A f 06/2014 

2.4. 13 Quadro de disj untor 4x4 ud 2.00 47,62 95.23 Orse 00805 
2.4. 14 Disjuntores 30 a 30A ud 4.00 14,63 58.51 74130/001 
2.4. 15 Luminaría tipo calha 2x20W ud 2.00 68,80 137.59 Orse 00836 

2.4.16 Lampada LED Tubu1ar T8 Le1tosa Branco Fno 20W I 20cm ud 4,00 79.88 319,54 
lux si de (12) 

3307 7610 
2.4.17 interruptor Simples 1 tecla com espelho ud 1.00 12,46 12.46 72331 

2.4.18 
Tomada de embutir 2p+t I Oa/250v c/ placa - forneci r entoe 

ud 3.00 14.80 44.39 83540 
instalacao 

2.5 Módulo 05 
2.5. 1 Remoção de azuleijo e substrado m' 20.93 22.55 471.93 85397 

2.5.2 Retirada de EsQuadrias m' 7.60 16.68 126,77 85334 

2.5.3 
Remoção de tomadas. interruptores, disjuntores. caix ~de ud 8.00 13.51 108,10 85416 
disjuntores e luminarias 

2.5.4 Demolicao de piso em ladrilho com argamassa m' 2 1.62 15.89 343,50 85367 

2.5.5 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de 

m' 21 ,62 34.30 741.48 87247 
dimensões 35x35 em 
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REFORMA T ~RMINAL RODOVIÁRIO 
2.5.6 Rodapé cerâmico h:7cm m 9.30 7.04 65.51 88648 

2.5.7 
Porta em madeira de lei. almofadada. 0.80 x 2. 10 m inclusive 
batentes e ferragens ud 1.00 420,60 420.60 Orse 05677 

2.5.8 Pintura em verniz sintetico brilhante em madeira, tr s demaos m' 4,20 16,6 1 69.75 6082 

2.5.9 
Janela em vidro temperado incolor. espessura 8mm. fornecimento e 

m' 5.9 1 266.20 instalacao. 1.573,22 72119 

2.5. 10 
Revestimento para parede com litocerâmica, aplicad a com 

m' 26.88 38,50 1.034,77 Orse 02662 argamassa industrializada ac-1. rejuntada. exclus1ve mboço 

2.5.11 
Revestimento cerâmico para paredes internas com p a c as tipo grês 

m' 26.88 41.65 1.119.61 87265 ou semi-grês de dimensões 20x20 em 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão e verniz 

2.5. 12 acrílico para proteção de superficies em concreto ap rente. m' 26,88 5.06 136.12 Orse 05956 
litoceramica 

2.5. 13 Aplicação manual de fundo selador acrílico uma der não m' 34.04 4.30 146.24 88484 

2.5.14 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas 

m' 34,04 13.81 470.16 88488 demãos. Af 06/2014 
2.5.15 Quadro de disjuntor 4x4 ud 1,00 47,62 47,62 Orse 00805 
2.5. 16 Disjuntores 30 a 30A ud 2,00 14.63 29,26 74 130/001 
2.5.17 Luminaria tipo calha ?x20W ud 2.00 68.80 137.59 Orse 00836 

2.5. 18 Lampada LED Tubular T8 Leitosa Branco Frio 20V. 120cm ud 4.00 79.88 319.54 
lux si de (12) 

3307 761 0 
2.5.19 interruJltOr Simples I tecla com espelho ud 1.00 12.46 12.46 72331 

2.5.20 
Tomada de embutir 2p+t I Oal250v c/ placa - forneci mento e 

ud 4,00 14,80 59. 18 83540 
instalacao 

2.6 Módulo 06 
2.6. 1 Demolição de Divisórias I m' 11.63 8.34 96.99 7221 7 
2.6.2 Retirada de Esquadrias I m' 5.91 16,68 98.58 85334 
2.6.3 Demolição de Alvenaria sem reajll"oveitamento m' 0,38 93.97 35.71 73899/002 

2.6.4 
Remoção de tomadas, interruptores, disjuntores. cai, a de 

ud 8,00 13,51 108,10 854 16 
disjuntores e luminarias 

2.4.4 Demolicao de piso em ladrilho com argamassa m' 21.62 15.89 343,50 85367 

2.4.5 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo gr s de 

m' 21.62 34.30 741.48 87247 
dimensões 35x35 em 

2.4.6 Rodapé cerâmico h:7cm m 14,25 7,04 100,38 88648 
2.6.5 Pona para divisória Naval ud 1.00 160.25 160,?5 Orse 06308 
2.6.6 Divisaria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis ~maço m' 13.02 68,02 885,57 Orse 00402 

2.6.7 
Janela em vidro temperado incolor, espessura 8mm. fornecimento e 

m' 7.98 266.20 2.124.24 72119 
instalacao. 

2.6.8 Ponto de telefone. com eletroduto de pvc rígido em ui do ud 1.00 61,25 6 1,25 Orse 01059 
2.6.9 Tampo de balcão em oram to m' 1.03 177.56 182.89 Orse 02790 

Pintura de acabamento com apl icação de 02 demão e verniz 
2.6. 10 acrílico para proteção de superficies em concreto ap rente. m' 26.04 5,06 13 1,87 Orse 05956 

litoceramica 
2.6. 11 Aplicação manual de fundo selador acríl ico uma der ão m' 34.04 4.30 146,24 88484 

2.6.12 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acríl ica em teto. duas 

m' 34.04 13,81 470,16 88488 
demãos. Af 06/2014 

2.6.13 Quadro de disjuntor 4x4 I ud 2.00 47.62 95,23 Orse 00805 
2.6. 14 Disjuntores I O a 30A ud 4.00 14.63 58.51 74130/001 
2.6.15 Luminaria tipo calha 2x20W ud 2.00 68.80 137,59 Orse 00836 

2.6.16 Lampada LED Tubular T8 Leitosa Branco Frio 20W 120cm ud 4.00 79.88 3 19,54 
lux side (12) 

33077610 
2.6.17 interruptor Simples I tecla com espelho ud 1.00 12,46 12.46 72331 

2.6.18 
Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c! placa- forneci nento e 

ud 4.00 14.80 59.18 83540 
instalacao 

2.7 Módulo Central 
2.7. 1 Retirada de Esquadrias m' 40,41 16.68 674,04 85334 

2.7.2 
Remoção de tomadas. interruptores. disj untores. cai a de 

ud 12,00 13.51 162,1 4 85416 
disiuntores e luminarias 

2.7.3 Remoção de Revestimento a base de Cimento. cal e re•a m' 2.50 8.34 20.85 73802/001 
2.7.4 Demolicao de_ piso em ladrilho com argamassa m' 132.52 15,89 2. 105,48 85367 

2.7.5 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo gr s de 

m' 132.52 34,30 4.544.91 87247 
dimensões 35x35 em 

2.7.6 Rodapé cerâmico h:7cm m 27.90 7.04 196,53 88648 

2.7.7 
Emassamento de superficie, com aplicação de O I de não de massa 

m' 2,50 9.65 24.12 Orse 06344 
niveladora acrílica 

2.7.8 
Janela em vidro temperado incolor, espessura 8mm, ornecimento e 

m' 5.92 266.20 1.575,88 72119 
instalacao. 
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2.7.9 
Porta em vidro temperado incolor. espessura 15mm fornecimento e 

m' 34.50 495,00 instalacao. 17.077,50 Orse 02595 

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão e verniz 
2.7.10 acrílico para proteção de superficies em concreto ap rente, m' 39,06 5,06 197,80 Orse 05956 

litoceramica 
2.7. 11 Aplicação manual de fundo selador acrílico uma de não m' 145.54 4.30 625.24 88484 

2.7.12 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílic em teto. duas 

m' 145.54 13.81 2.010.20 demãos. Af 06/20 14 88488 

2.7.13 Luminaria tipo calha 2x20W ud 12.00 68.80 825.55 Orse 00836 

2.7. 14 Lampada LED Tubular T8 Leitosa Branco Frio 20V. 120cm ud 24,00 79,88 1.917.22 
lux stde (1 2) 

3307 7610 
2.8 Módulo Plataforma 

2.8. 1 
Remoção de estrutura metálica chumbada em concr to (alambrado. 

m' 40,41 13,74 555.23 Orse 00481 guarda-corpo) 
2.8.2 Demolição de Alvenana sem reaproveitamento I m' 1. 10 93.97 103,37 73899/002 
2.8.2 Demolicao de piso em ladrilho com aroamassa m' 110.10 15,89 1.749.27 85367 
2.8.3 Estaca a broca diametro 20cm m 24,00 52.34 1.256.26 74156/003 
2.8.4 Concreto fck 20 Mpa, preparo em betoneira e lançat ~ento m' 0.85 379,40 322.49 74138/002 
2.8.5 Formas tipo sanduíche com tabuas. 30 aproveitame tos m' 6.30 17,40 109.62 73653 
2.8.6 Pefil metálico 34x l/8 0,87kglm (blocos e estrutura CM) kg 38.11 10.82 412.50 73970/002 
2.8.7 Perfil ue ( I 00x50x17x2mm) 3.02kgtm kg 40.02 10.82 433, 18 73970/002 

Pavimentação com granito preto na meado. e = 3 cn , aplicado com 
2.8.7 argamassa industrializada ac-i. rejuntado, exclusive egularização m' 11 0.10 236.26 26.01 1,79 Orse 03091 

de base 
2.8.8 Banco Tip_o A ud 2.00 239,40 478.80 campos. Atuar 
2.8.9 Banco Tipa B I ud 2.00 258,00 516,00 COI11QOS. Atuar 

2.8.10 Floreira Frisada 0,40X0.45 ud 2.00 116.40 232,80 
Tiro! Plantas (31) 

2516- 1990 
2.8.11 Revestimento com painel ACM m' 74.76 301,80 22.562,57 Orse 06063 

2.8. 12 Super LED Painel Quadrado 30XI20- 36W Bivolt OOOK ud 6.00 398.52 2.391.12 
lnduspar ( 16) 

3343-5477 

2.8. 13 
Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm). i clusive 

4.00 167,59 670.37 73976/009 
conexoes- fornecimento e instalacao 

m 

2.8. 14 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão de esmalte ou 

m' 145.54 10,69 1.556,11 Orse 03192 
óleo sobre superficies metálicas 

2.8. 15 Luminaria ti]l_a calha 1 x20W ud 16.00 41,92 670,66 Orse 00835 

2.8. 16 Lampada LED Tubular T8 Leitosa Branco Frio 20\1 120cm ud 32.00 79.88 2.556.29 
lux si de (1 2) 

33077610 

2.9 Fachada e telhado 
Pasti lha cerâmica esmaltada para parede, dimensõe 5 x 5 em. 

2 9. 1 aplicada com argamassa industTializada ac-ii. rej unt da, exclusive ml 92,50 175.09 16.196,01 Orse 05219 
embaço 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão e verniz 

2.9.2 acríl ico para proteção de superficies em concreto ap rente. m' 68,61 5,06 347.44 Orse 05956 
litoceramica 

2.9.3 Aplicação manual de fundo selador acrílico uma demão m' 181.90 4.30 781.44 88484 

2.9.4 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acril ic~ em teto. duas 

m' 181.90 13,81 2.512.40 88488 
demãos. Af 06/20 14 

Qualitá Arte e 

2.9.5 Letreiro em PYC maciço esp 20mm (0,50x2 1,1 0) ud 1,00 5.940.00 5.940.00 Visual 
( 44) 3225-8994 

2.9.6 
Pintura hidrofugante com si licone sobre piso ciment pdo. uma 

m' 484.60 18. 14 8.792.58 73978/001 
demao 

2.9.7 
Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, des nvolvimento 

94.73 73.20 6.934.24 72105 
de 70cm 

m 

2.9.8 
Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24. dese volvi menta de 

11.60 116.40 1.350,24 72 107 
102cm 

m 

2.10 Aguas pluvtats, acessibilidade , tluminaçao marqms e calçada 

2.10.1 
Tubo de aço galvanizado com costura 3" (80mm), i clusive 

2,80 167,59 469,26 73976/009 
conexoes- fornecimento e instalacao 

m 

2.10.2 
ContTapisollastro de concreto nao-estrutural, e=5cm preparo com 

m' 16.50 32,68 539,15 73907/003 
betoneira 

3.1.3 Concreto fck 20 Mpa para reparo da calçada m' 0.40 418,26 167,30 73983/001 

2. 10.3 
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo g es de 

m' 20.0 1 34.30 686.26 87247 
dimensões 35x35 em 

2. 10.4 
Remoção de tomadas, interruptores. disjuntores, caixa de 

ud 2.00 13,51 27,02 85416 
disjuntores e luminarias 
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REFORMA T RMINAL RODOVIÁRIO 
2. 10.5 Luminaria tipo calha 2x20W ud 2.00 68.80 137.59 Orse 00836 

2.10.6 Lampada LED Tubular T8 Leitosa Branco Frio 20V. 120cm ud 4.00 79.88 319.54 
lux side (12) 

3307 7610 
2.10.7 Muro de arrimo de alvenaria de tijolos m' 1.48 460,52 68 1.58 73844/002 

Reaterro apiloado em camadas 0,20m. utilizando m teria! argilo-

2.10.8 
arenoso adquirido em jazida, ja considerando um acréscimo de 
25% no volume do material adquirido. não consider ndo o m' 3,39 53.47 181.27 57 19 

transporte até o reaterro 

2. 10.9 
Tubo pvc, série r. água pluvial, dn 150 mm, forneci o e instalado 

14.13 59.82 em condutores verticais de águas pluviais. Af 12/20 4 p 
m 845,26 89580 

Total 200.698. 14 
3.0 EXTERIOR "paisagismo" 
3.1 Chafariz 

3. 1.1 Estaca a broca diametro 20cm m 25.00 52.34 1.308,60 74156/003 
Forma para estruturas de concreto (pilar. viga e laje) em chapa de 

3.1.2 
madeira COmpensada plastificada. de J, l 0 X 2.20, esrssura = 12 
mm, 05 utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmo tagem-

m' 32.63 31.54 1.029.02 84219 

exclusive escoramento 
3. 1.3 Concreto fck 20 Mpa com imperrneabilizante m' 3,52 418,26 1.472,28 73983/001 
3.1.4 Pigmento para concreto, Bayferrox, 18kwm3 kg 63.36 8.87 561,88 Orse 05848 

3.1.5 
Armacao de aco ca-60 diam. 3.4 a 6.0mm.- forneci o ento I cone 

kg 105.00 8. 16 856.80 73942/002 
(e/perda de I 0%) I dobra I colocação. 

3.1.6 
Arrnacao aco ca-50. diam. 6.3 (1 /4) á 12,5mm(l /2) !fornecimento/ 

kg 247,00 8,35 2.062,94 74254/002 
cone( perda de I 0%) I dobra I colocação. 

3. 1.7 Lastro de Brita. esp 3cm I m' 0.70 83.77 58.64 74164/004 
3.1.8 Lastro de concreto, esp 6cm m' 1.40 414.77 580.68 83532 

3.1 .9 
Manta imperrneabilizante a base de asfalto - forneci T ento e 
instalacao m' 23 ,30 47.64 LllO.O I 73968/001 

Pastilha cerâmica esmaltada para parede. dimensões 5 x 5 em. 
3.1. 10 aplicada com argamassa industrializada ac-ii. rejunt da, exclusive m' 35,8 1 47.64 1.705.99 73968/001 

emboço 
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demão 4e vern1z 

3. LII acrílico para proteção de superfícies em concreto ap 1rente. m' 45,20 5.06 228,89 Orse 05956 
litoceramica 

3. 1. 12 
Placa em aço galvanizado 40x80, com mensagem c nforrne 

ud 1.00 432,00 432.00 Orse 05956 
projeto e/ou memorial descrit ivo 

3.2 Hidrosanitano 
3.2.1 Bico tulipa fixo btf08 com holofote subaquático Iara ia ud 1,00 2.134,68 2.134.68 Mercado 
3.2.2 Bico gêiser saída 02.1 /2" ud 8.00 295.78 2.366.2 1 Mercado 
3.2.3 Tubo. pvc. soldável, dn 20mm, fornecimento e instai ação. m 6.1 7 5.86 36,13 8940 1 
3.2.4 Tubo. pvc. soldável, dn 25mm, fornecimento e instai ação. m 3,85 7.18 27,63 89402 
3.2.5 Tubo. pvc, soldável, dn 32mm, fornecimento e instai ção. m 10,30 11.21 115,44 89403 
3.2.6 Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, fornecimento e instai ção. m 9,42 9.71 9 1,45 89448 
3.2.7 Tubo. pvc. soldável, dn 50mm, fornecimento e instai ção. m 20.00 12.00 240,00 89449 
3.2.8 Tubo, pvc, soldável, dn 60mm. fornecimento e instai ção. m 2.96 15.23 45.08 89450 
3.2.9 Tubo, pvc. soldável, dn 75mm. fornecimento e instalação. m 9.15 25.43 232,67 8945 1 

3.2.10 Válvula de pé com crivo o 50mm (3")- fornec.ment e mstalação ud 2.00 190,27 380.54 73796/006 

3.2.11 Válvula de pé com crivo Q 80mm (2") - forneciment e instalação ud 1.00 431.24 43 1.24 737961004 

3.2.12 Caixa de alvenaria 50x50x50cm e/fundo e tampa de concreto ud 1.00 82.14 82.1 4 autor 
3.2.13 Caixa 120x 1 I Ox 1 DOem e/fundo em concreto e tampa metalica ud 1.00 925.20 925,20 autor 

3.2.14 
Torneira de boi a vazao total 3/4 com balao plastico - fornecimento 

ud 1,00 64,79 64,79 74058/002 
e instalacao 

3.2. 15 Registro gaveta 2" bruto !atao- fornecimento e instai c ao ud 1.00 118,88 118,88 7418 1/001 
3.2.16 Registro gaveta 3" bruto I atao - fornecimento e instai c ao ud 2.00 373.09 746. 18 74179/001 

3.3 Elétrico 

3.3. 1 
Cabo de cobre isolamento tennoplastico 0,6/l kv 4m r2 anti-chama . 

m 4.50 5,38 24. 19 834 18 
fornecimento e instalacao 

3.3.2 
Cabo de cobre isolamento terrnoplastíco 0.6/1 kv 6m r2 anti-chama 

m 39.50 6.47 255.49 83419 
fornecimento e instalacao 

3.3.3 
Cabo de cobre isolamento terrnoplastico 0,6/ II.."V I D1 m2 anti-

384.00 8,84 3.396,1 o 83420 
chama - fornecimento e instalacao 

111 

3.3.4 
Cabo de cobre isolamento terrnoplastico 0,6/1 kv 161 m2 anti-
chama - fornecimento e instalacao 

m 14 1.00 12. 11 1.707.23 8342 1 

3.3.5 
Cabo de cobre isolamento terrnoplastico 0,6/1 kv 25rr m2 anti-

7.30 17. 18 125.44 83422 
chama - fornecimento e instalacao 

m 

-
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REFORMA TlfRMINAL RODOVIÁRIO 

Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno br ta ud 8.00 154,44 
Eletroduto pvc nexível - pead I" m 22.90 6,08 
Tubo pvc Kananex p/ instalções elétricas, 0- 1 112' m 77.00 8.90 
Tubo pvc Kananex p/ instalções elétricas. 0 - 2' m 44.40 11.06 
Disjuntor termomagnetico bipolar 1 O a 50A. forneci !lento e 

ud 3.00 67.74 
instalacao 
Disjuntor tennomagnetico tripolar I O a 50 A. forneci ~entoe 

ud 3.00 96.00 
instalacao 
Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 40 KA ud 4,00 66.13 
lntem tptor tetrapolar DR (in 30mA)- D!N -25 A ud 2.00 131 ,64 
Fornecimento e implantação de relê foto-elétri co em poste ud 1.00 81.48 
Contatar com bobina 230V- Trijl_olar 20A (3NA) ud 3,00 293.42 
Progr. digital semanal (8 progr.) I ud 3.00 293.42 
Conjunto Motobomba 5HP trifasico I ud 1.00 5.534.96 
Quadro de comando Motor trifásico 220V. 60Hz 5CV ud 1.00 5.949.60 
Quadro de comando p/transfonnador 12v ud 1.00 812.52 
Quadro de distriblllcao de energia em chapa de aco alvanizado, 
para 12 disjuntores tennomagneticos monopolares, c pm ud 3.00 218.16 
barramento trifasico e neutro- fornecimento e instai c ao 
Holofote branco 12v I Ow ud 6.00 906.12 
Holofote 12v-IOW RGB ud 2.00 1. 120.80 
Luminaria ornamental em LED I x60W I ud 5.00 1.862.04 
Luminaria ornamental em LED 2x60W ud 2.00 3.125.24 

Pavimentação 
Meio-fio de concreto moldado no local. usinado 15 pa, com 0,25 
m altura x O, I O m base. rejunte em argamassa traco :3.5 (cimento m 222.70 32.40 
e areia) 
Demolição de calçada m' 11 .83 15.89 
Demolição e retirada de meio fio m 13.20 7.92 
Meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 mpa, 4 em base x 30 

9.54 38.18 
em altura. moldado "in loco" com extrusora 

m 

Piso em bloco de concreto, mtenravado. cor natural, fck=35mpa, 
m' 42,70 48.62 

sobre colchão de areia. p/ tráfego leve. e=6cm 
Piso em bloco de concreto, intertravado. colorido, f c ·-35mpa. 

m' 248,61 63.28 
sobre colchão de areia. p/ tráfego leve. e=6cm 
Rampa para acesso de deficientes. em concreto simp es 
Fck=25MPa, desempolada. com pintura indicativa e r novacor. 02 ud 2,00 215.82 

demãos 
Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta. e concreto. na 
cor vermelha. p/deficientes visuais. aplicado com ar amassa m' 43,86 66.24 

industrializada ac-ii. re juntado. exclusive regulariza o de base 
Paisagismo 
Lixeiras metálicas com pintura epóxi. feitas em aço alvanizado ud 2,00 276.00 
Plantio de grama batatais em placas m' 726.15 7,9 1 

Total 
SERVIÇOS FINAIS 
Limpeza final da obra I m' 1.588.00 2.57 

1.?35.52 
139,32 

685.61 
491.24 

203.22 

288,00 

264.53 
263.28 

81.48 
880.27 
880.27 

5.534.96 
5.949.60 

812.52 

654.48 

5.436.72 
2.241.60 
9.310.20 
6.250.49 

7.215.48 

187.96 
104.54 

364.28 

2.076,24 

15.731.05 

431 ,64 

2.905.29 

552,00 
5.742.39 

4.077.98 
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A;rtl o Aotôoio AgeoHo ~refeito Municipal 

An erson Franciscon 
rquiteto Urbanista 

CAU A66339-S 

83446 
Orse 02541 
Orse 06002 
Orse 05999 

74130/003 

74130/004 

compos. Atuor 
compos. Atuor 

Orse 04801 
72343 
72343 

compos. Atuor 
compos. Atuor 
compos. Atuor 

83463 

compos. Atuor 
compos. Atuor 
compos. Atuor 
compos. Atuor 

compos. Atuor 

85367 
85335 

73763/003 

Orse 03895 

Orse 03903 

Orse 03746 

orse 04864 

compos. Atuor 
74236/001 
101.868.62 

9537 
4 077 98 
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