
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

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

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

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 077/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS no 018/2015 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede na Av. João 
Medeiros, no 1.181 - A, Centro, Município de Ubiratã, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o 
no 04.875.155/0001-22, representada por seu representante legal Sr. Sergio Antonio Pastro, RG 
3.536.269-0 e CPF no 727.154.729-00. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 077/2015 Edital 
de Tomada de Preços no 018/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1 a. O presente contrato tem por objeto a Construção da Super Creche -
(PROINFANCIA) - Projeto 2 Convencional - Projeto Padrão FNDE, conforme especificações 
apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, constantes no Processo Licitatório acima 
descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a contratação; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. -
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Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total, constante deste contrato é de R$-1.176.867,07 (Um Milhão, Cento e Setenta e Seis Mil, 
Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sete Centavos). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço 
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização, aceitação e liberação dos recursos através de convênio/FNDE. 

Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado 
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

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

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, e o prazo de execução será 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias, a partir desta data, podendo ser rescindido ou 
aditivado, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

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

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

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

DAS COMUNICAÇÕES 

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

DO FORO 

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

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Maio de 2016. 

a~u~ 
Contratan 
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CONENG -CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
Contratado 

~-

TESTEMUNHAS: 



• PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-PARANÁ-

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS Nº 01/2016 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ nº 77.845.394/0001-03, AUTORIZA a empresa CONENGE -

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, localizada em Ubiratã, Av. João Medeiros, 
nº 1181-A inscrita no CNPJ nº 04.875.155/0001-22, celebrado através do 

,.. contrato, assinado entre as partes no dia 10/04/2016 e de acordo com a 
licitação tomada de preços 018/2015, a dar início ao serviço da obra 

objeto do contrato acima, localizada no endereço, neste município, 

obedecendo aos padrões técnicos e das exigências descritas na Portaria nº 
340, de 04 de março de 2013. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 13 de Maio de 2016. 

SEBAS~ÃO ~qNALD? VILELA 
E GE~RO'CIVIL 

REA 19.354-D/PR. 

PREFEITO MUNICIPAL 

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

www.novacantu.pr.gov.br 



• PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVACANTU 
-PARANÁ-

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS Nº 01/2016 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ nQ 77.845.394/0001-03, AUTORIZA a empresa CONENGE -
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, localizada em Ubiratã, Av. João Medeiros, 
nQ 1181-A inscrita no CNPJ nQ 04.875.155/0001-22, celebrado através do 
contrato, assinado entre as partes no dia 10/04/2016 e de acordo com a 
licitação tomada de preços 018/2015, a dar início ao serviço da obra 
objeto do contrato acima, localizada no endereço, neste município, 
obedecendo aos padrões técnicos e das exigências descritas na Portaria nQ 
340, de 04 de março de 2013. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 13 de Maio de 2016. 

SEBASTI~O R ALO? VILELA 
E~GEN EIRO CIVIL 
CREA 19.354-D/PR. 

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

www.novacantu.pr.gov.br 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 077/2015 
EDTIAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-000, neste 
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, 
Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR e inscrita no CPF sob o n° 676.205.159.68. 

CONTRATADA: CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, com sede na Av. João 
Medeiros, no 1.181 - A, Centro, Município de Ubiratã, Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o 
no 04.875.155/0001-22, representada por seu representante legal Sr. Sergio Antonio Pastro, RG 
3.536.269-0 e CPF no 727.154.729-00. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato, 
considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 077/2015 Edital 
de Tomada de Preços n° 018/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas 
condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1 a , O presente contrato tem por objeto a Construção da Super Creche -
(PROINFANCIA) - Projeto 2 Convencional - Projeto Padrão FNDE, conforme especificações 
apresentadas na Carta Proposta da Empresa Contratada, constantes no Processo Licitatório acima 
descrito. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente a contratação; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus 
funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da 
entrega do produto. 
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Clausula 4a, A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais 
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelo 
total, constante deste contrato é de R$-1.267.584,71 (Um Milhão, Cento e Setenta e Seis Mil, 
Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sete Centavos). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao serviço 
executado, objeto deste contrato, e, o pagamento será executado mediante entrega, 
medição/fiscalização, aceitação e liberação dos recursos através de convênio/FNDE. 

Cláusula 1a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato, não podendo ser reajustado 
sem prévio entendimento e justificativa que deverá ser aceita e homologada pela contratante. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

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

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 01 ano, e o prazo de execução será 
de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias, a partir desta data, podendo ser rescindido ou 
aditivado, independentemente de aviso ou notificação pela CONTRATANTE . 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

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

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais em 
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta ou 
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 87, 
da Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser aplicadas, 
'\ 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

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

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

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

total ou parcialmente, a criterio do (representante da CONTRATANTE), se entender as 
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

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

DO FORO 

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

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 10 de Maio de 2016. 

TESTEMUNHAS: 



CC>NENGE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 018/2015 

CARTA PROPOSTA 

~. 

_-r L t, 

A Empresa CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA, com sede à Avenida 
João Medeiros, 1181 - Centro, situada na cidade de Ubiratã, no Estado Paraná, 
Telefone (44) 3543-1636, CNPJ/MF 04.875.155/0001-22, representada neste ato 
através do seu sócio administrador SERGIO ANTONIO PASTRO, portador da cédula 
de identidade RG sob n. 0 3.536.269-0 e do CPF sob n.0 727.154.729-00, Propõe ao 
Município de Nova Cantu o constante no objeto da Tomada de Preços n° 018/2015, 
Objeto: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche -
(PROINFANCIA)- Projeto Padrão FNDE Tipo 2. 

Valor proposto para a execução da obra é de: 

R$ 1.176.877,07 (Hum milhão cento e setenta e seis mil oitocentos e setenta e 
sete reais e sete centavos); 

O Prazo de execução do objeto é de: 08 (oito) meses, contados a partir da assinatura 
da ORDEM DE SERVIÇO; 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data da sua emissão; 

Dados Bancários: Banco Caixa econômica Federal, AG: 3326- CC: 145-2- Ubiratã/PR 

Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 2015. 

STRO 
C--6P'F:4r2r.154. 729-0(J 

RG: 3. 536.269-0 

I 
C O N E N G E - C O N S T R U T O R A D E O 8 R A S L T D A. 

C N P J. O 4 . 8 7 5 . 1 5 5 I O O O 1 - 2 2 I N S C R I Ç A O E S TA D U A L. 9 O . 4 O 3 . O 3 2 - 5 9 
Av. João Medeiros, 1.181 -A- Centro- Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATA - PR 

E-mail: conengeconstrutora@gmail.com 

... ... 



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

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

HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n• 077/2015- Edital de Tomada de Preços n• 
018/2015, para Contratação de Empresa para execução de obra de Construção da Super Creche (Proinfância) 

. -Projeto 2 Convencional - Projeto Padrão FNDE, conforme especificação no Edital. 
! . I 

Torna-se pública a Homologação do processo licitatório em epígrafe à Empresa CONENGE -
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o n• 04.875.155/0001-22, no valor total de 
R$-1.176.877,07 (Um Milhão, Cento e Setenta e Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sete 
Centavos). 

LOTEN•01 

ITEM ESPECIFICAÇÃO VENCEDOR VALOR 

01' Contratação de Empresa para CONENGE - TOTAL 
execução de obra de Construção da CONSTRUTORA DE R$-1.176.877,07 

Super Creche (Proinfância) - Projeto OBRASLTDA 
2 Convencional - Projeto Padrão CNPJ sob o no 
FNDE 04.875.155/0001-22 

Nova Cantu, Paraná, 29 de Dezembro de 2.015 . 

Pl 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, no 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 

Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITA TÓRIO n° 077/2015 
EDITAL DE tomada de orecos n° 018/2015 

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

CONTRATADO: CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDACNPJ. 
04.875.155/0001-22 

OBJETO: CONTRUÇÃO SUPER CRECHE - tPROINFANCIA) -
PROJETO 2 CONVENCIONAL - PROJETO PADRÃO, 
FNDE. 

VALOR: R$-1.267.584,71 tUm Milhão, Cento e Setenta e 
Seis Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sete 
Centavos). 

ASSINATURA: 10 de Maio de 2.015. 

VIGÊNCIA: 01 tum)ANO. 

EXECUÇÃO: 365 tTREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS. 

PUBLICADO EM ~., I "r- I 2ç.~C;_ 
~ c .... o J ... ..;t.:. .... ~C""'-

JORNAL: c.n.l-tu Vl..o--

ED\ÇÃO N.o '1 ) f'-t f:-c(r .. ) ~~ 
RESPONSÁVEL-~~g;:_---
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 077/2015, Edital de Tomada de Preços n° O 18/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 16 de 

Dezembro de 2.015. 

Objeto: Contratação de Empresa para execução de obra de Construção da Super Creche 

(Proinfância) -Projeto 2 Convencional -Projeto Padrão FNDE 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 22 de Dezembro de 2.015 . 

) ......_ . ""' 
\.I"~ _, " ' 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

OAB-PR no 4.058 J 

Àssessor Jurídico 

...___ 



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

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

I ERMO DE ADJODicAcAo 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N• 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• O 18/2015 

A Comissão Municipal de Licitações, após' análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epigrafe à Empresa: CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrito no CNPJ sob o n• 04.875.155/0001 -
22 fi con orme segue: 

ITEM QUANTIDADE 
OI OI 

Comissão de Licitações: · 

DESCRI CÃO ValorTQtªl 
Contratação de Empresa para execução de obra de Construção da Super R$-1.176.877 ,07 
Creche (Proinfância) - Projeto 2 Convencional- Projeto Padrão FNDE 

PU 

RE~ 

R$-1 .176.877,07 

Nova Cantu, Param1, 18 de Dezembro de 2.0 15. 
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 077/2015 

TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 16 de Dezembro de 2015, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas de 
preços, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Empresa para execução de 
obra de Construção da Super Creche (Proinfância) - Projeto 2 Convencional - Projeto Padrão 
FNDE, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as 
empresas:-

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM EMPRESA 
. 01 CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

CNPJ -04.875.155/0001-22 
01 CW CONSTRUÇÕES CIVIS L TDA 

CNPJ- 82.305.54110001-92 

· Iniciou-se a sessão com a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação 
das participantes, e, revisada a documentação e passada para conferência e assinatura dos 
documentos pelos participantes, contatou-se que as duas Empresas cadastradas apresentaram a 
documentação exigida em Edital e foram habilitadas a participarem do certame. 

. Em seguida, iniciou-se a abertura do envelope contendo as propostas de preços, sendo 
apresentadas da seguinte forma: 

LOTE ·o1-ÚNico. 
ÍTEM EMPRESA Valor Total 

01 CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS L TDA R$-1.176.877 ,07 
CNPJ- 04.875.155/0001-22 

01 CW CONSTRUÇÕES CIVIS L TDA R$-1.179.538,70 
CNPJ- 82.305.54110001-92 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, fica declarada vencedora, e 
recomenda a Comissão de Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE 01 ' - no Valor Total de R$-1.176.877,07 (Um Milhão, Cento e Setenta e Seis Mil, 
Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Sete Centavos): a empresa: CONENGE -
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Inscrito no CNPJ sob o no 04.875.155/0001-22; 

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

· d~cumento, ato ou forma de procedimento. 
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Prefeitura Municipal de Nova Canty/ -------
01 ~ 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 <i C,1nt1.1 -~ 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 

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

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e 
aprovada vai assinada pela Comissão de Licitação e participantes do certame. 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Dezembro de 2.015. 

Comissão de Licitações: 

i{;)v~(w 
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~~~ 

'J(mpresas Participantes: 
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[obra: Prolnfãncia- Tipo 2 ........ ~ .... 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 018/2015. CONE ;p PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

I ~do ! 2 _l un I 1,00 _l I 1.176.877,07 

ITEM DESC~ DOS S ........ ,,..,..., ... UNID. QUANT. PR. UNIT (R$) ~ALOR (R$) 

_! ~PREI 141ll= 24.657,39 
1.1 [Placa da obra-~ Governo Federal m• __§,QQ. ~ 2.112,00 

...11. I 'de água un 1,00 1J10,00 _1_j_1Q,Q(). 
1.3 1_de energia_elêtrica~m baixa~s>. un 1,00 1.53~ 1.537,57 
1.4 I 'de esgoto _lJI}_ _1,QQ_ ~ 240,32 

_1.5 ~ões~rios ld.,oó<:ito~o~refeitóriol com piso m• 40,00 ~_1,46 10.058.40 
1.6 .. ocaçãoda~ '"' ,.,, 1 de gabarito) m• 890,73 4,45 3.963,75 

_1_2 ~( um furo de 7m a cada~ __ITl ~ ~ 2.227,75 
1.8 [Tapume de chapa de madeira , 6mm (35x2.00m, frente do terreno) m• 70,00 _4M8 ~-

~ 24.657,39 

_l. ~PARA FI ~ 
2.1 Aterro apiloado em~as~- arenoso (entre .l!l' ~ ~ 1.347,78 
2.2 ~de valas em qualquer terreno_!!X<:eto rocha até h=~ m• 103,75 ~ 3.232,85 
~3 I RF!oulari7acão ~ · do fundo de valas m• 183,26 14,41 2.640~ 
2.4 IReaterro apiloado de vala com~ m• 59,95 _b.!.! 126,49 
~ 

.. 5 _fllil_r1ual de valas em qualquer~ rocha até h=1,50 m m• 15,62 --ª1..1§_ 486,72 
2.6 1Pnlll::ori7, .,;; , e >.Q9fundo~ m• 27,71 ~ ~ 

_]-.1_ ~de vala com material da obra m• ~ _1,_!.1. 19,41 
I CASTELO.J)_'AGUA 

~ 2.8 ~de valas em qualque~até h=1,50 m m• 5,78 31,16 
~ L~ 1 do fundo de valas -~ 12,96 ~ ~ 
2.10 I Reaterro_ ª-Piloado de vala com material da~ m• 1,06 _1,_!.1. 2,24 

Subtotal 8.622.43 

3 I FUNI tt.cc =s rRQ3R07 
r, ~ 41lMJU>O PARA FUNOACOES -BLOCOS 

3.1 Estaca a..!@@ _ _(broca) d=20 em com concreto~.!? .. ME~Jsem"' ~ m ~ ~ 14.604,28 
3.2 Lastro~agro(e=3~ m• 62,89 .1Q.R 1.284,21 
3.3 ~comum para Fundações - 10X m• 81,81 25,83 2.113,15 

3.4 
.ll.rrnação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) I dobra 

l1 I ·-"· kg 213,55 7,97 1.701,99 

~ ... Q.;ã~ de aço CA-60 Diam. 3,4 a R ""' perda de 1 0%) I dobra I kg 167,91 7,78 1.306,34 3.5 -· ..... 
I ""· 

3.6 Concreto para >ndadiío fck=25MPa. incluindo~ ~ m• ..1lái ~ ~ 
~ t.llMt.nc 1 PARA FUN~I nllt.MFS 

3.7 [Forma de~m para Fl•nrl::or:n<><: - • 10X m• 453,60 _1L_()Q 12.247,20 

3.8 
jArmação _aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) I dobra 
[/ kg 795,73 7,97 6.341,97 

3.9 
I Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) I dobra I 

.;;, kg 358,45 7,78 2.788,74 

..... 10 ~ Jnclujr1d~ ,,.,.,.m.,ntn m• 2_§,ll_ ~ ~ 
IFUNDACAO DO CASTELO D'AGUA 

~JJ ~ d=30 crn com~Mpa (sem ar """'"uJ~ .ZJ:!l m 56,00 55,84 3.127,04 
3.12 [Corte e~cabeca de estaca un 12,00 ~ 52§,80 
3.1 3 ILastro~rnagro, e=3.0 m• 12,96 .1Q.R 264,64 
3.1 4 ~para ~"• ,n.-n. __::_ '"'' ' 10X m• _UQ_ 25,83 185,98 
3. 15 1ª"o_c_p.~ . para 1.0 m• de concreto un 6,48 ~ ~-
~ incluindo preparo. 1e m• 4,71 ~ 1.790,41 

~ 
3.17 Estaca a~) d=30 em com concreto fck~ Mpa (sem armaçac I - 7 __ITl m .lLQQ ~ 4.299,68 
3.18 .. astro de concreto maaro. e=3.0 m• 10,87 .1Q.R _22_1L97_ 
3.1-ª ~comum--ºª'ª- onrl, -;; .... ..:.. >5X m• 29,01 ~ 928,03 

3.20 ~~maçã~"- . CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) I dobra kg 50,27 7,97 400,65 

3.21 
[Armaçã~ de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 1 0%) I dobra I 

kg 53,27 7,78 414,44 

3.22 I Concreto para JJndacão incluindo prepar_o, m• 3,01 ~ ~ 
~Rt.nllt.~ 

3.23 I Forma de~ comum para - '10X m• ~ 25,83 1.261,80 

3.24 
[Armação _aço CA-50, Diam. 6,3 (114) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) I dobra 

lL 
kg 107,82 7,97 859,33 

3.25 
JArmação de aço CA-60 . 3,4 a 6,0m ___ ,,_ .... .. ~ perda de 1 0%) I dobra I 

kg 49,18 7,78 382,62 

3.26 ~I'· '" ~ m' 2,60 ~ 988,34 
Subtotal 78.938,07 - -· IUI632.62 4 I SlJ ~ L ~ l I I I 

~ : 1 4RMAOO .. PILARES f I l l ~ I 
4.1 [EQI'~ de madeira ~ ' .1 m'. I 288,23 l _1M.! I ~ , 

/ ~ 
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~ € v Obra: Proinfância -Tipo 2 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 018/2015. 

CONEN ;~=~· PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

I Edific<!.Ç_ão ....E_rinc_!J)al do Proinfância 2 ...1 un I 1 00 I 1.176.877 07 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNJO. QUANT. PR. UNIT (R$) VALOR (R$) 

4.2 Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) I dobra 
kg 1000,18 7,97 7 971,43 /coloc~o. 

4.3 Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 1 O%) I dobra I 
coloc~ão. kg 383,73 7,78 2.985,42 

4.4 Concreto Bombeado fck=25MPa incluindo preparo lançamento e adensamento. m, 
CONCRETO ARMADO - VIGAS 

15 73 38013 5.979 44 

4.5 Forma madeira cornp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma 
m• 450,43 25,51 11.490,47 V_1qas 

4.6 Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10°A.) I dobra 
/ coloc~o. kg 695,27 7,97 5.541 ,30 

4.7 Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) I dobra I 
kg 374,55 7,78 2.914,00 colocacão. 

4.8 Concreto Bombeado fck=25MPa incluindo preparo lançamento e adensamento. m' 
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 

2710 380 13 10.301 52 

4.9 Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa- 1 Ox1 Ocm, conforme 
m 142,10 16,31 2.317,65 loroieto. 

CONCRETO ARMADO - MURETA- PILARES 

lO Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma m• 23,53 25,51 600,25 

4.1 1 Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 1 0%) I dobra 
kg 68,18 7,97 543,39 /coloc~o. 

4.12 Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) I dobra I 
kg 28,36 7,78 220,64 colocacão. 

4.13 Concreto Bombeado fck=25MPa incluindo preparo lançamento e adensamento. m' 1 09 380 13 414,34 
Subtotal 58.632 62 

5 SISTEMA DE VEDAÇAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO !PAREDE~ 53.035.81 
ELEMENTOS VAZADOS 

5.1 Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 
llcimento arei& m• 5,14 127,67 656,22 

ALVENARIA DE VEDACÃO 

5.2 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 
m• 572,63 35,50 20.328,37 assentamento em aroamassa no trace 1:2:8 (cimento cal e areia) para_j)_arede interna 

5.3 Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
m• 12,34 67,61 834,31 19x19xO!ll; assentamento em argamassa no traço 1 :2:8_{_cimento cal e areia) 

5.4 Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; 
m• 460,66 49,17 22.650,65 assentamento em argamassa no tr~o 1:2:8_ícimento cal e areia) para parede externa 

5.5 Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), 
m 35,02 14,21 497,63 

assentamento c/ arca massa traco1 :6_ícimento e arei& 

5.6 Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com 
m• 11 ,32 606,37 6.864,11 

ai'Q_amassa tr~o 1:4 

i- ALVENARIA DA MURETA 

7 Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
m• 33,93 35,50 1.204,52 

39x19x0~ assentamento em argamassa no traço 1 :2:8_{_cimento cal e areia) 
Subtotal 53.035 81 

6 ESQUADRIAS 129.026 20 
PORTAS DE MADEIRA 

6.1 Porta de Madeira- PM1 - 70x21 O, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 
un 6,00 414,34 2.486,04 

tQrQieto de egtuadrias 

6.2 
Porta de Madeira- PM2 - 80x21 O, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de 

un 3,00 1.313,38 3.940,14 
egj__uadrias 

6.3 
Porta de Madeira - PM3 - 80x21 O, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto 

un 3,00 420,26 1.260,78 
de esouadrias 

6.4 
Porta de Madeira - PM4 - 80x21 O, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme 

un 6,00 420,26 2.521,56 
projeto de egwadrias 

6.5 
Porta de Madeira- PM5- 80x21 O, com barra e chapa metálica e visar, incluso ferragens, 

un 5,00 420,26 2.101,30 
conforme_QrQleto de esquadrias 

6.6 
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x1 00, folha lisa revestida com laminado 

un 8,00 99,27 794, 16 
melaminico incluso ferragens conforme_Qrqj_eto de e§g_uadrias 

6.7 Chª-!?_a metalica_jaluminio) 1mm para as _portas- fornecimento e instalação m• 1540 152,82 2.353 43 
FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

6.8 Fechadura de embutir completa. para portas internas un 31 00 77 01 2.387,31 
PORTAS EM ALUMiNIO 

6.9 
Porta de abrir- PA1 -100x210 em chapa de aluminio e veneziana- conforme projeto de m• 2,10 531 ,69 1.116,55 
esquadrias inclusive ferraoens 

6.10 
Porta de abrir- PA2- 80x21 O em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de m• 1,68 625,02 1.050,03 
esquadrias inclusive ferraoens ~ 

6.11 
Porta de abrir- PA3 - 160x210 em chapa de alumlnio com veneziana- conforme proj7t<íde 
esquadrias inclusive ferraoens 

m'l., 3,36 625,02 2.100,07 

6.12 Porta de correr de vidro - PA4 - 450x21 O conforme_RfQ.i.eto de esouadrias incl~ ferr--ª'l_ens rn> 66.15 477.83 31.608 45 
6.13 Porta de abrir- PAS - 120x185 - conforme projeto de egj__uadrias inclusive ferr~gens m• 2 22 477,83 1.060,78 

PORTAS DE VIDRO- PV 

.. 
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Obra: Proinfânc ia - Tipo 2 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 018/2015. 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

ITEM 

6.14 

6.15 
6.16 
6.17 
6.~ 

6.19 

6.20 

6.21 

6.22 

I 1 principal do 2 

DESCRIÇÃO DOS So:;~li' IÇOS 

[Porta de Vidro temperado- PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de 
, ,,., •nri"" 
14NF I 4!'; DE 4 IIMiNin -_JA 

Janela de Alumínio - JA-01 70x125, completa conforme projeto de '"' •- Guilhotina-
~anela~ Alumínio- J_A-02, J1Q)(~5. completa •_projeto de """' '"n.;,.,- Guilhotina 
Vidro fixo - JA-03. 140x115, completa conforme projeto de """' •~nn~e 
~de Alumínio- JA-04. J.iQrt95, completa -•· ' pro jeto de esquadrias- Guilhotina 
I Janela de Aluminío · JA-06, 21 Ox50, completa conforme projeto de esquadrias- Maxím-ar -
~º vidro liso incolor. "'""""' 1 6mm 
[Janela de Alumínio · JA-07, 21 Ox75, completa conforme projeto de esquadrias- Maxim-ar 
[incluso vidro liso incolor. """"""""'16mm 
Janela de Alumínio · JA-08, 21 Ox1 00, .. ,... , g conforme projeto de esquadrias- Maxim-ar -
incluso vidro liso incolor. """""""r~ 6mm 
Janela de Alumínio JA-09, 210x1 50, completa conforme projeto de esquadrias- Maxim-ar
[incluso vidro liso incolo r.~e~ura 6mm 

-~~L. N •"!-'t: •• J', 
CO N E ..t;_;l:----~ ·~ 

~~# -
I un I 1,oo I I 1.176.877,07 

UNID. QUANT. 

un 1,00 

m• 0.88 
m• 2.15 
m• 1,6 1 
m• 2.73 

m• 1,05 

m• 12,60 

m• 8,40 

m• 6,30 

PR . UNIT (R$) VALOR {R$) 

1.955,32 

1.156,95 
1.057,76 
1.865,04 
661,1_! 

708,93 

708,93 

708,93 

708,93 

1.955,32 

1.018,12 
2.274.18 
3.002,71 
1.804,83 

744,38 

8.932,52 

5.955,01 

4.466,26 

m• 1,05 
I Janela de Alumínio . JA-10, 70"75, completa conforme projeto de esquadrias- Maxim-ar- incluso 

708
,9

3 
744,38 6·2~3~lvi~drol~lisol ~inco~lor .. e~spe~~·tur~a~~~~~~~~~~~~~~~=---1----r------r-------~--------~ 

m• 5,25 
!Janela de Alumínio . JA-11 140x75, completa conforme projeto de esquadrias- Maxim-ar- 708,93 3.721,88 

·
24 I incluso vidro liso incolor."'""""" 16mm 

6.25 

6.26 

6.27 

6.28 
6.29 

6.30 

6.31 

6.32 

6.33 

[Janela de Alumínio · JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias- Maxim-ar 
lnçlu!;() vidro liso incolor. """""" t6mm 
Janela de Alumínio JA-13, 560x100, completa conforme proj eto de esquadrias- Maxim-ar 
incluso vidro liso incolor. """"""I or<~6mm 
[Tela de nvlon de ·"· ·fixada na "'"""~nn~ 
I VIDROS 
lYiQr() liso temperado incolor. ""' ""! 6mm- fornecimento e 
[Espelho cristal esP. 4mm sem moldura 
IESOIJADRIA- GRADilcMfiÃ!JÇQ 
LQMp_a de aco perfurada, inclusive Pintura - fornecimento e I 
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e 
IPF2l 
1 Portão de abrir gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e 

·" · 1 IP01 P02. P03l 
1 Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - f ornecimento e instalação (GR1, 
IQ_R2_, GR3. GR4l 

7 I"''"' ~ ••• i DE COBERTURA 
7.1 Estrutura metalica 
7.2 Telha~uiche metalica 
7.3 Cumieeira em perfil ondulado de~zincado 
7_.4 ~em chapa metalica N° 22 1 de 50 em 

5 Rufo em chapa de aço · nr. 24. 1 25 em 
.6 i i 1 lchaPiml_em~ 

8 IIMPF : ARII 7A ~.!1 

8.1 I 1 com tinta betuminosa em fundações, 

9 
9.1 
9.2 
9.3 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 
9.11 

9.12 

LI'<_~ V~::> riMENTOS IN I ~KNU;:, E EXTt:KNU:S 

[Chapisco de . em paredes internas. externas. vioas e I 
1 Emboco cara Paredes~ externas traço 1 :2~ manual- 2.0 em 
~única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espe~ura 2,5 em 
[Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pé r golas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 
I em 
[ Revestir111::111<l cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 em - incl. rejunte -conforme 
I projeto - branca 
" "v""111"""'u cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 em - incl. rejunte - conforme 
I projeto - azul 

""."" "" "" ~~ c.:r_âmico de paredes PEI IV - cerâmica 1 O x 1 O em - incl. rejunte - conforme 
~- verme1no 

r<e v~::,urnento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 1 O x 1 O em - incl. rejunte - conforme 
I projeto - branco 
[Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 1 O x 1 O em - incl. rejunte - conforme 
lproieto - amarelo 
Roda meio em madeira (laroura=1 0cml 
. Forro de oesso · - '-ª-
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico Y "'vt:•uuu 
24mm 

.i 
1 O ISIST_Iô_MAS DE PISOS IN 1 ~KNU~i E EXTERNOS fAÇÃO) 
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m• 

m• 

m• 

m• 
m• 

m• 

m• 

m• 

m• 

m• 
m• 
m 
m• 
m 
m 

4,20 

16,80 

1.88 

9.46 
12.00 
0,00 

_j12.15 

5,46 

19,12 

99,90 

_779.36 
805.81 

6,60 
97.85 

214.50 
211,25 

I _i I 
I m• I 453,60 I 

m• 
m• 
m• 

m• 

m• 

m2 

m2 

m• 

m2 

m2 

\ 
I \ I 

2544.94 
2019,11 
525,83 

1530,66 

411,91 

5,58 

4,15 

6,84 

66,37 

103,55 
300.27 

400,28 

/ 1 
/fi 

lt I 

708,93 

708,93 

42Q_ 

203,92 
340.51 

0,00 
36,75 

214,41 

214,41 

93,33 

Subtotal 

118,57 

4L91 
55,96 
29.19 

_].§_J]_ 
Subtotal 

I 
9,81 I 

Subtotal I 

2,57 
16,80 
)_lQ 

17,50 

52,82 

45,45 

45,45 

45,45 

45,45 

13,95 
51,10 

75,83 

Suhtntal 

I 

2.977,51 

11.910,02 

7,90 

1.929.08 
4.086,12 

4.121,51 

1.170,68 

4.099,52 

9.323,67 

12!1_026.20 

215.074,47 
92.408,72 
104.997,_()_! 

276,6 1 
5.475,69 
6.261 .26 
5.655,16 

215.074.47 

4.449,82 
4.449,82 
4.449.82 

141.861,93 
6.540,50 
33.921.05 
1.94MI 

26.786,55 

21.757,09 

253,61 

188,62 

310,88 

3.016,52 

1.444,52 
15.343,80 

30.353,23 

141.861.93 

115.575,54 
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Obra: Proinfância -Tipo 2 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 018/2015. , Ç·V 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR CONE N G:E~:.>--

Edificação principal do Proinfãncia 2 un I 1 00 I I 1.176.877 07 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNJO. QUANT. PR. UNIT (R$) VALOR (R$) 
10.1 Contrapiso e 5 Ocm m• 811 66 3045 24.715 05 
10.2 Camada regularizadora e-2 Ocm m• 811 66 24,97 20.267 15 
10.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1 ,2m m• 403,54 49,60 20.015,58 
10.4 Pintura de base epoxi sobre piso m• 37 42 44,10 1.650 22 
10.5 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 em - incl. rejunte -conforme projeto m• 1491 2 29,63 4.418 43 
10.6 Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 em - incl. rejunte -conforme proieto m• 4260 51,98 2.214,35 
10.7 Piso vinllico em manta e-2 Omm m• 216 40 90 10 19.497 64 

10.8 Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
ICfomecimento e assentamento) m• 18,09 129,15 2.336,32 

10.9 Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
ICfomecimento e assentamento\ m• 20,43 129,15 2.638,53 

10.1 0 Soleira em granito cinza andorinha L=15cm E-2cm m 19 88 61 17 1.216 06 
10.11 Soleira em granito cinza andorinha L 17.5cm E=2cm m 33 48 78 64 2.632 87 
10.12 Soleira em aranito cinza andorinha L=30cm E-2cm m 

PAVIMENTACÃO EXTERNA 
177 95,52 169,07 

1 1).1 3 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1 20m e-7cm m• 222 84 35 52 7.915 28 
14 Rampa de acesso em concreto não estrutural m• 17 38 30 64 532 52 

10.1 5 Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre 
m• 28,05 38,41 1.077,40 colchão de areia 

10.1 6 Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas- 5MPa m• 3 51 84,02 294 91 
10.17 Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa m• 1 89 84 02 158 80 

10.18 Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e 
m 15,30 43,12 659,74 reaterro 

10.19 Colchão de areia e- 1 Ocm m3 6 00 102,67 616 02 
10.20 Grama batatais em placas m> 331 98 7,68 2.549,61 

Subtotal 115.575 54 

11 PINTURA 59.331,97 
11.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m• 1530 66 13 53 20.709 83 
11.2 Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas externas m• 2050 08 11,80 24.1 90 94 
11.3 Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m• 70415 10,40 7.323,16 
11.4 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esauadrias de madeira m• 7812 23 83 1.861 60 
11.5 Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m• 10 36 2421 25082 
11 .6 Pintura epoxi - 02 demãos m• 109,17 45 76 4.995 62 

Subtotal 59.331 97 

12 INSTALAÇAO HIDRAULICA 22.869,60 
TUBULAC OES E CONEXOES DE PVC RIGIDO 

12.1 Tubo PVC soldável 0 20 mm fornecimento e instalação m 2414 574 138,56 
12.2 Tubo PVC soldável 0 25 mm fornecimento e instalação m 164,46 3,55 583,83 

1- 12.3 Tubo PVC soldável 0 32 mm fornecimento e instalacão m 2 71 7 07 19 16 
.4 Tubo PVC soldável 0 50 mm fornecimento e instalação m 64 93 12 53 813 57 

.L.5 Tubo PVC soldável 0 60 mm fornecimento e instalação m 19 39 19,12 370 74 
12.6 Tubo PVC soldável 0 75mm fornecimento e instalacão m 179 81 2663 4.788 34 

12.7 Adaptadorsoldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 211", fornecimento e instalação un 8,00 171,39 1.371,12 

12.8 Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 112", fornecimento e instalação un 2,00 11,91 23,82 

12.9 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" fornecimento e instalação un 2 00 2 81 562 
12.10 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para reaistro - 25mm - 3/4". fornecimento e instalacão un 6200 2,81 174,22 
12.11 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" fornecimento e instalação un 200 3,60 7,20 

12.12 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 112", fornecimento e instalação un 21,00 7,38 154,98 

12.1 3 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60m m - 2" fornecimento e instalação un 8 00 13,02 10416 

12.1 4 Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro- 75mm- 2 1/2", fornecimento e instalação un 12,00 20,85 250,20 

12.15 Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm fornecimento e instalação un 16 00 12 02 192 32 
12.16 Bucha de reducão sold. curta 75mm - 60mm fornecimento e instalação un 6 00 2977 178 62 
12.17 Bucha de reducão sold. longa 50mm-25mm fornecimento e instalacão un 24,00 8,58 205,92 
12.18 Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm fornecimento e instalação un 7 00 11 88 83 16 
12.19 Bucha de reducão sold. lonaa 60mm-32mm fornecimento e instalacão un 1,00 10,42 10,42 
12.20 Bucha de redução sold. lonaa 75mm-50mm fornecimento e instalacão un 8 00 27,87 222 96 
12.21 Engate flexível plastico 112 - 30cm un 30 00 910 273,00 
12.22 Joelho 45 soldável - 20mm fornecimento e instalação un 1 00 3 64 3,64 
12.23 Joelho 45 soldável- 25mm fornecimento e instalacão un 5 00 4 00 20 00 
12.24 Joelho 45 soldâvel - 50mm fornecimento e instalação un 3 00 10 82 3246 
12.25 Joelho 45 soldâvel - 75mm fornecimento e instalação un 14 00 53 76 75~64 

12.26 Joelho 90 soldâvel - 20mm fornecimento e instalação un 600 5 67 3402 
12.27 Joelho 90 soldável- 25mm fornecimento e instalação / --... un 68 00 6.67 453 56 
12.28 Joelho 90 soldável - 50mm fornecimento e instalacão / ......... un 1200 9 55 11460 
12.29 Joelho 90 soldâvel - 60mm fornecimento e instalacão / " un 1 oo I 25 56 2556 
12.30 Joelho 90 soldável - 75mm fornecimento e instalação I ) un 3'JI..IJQ I 78 31 2.662 54 
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Obra: Proinfância - Tipo 2 ~--Y-- - - --
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 018/2015. CON 

. y 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR ENGE·~;~· 

!Edificação principal do Proinfância 2 I un I 1,00 I I 1.176.877,07 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNJO. QUANT. PR. UNJT (R$) VALOR (R$) 
15 LOUÇAS E METAIS 29.083 04 

Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, 
15.1 ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ngacao, tubo pvc ligacao un 2,00 844,99 1.689,98 

- fornecimento e instalacão 

15.2 Bacia Sanitária Convencional, código lzy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios-
un 2,00 191,90 383,80 fornecimento e instalacão 

15.3 
Bacia Convencional Studio Kids, código P1.16, para valvula de descarga, em louca branca, 
assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou un 10,00 426,24 4.262,40 
equivalente 

15.4 Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e 
14,00 222,08 3.109,12 instalacão un 

15.5 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada 
un 13,00 116,02 1.508,26 ecomplementos (válvula sifao e enaate flexível cromados). exceto torneira_ 

Cuba industrial 50x40 profundidade 30 HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal 
15.6 cromado 1.1/2x1 .1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2''x1.1/2" para pia- un 3,00 535,48 1.606,44 

fornecimento e instalacão 
Cuba lnox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou 

>.7 equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.112", válvula em metal cromado tipo un. 9,00 301,78 2.716,02 
americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalacão 

15.8 Banheira Embutir em plástico tipo PVC 77x45x20cm Buriqotto ou equivalente un 2 00 34986 699,72 

15.9 Lavatório de canto suspenso com mesa, linha lzy código L 101.17, OECA ou equivalente, com 
un 3,00 86,38 259,14 válvula sifão e enqate ftexivel cromados 

15.10 Lavatório pequeno Ravena/lzy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou 
un 3,00 57,31 171,93 equivalente 

15.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira 
un 5,00 354,40 1.772,00 cromada 

15.1 2 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, 
un 10,00 60,25 602,50 

cógigo 801 0-A LORENZETII ou equivalente 

15.13 Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código 
un 2,00 641 ,42 1.282,84 

AP.52 DECA ou equivalente 
15.14 Assento plástico lzy, código AP.01 DECA un 2 00 37 33 74,66 
15.15 Papeleira Metálica Linha lzv. códiqo 2020.C37 DECA ou equivalente un 14 00 90 59 1.26826 

15.16 Ducha Higiênica com registro e derivação lzy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente un. 3,00 173,14 519,42 

15.17 Torneira elétrica LorenEasv. LORENZETII ou equivalente un 2 00 102 78 205 56 

15.18 Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETII ou equivalente un 2,00 93,32 186,64 

15.19 Torneira Acabamento para registro pequeno Linha lzy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou 
un 10,00 91 ,82 918,20 

equivalente (para chuveiros), Oeca ou equivalente 
15.20 Torneira para cozinha de mesa bica móvellzv, códiqo 1167.C37 DECA ou equivalente un 12,00 70,12 841 ,44 
15.21 Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11 00 13,92 153 12 
15.22 Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1193.C37 Oeca ou equivalente un 19 00 35 21 668 99 

23 Oispenser Saboneteira Linha Excellence códiao 7009 Melhoramentos ou equivalente un 17 00 46,55 791,35 
. .>.24 Dispenser Toalha Linha Excellence código 7007 Melhoramentos ou equivalente. un 13 00 33 72 438 36 

15.25 Barra de apoio, Linha conforto, código 231 0.1.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente un 6,00 97,87 587,22 

15.26 Barra de apoio de canto para lavatório aco inox polido Celite ou equivalente un 3 00 207 89 623,67 
15.27 Barra de apoio de chuveiro PNE em "L" Linha conforto código 2335.1.ESC un 1,00 853 97 853,97 
15.28 Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9 90 89 70 888 03 

Subtotal 29.083 04 

16 INSTALAC AO DE GAS COMBUSTIVEL 3.172 61 
16.1 Abrigo para Central de GLP em concreto m• o 78 367 24 286 45 
16.2 Tela metálica para ventilação com requadro em aluminio m• o 32 650 46 208,15 

16.3 Tubo de Aco Galvanizado 0 3/4" inclusive conexões m 22 00 22,99 505 78 
16.4 Envelopamento de concreto - 3cm m 22 00 12,53 275 66 
16.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 2 00 12 53 25,06 
16.6 Válvula esfera 0 3/4" NPT 300 un 400 111 70 446 80 
16.7 União 3/4" NPT 300 un 3,00 61,13 183 39 

16.8 Niple 3/4" NPT 300 un 6 00 25 61 153,66 
16.9 NiPie 1/2" NPT 300 un 400 875 35 00 

16.10 Niple 114" NPT 300 un 4,00 467 18 68 
16.11 Tê reducão 3/4"x1/2" un 1 00 6 89 6,89 

16.12 Redução 1/2" x 1/4" un 1 00 630 6 30 

16.1 3 Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2 00 5,02 10 04 

16.14 Luva de reducão 1/4" x 1/2" un 2 00 2 80 5,60 

16.15 Joelho 1/2" NPT 300 un 2 00 25 55 51 10 

16.16 Regulador 1° estagio com manometro .,.,.--- -----....... un 1 00 127 28 127 28 

16.17 Manômetro NPT 1/4" O a 300 psi / un 1 00 41 98 41,98 

16.18 Mangueira Flexivel / '{Tl 2 Ocv-"1 • 29 11 58,22 

16.20 Reoulador 2° estáoio com registro I UI\ 2 00 34882 69764 

16.21 Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un \ 1.00/ 1447 14,47 

16.22 Placa de sinalização em pvc cod 6- (348x348) Perigo Inflamável un/ 1 ,(», 14 47 1447 
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li 1 principal do 2 I un I 1,00 I 1.176.877,07 

ITEM ·íi.n DOS c."' .. '".çn<> UNID. QUANT. PR. UNIT (R$) VALOR (R$) 

Subtotal I 3.172,61 

17 SISTEMA DE <U I I:O,.~U l..UN I~ INCENDIO 19.157,70 
17.1 Extintor ABC - 6KG un 5,00 132,99 664.95 17.2 Extintor C02 - 6KG un 1,00 443,31 443,31 JL3 Cotovelo 45° 21/2" un 2,00 44,17 88,34 
17.4 Cotovelo 90° 2 1/2" un 10,00 44,17 441,70 

_1lá Curva macho - fêmea 2 112" un 1,00 148,70 1_48,70 
17.6 Niple duplo aco 12 1/2" un 11,00 48.52 533,72 
17.7 Têaco 12 1/2" un 2,00 148,70 297,40 
17.8 Tubo aço 1 65mm- 2 1/2"2 1/2" m 61 ,56 105,57 6.498,89 
17.9 · storz - roscas internas 2 1/2" un 3,00 10~83 122,49 

17.10 Caixa para abriqo de "'"'""' • ,;,, - QO'>IflrlY?"i em un 2.00 181,86 363,72 
17.11 Chave _!)ara conexão de 1 tipo stroz enaate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00 21.00 42.00 
17.12 Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm un 2,00 57.16 114,32 
17.13 M"'"""";'"'" de incendio de nyton 1 1/2" 16mm un 4,00 520,31 2.081,24 
1 7.1_4 Niple paralelo em ferro maleavél2 1/2" un 2,00 48,52 97,04 

.15 União assento deje_rro conico 121/2" un 4,00 50,16 200,64 
11.16 Reducão giratória tipo Storz- 2 1/2 x 1 1/2" un 2,00 40,82 81,64 
17.17 1 Registro Qlobo 2 1/2" 45° un 2,00 80,50 161,00 
17.18 I Reqistro de gaveta com haste 2 1/2" un 1,00 116,36 116,36 
17.19 [Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 2.00 77,23 154,46 
17.20 [Tampão ceqo com corrente tipo_storz 2 1/2" u_n_ . LOO 88,34 88,34 
17.21 !Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00 286,22 286,22 
17.22 I Registro bruto de Qaveta insutrial 2 1/2" un 5,00 116.36 581,80 
17.23 I Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2~00 374,42 748,84 
17.24 I Luminária de com lampada flo , 9W de 1 hora un 20,00 27,89 557,80 
17.25 no Piso - 1 x 1m para extintor mz 6,00 20.16 120.96 
17.26 no Piso - 1 x 1m .Qara hidrante mz 2,00 20,16 40,32 

SL1?. L Conjunto Thebe THSI-1 8 5CV ou ""''"'"''"nt" un 2,00 1.866,60 3.733,20 
17.28 Placa de 1 em pvc cod 25 - 1200x200\_tiidr_ante de incendio un 2,00 13,84 27.68 
17.29 Placa de 1 em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saida de emerQência un 11.00 17,09 187,99 
17.30 Placa de 'em pvc cod 17- (250x125l 1 "Sai da" un 3,00 17,09 51,27 
17.31 Placa de em PVC cod 23 - (~9_><:100) Extintor de Incêndio un 6,00 13,56 81,36 

Subtotal 19.157,70 

18 INST 41 4~m: El 1 r<;il..A::> - 220V 92.951,15 
L.I::N 1 "'' I DE DISTRI8111~6n 
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com 

18.2 '"" "" '""'u para neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, un 3,00 315,65 946,95 
c/ porta. trinco e 
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com 

'.3 ""', .,, , '"' "u para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, un 1,00 351,88 351,88 
c/ porta. trinco e 
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disj untores monopolares, com 

18.4 barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, un 2,00 393,29 786,58 
'c/ porta. trinco e 
Quadro de Jistrib-.ição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com 

18.5 !barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, un 1,00 425,44 425,44 
I c/ aorta. trinco e 

18.6 I Quadro de medição- fnrn .. ,..; ...... .,ntn e U_ll 1.00 1, 154.38 1.154.38 
IDISJtJ IU"'I 

18.7 I Disjuntor unipolar · 10A un 33,00 10,73 354.09 
18.8 I Disiuntor unipolar · 20A un 8,00 14.14 113.12 
18.9 I Disiuntor unipolar '"' 32A un 4,00 16,24 64,96 
18.10 I Disjuntor unipolar · 40A un 3,00 20,16 60,48 
18.11 I Disiuntor unipolar termo 63A un 1,00 22.05 22,05 
18.12 Disiuntor tripolar 20A un 2,00 91,46 182,92 
18.13 Disjuntor tripolar 25A un 2,00 92,82 185,64 
18.14 n ;.,;,,.,,,. tl'ip.Q@r: 70A Ul"l __1,_QQ_ 106.40 425.60 
18.15 Disjunto r tripolar · 90A un 2,00 115,73 231,46 
18.16 ·tripolar 200A un 1,00 137,66 137,66 
18.17 Disjuntor tripolar · · 250A un 1.00 157.03 157.03 
18.18 · de proteção contra surto - 175V- 80KA un 8,00 124,40 995,20 
18.19 · de protecão contra surto - 275V- 40KA un 22,00 124,40 2.736,80 

.ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 
18.20 Eletroduto PVC flexível corrugado 020mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 758,80 5,61 4.256,87 
18.21 ; Eletroduto PVC flexlvel "'"rn '""'.-in 025mm I DN 1"1. inclusive m 12,10 7,09 85,79 
18.22 I Eletroduto PVC flexível ,,-i, 032mm ION 1 1/2"). inciU!We ........ m 187.50 8.31 1.558,13 
18.23 Eletroduto PVC flexível ~· ,,-i, 050mm (DN 2"), inclu~e rT1 6.60 1 8B_ 57.88 
18.24 .!=l .. trnrlootn PVC riQido roscavel, 075mm (DN 3"), inclusive m 27,50 I 13,25 364,38 

18,~~ l .. trnn• ""1"'1/'C riqido roscavel. 01 OOmm IDN 4"1. inclusive I m 27,50 16,30 448,25 
18.26 [Caixa de 100x1• aço pintada j un 16,0Q._ 229,41 3.670.56 
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I Edificação principal do Proinfância 2 I un I 1,00 I I 1.116.8n,o1 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT (R$) VALOR (R$) 
18.27 Caixa PVC 4x2" fornecimento e instalação un 11 8 00 2 89 341 02 
18.28 Caixa PVC octooonal 3" fornecimento e instalacão un 134,00 4,20 562 80 

CABOS E FIOS (CONDUTORES\ 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexlvel, com as 
seouintes secões nominais: 

18.29 #2 5 mm2 
m 5267,00 3 18 16.749 06 

18.30 #4mm• m 2189 10 4 57 10.00419 
18.31 #6 mm• m 307 90 610 1.878 19 
18.32 #10 mm• m 271 90 8 63 2.346 50 
18.33 #16 mm• m 113 20 10 51 1.189,73 
18.34 #25 mm• m 119,80 16,61 1.989,88 
18.35 #50 mm• m 14560 27 59 4.017 10 
18.36 #95 mm• m 35 50 51 18 1.816,89 
18.37 #150 mm• m 141 ,90 75 23 10.675,14 

ELETROCALHAS 
·'1.38 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa inclusive conexões m 36,30 54 28 1.970 36 

.39 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa inclusive conexões m 58,00 7117 4.127,86 
18.40 Eletrocalha lisa tipo U 1 00x1 OOmm com tampa inclusive conexões m o 60 88 71 53 23 
18.41 Suporte vertical eletrocalha 70x81 mm un 21 00 4 14 86,94 
18.42 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 33 00 4 14 136 62 
18.43 Tala plana perfurada 50mm un 40,00 1,18 47,20 

ILUMINACÃO E TOMADAS 
18.44 Tomada universal 2P+T 10A cor branca completa un 49,00 14 13 692,37 
18.45 Tomada universal 2P+ T 20A cor branca completa un 11 00 23 33 25663 
18.46 Interruptor simples 1 O A completa un 1,00 11 85 11 85 
18.47 lnterruotor 1 tecla e tom ada completa un 39,00 13,86 540 54 
18.48 Luminárias 2x40W completa un 64 00 92 19 5.900 16 
18.49 Luminárias 2x20W completa un 11,00 80 73 888 03 
18.50 Luminárias 2X36 com alaetas completa un 26 00 84,18 2.188 68 
18.51 Luminária de piso com lâmpada vapor metálico 70W un 9 00 183 23 1.649 07 
18.52 Projetor com lâmoada de vaoor metálico 150W un 5 00 532 27 2.661 ,35 
18.53 Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8 00 49 46 395 68 

Subtotal 92.95115 

19 INSTALACÕES DE CLIMATlZACÃO 895 06 
19.1 Tubo PVC soldável 0 25 mm fornecimento e instalacão m 95,00 3,55 337 25 
19.2 Joelho 45 - 25mm fornecimento e instalação un 18 00 4 00 72 00 
19.3 Joelho 90 - 25mm fornecimento e instalação un 22 00 3 78 8316 
19.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n• 1 un 5 00 80 53 402 65 

Subtotal 895 06 

·o INSTALACÕES DE REDE ESTRUTURADA 22.662 34 
EQUIPAMENTOS PASSIVOS 

20.1 Patch Panel 19" - 24 portas Categoria 6 un 2,00 559 51 1.119 02 
20.2 Switch de 48 portas un 1 00 1.101 34 1.101 34 
20.3 Guias de cabos simples un 2 00 30 67 61 34 
20.4 Guia de Cabos Vertical fechado un 1 00 30 69 3069 
20.5 Guia de Cabos Vertical un 2 00 30 67 61 34 
20.6 Guia de Cabos Superior, fechado un 1 00 30 67 30 67 
20.7 Perfil de montaQem un 1 00 174 88 174 88 
20.8 Anel organizador de cabos un 2 00 46 62 93,24 
20.9 Bandeja deslizante perfurada un 2 00 65,74 131,48 
20.10 Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1 00 672 87 672,87 
20.11 Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalacão un 1,00 191 33 191 33 

CABOS EM PAR TRANCADOS 
20.12 Cabo UTP -6 (24AWG) m 980 30 8 96 8.783 49 
20. 13 Cabo coaxial m 242 00 7,87 1.904,54 

CABOS DE CONEXÃO 
20.14 Cabos de conexões - Patch cord cateQoria 6 - 2 5 metros un 19 00 17 49 332,31 

TOMADAS 
20.15 Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 642 121 98 
20.16 Conectar de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 8 00 17 49 139 92 

20.17 Central PABX 24 portas un 1,00 984,49 984 49 

CAIXAS E ACESSÓRIOS 
20.18 Caixa de passaoem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2 00 145 78 291 56 

20.19 Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41 00 7 21 295 61 

ELETRODUTOS E ACESSORIOS / ........... 
20.20 Eletroduto PVC flexivel 1" inclusive conexões / m 1 30 7 09 9 22 

20.21 B etroduto PVC flexivel 314" inclusive conexões J m 219 80 ' 5,61 1.233 08 

20.22 Betroduto .N:;o Galvanizado 0 1.1fZ'. fomecimento e · I \ m 4 00 37 87 151,48 

20.23 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm inclusive conexões J m so.w I I 52 68 4 .746 47 

/ v. I Subtotal 22.662 34 

~ ~ 

Página 8 de 9 



~RAIJ,fv 
~ 
~' 

~· N.•.!.fL. í 
CONE ~!;."ft./ Obra: Proinfância -Tipo 2 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 018/2015. 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 

I Edificação principal do Proinfância 2 I un 1 00 I I 1.176.877 07 

ITE M DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PR. UNIT (R$) VALOR (R$) 

21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA 1.-453.50 
21.1 Coifa de Centro em Aço lnox de 1200x900x600mm un 1 00 698 81 698 81 
21.2 Duto de ligação 1000 X 0.80mm m 5 00 13416 670,80 
21.3 Chapéu chines em alumínio un 1 00 83 89 83 89 

Subtotal 1.453 50 

22 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA} 11.215.30 
22.1 Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.112" tipo simples m 300 51 56 154 68 
22.2 Vergalhão CA- 25 # 1 O mm2 m 35,00 6,62 231,70 
22.3 Conectar mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un 10 00 8 34 83 40 
22.4 Parafuso fenda em aco inox 4 2 x 32mm e bucha de nvlon cj 20 00 7,73 154,60 
22.5 Presilha em latão un 2000 2 57 51 40 
22.6 Caixa de eoualizacão de potências 200X200mm em aço com barramento expessura 6 mm un 1,00 54 07 54 07 
22.7 Escavação de vala para aterramento m' 30,00 407 122,10 
22.8 Haste tipo coopperweld 5/8" x 2 40m. un 10 00 48 68 486 80 
"'29 Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 250,00 11 13 2.782 50 

10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 200 00 30 33 6.066 00 
:.!2.11 Caixa de inspeção PVC de 12" com tampa de ferro fundido conforme detalhe no projeto un 5 00 165 19 825 95 
22.12 Conectar de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm• un 10 00 2021 202 10 

Subtotal 11.21530 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 47.813,24 

23.1 
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico ( alt= 7 m (3mX2" + 

un 1,00 2.645,42 2.645,42 
4mx11/2"l 

23.2 Bancada em Qranito cinza andorinha - espessura 2cm conforme projeto m• 29,79 194 22 5.785 81 
23.3 Prateleira acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm conforme projeto m• 30,37 194 22 5.898 46 
23.4 Prateleiras e escaninhos em mdf m• 31 00 112 63 3.491 53 
23.5 Bancos de concreto m• 5 87 12313 72277 
23.6 Banco e acabamento em granito m• 2 40 19422 466,13 
23.7 Peitoril em granito cinza larQura=17 OOcm espessura variável e pinQadeira m 59 90 61 ,18 3.664,68 

CAIXA DAGUA -15.000L o 00 
23.8 Escada interna e externa tipo marinheiro inclusive pintura m 9 00 59 08 531,72 
23.9 Guarda corpo de 1m de altura m 4 99 25460 1.270 45 

23.10 
Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e 

kg 1028,08 4,20 4.317,94 
externa. para confecção do reservatorioconforme projeto 

23.11 Sistema de ancoraqem com 6 nichos conforme projeto un 1 00 10.499 63 10.499 63 
23.12 Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo). oadrão AS 3. m• 101 ,80 56 51 5.75272 
23.13 Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi m• 50 90 4576 2.329 18 
23.1 4 Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de Primer Epóxi m• 52 88 8 26 436 79 

Subtotal 47.813,24 

!4 !SERVIÇOS FINAIS I I I I 2.146,66 

L4.1 !Limpeza final da obra I m• I 89073 I 2 41 I 2.146 66 
I I 2.146 66 

VALOR TOTAL DA OBRA= R$1.17s.sn,o7 

/ 
Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 2015. 

\ <n a1 /\I_ 

ENG• CIVIL - SERGIO ANTOI ·~ "" -fRO 

~~-780/D 
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Obra: Proinfância - Tipo 2 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°. 018/2015. 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 

ITEM DISCRIMINAÇÃO TOTAL COEF 

1,00 I SERVIÇOS PRELIMINARES 24.657,39 0,0210 

2,00 I MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 8.622,43 0,0073 

3,00 !FUNDAÇÕES 78.938,07 0,0671 

4,00 !SUPERESTRUTURA 58.632,62 0,0498 

5 OO !SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E 
' EXTERNOJPAREDES) 

53.035,81 0,0451 

6,00 !ESQUADRIAS 129.026,20 0,1096 

7,00 !SISTEMAS DE COBERTURA 215.074,47 0,1828 

8,00 !IMPERMEABILIZAÇÃO 4.449,82 0,0038 

9,00 !REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 141.861,93 0,1205 

SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS I 115.575,54 I 0,0982 10•00 ltPAVIMENTAÇÃO) 

11,00 

12,00 

13,00 

14,00 

15,00 

16,00 

17,00 

18,00 

19,00 

20,00 

21,00 

22,00 

23,00 

24,00 

PINTURA 

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

INSTALAÇÃO SANITARIA 

LOUÇAS E METAIS 

INSTALAÇÃO DE GAS COMBUST(VEL 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS · 220V 

INSTA~E CLIMATIZAÇÃO 

INSTALAÇÕES D~EDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE EXAUS~O MECÂNICA 
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 

S~YIÇOS COMPLEMENTARES 

S~IÇOS FINAIS 

TOliAL DE OBRA 

59.331,97 0,0504 

22.869,60 0,0194 

7.625,48 0,0065 

26.625,16 0,0226 

29.083,04 0,0247 

3.172,61 0,0027 

19.157,70 0,0163 

92.951,15 0,0790 

895,06 0,0008 

22.662,34 0,0193 

1.453,50 0,0012 

11.215,30 0,0095 

47.813,24 0,0406 

2.146,66 0,0018 

1.176.877,07 1,0000 

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO 

M~S 01 MÊS02 M~S03 M~S04 

100,00 

100,00 

40,00 30,00 30,00 

20,00 30,00 30,00 20,00 

30,00 20,00 20,00 

50,00 50,00 

20,00 20,00 

20,00 20,00 

20,00 

20,00 

10,00 20,00 

20,00 

10,00 10,00 10,00 10,00 

10,00 

- - -

-
~ <> 1"-1 E 1"-1 ~ E 

M~S 05 M~S06 M~S07 M~S08 TOTAL 

100,00 

100,00 
---

100,00 
-

100,00 

20,00 10,00 100,00 

100,00 
20,00 20,00 20,00 100,00 
40,00 20,00 100,00 
30,00 30,00 20,00 100,00 

20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

50,00 50,00 100,00 
30,00 20,00 20,00 100,00 
20,00 20,00 20,00 20,00 100,00 

30,00 70,00 100,00 
30,00 70,00 100,00 

20,00 80,00 100,00 
20,00 80,00 100,00 

20,00 20,00 10,00 10,00 100,00 
30,00 30,00 30,00 100,00 
20,00 30,00 30,00 20,00 100,00 
30,00 30,00 20,00 20,00 100,00 

50,00 50,00 100,00 

30,00 30,00 40,00 100,00 

100,00 100,00 

EXECMtS 10% I 12% I 9% I 13% I 13% I 18% I 14% I 11% 100% 

G 
Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 201 5. 

ACUMUL 10% I 22% I 31% I 44% I 57% I 75% I 89% I 100% 

_R$8<FCUT ~ 118.814,55 I 138.883,97 I 107.365,30 I 156.891,09 I 153.288,91 I 207.797,06 I 167.318,95 1 126.517,24 1.176.877,07 
/ ACUMUL 118.814,55 I 257.698,52 I 365.063,82 I 521.954,91 I 675.243,82 I 883.040,88 11.050.359,83 11.176.877,07 

ré-- /_/# 
~7-z~ 

ENG.o -G~\i1L- SERGIO ANTONIO PASTRO 

CRE'A-t'R 20.780/D 

~1?,~ ,... .. 
0 ( : . (.': 

.tJ ' z %. ~ ;. 
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CONSTRUÇÕES CIVIS 

A 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 077/2015 
EDITAL DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 018/2015 

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche, no Município de 
Nova Cantú, Estado do Paraná. 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Proponho-me a executar os serviços de Construção da Super Creche, obedecendo ao 
Edital de Licitação Tomada de Preços n°. 018/2015. 

Lote Descrição do objeto Preço total 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

1 CONSTRUÇÃO DA SUPER CRECHE - R$ 1.179.538,70 
(PROINFANCIA)- PROJETO PADRÃO FNDE. 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 1.179.538,70 (Hum milhão cento e setenta e 
nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta centavos) 

DATA DA PROPOSTA: 16/12/2015 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias 

EXECUÇÃO: 08 (oito) meses ____, 

ONSTRUÇÕES CIVIS L TOA 
NPJ 0 2.305.541/0001-92 

Re~ entante Legal: 
1lson Carlos Jaskiv Kaluz 

RG: 1.266.655-1 SSPR. 
CPF: 345.096.319-87 Pitanga, 16 de Dezembro de 2015. 

CONSTRUTORA WIL ON 

CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
CNPJ 82.305.541/0001-92 - lnscr. Est. 404.02632-12 

Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42) 3646-3352 · CEP 85200-000 • Pitanga· Pr 
E-m ai I: cwconstrucoes@uol.com. br 

./ 
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Ministério da Educaçao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao 

Coordenaçao Geral de Infra-Estrutura- CGEST 

Planilha Orçamentária - Projeto Padrao Tipo 2 

Ministério da Educação 

PLANILHA DE SERVIÇOS 
OBRA - PRÓINFÁNCIA - TIPO 2 

MUNICIPIO: NOVA CANTÚ 

EDITAL DE UCITAÇÁO: TOMADA DE PREÇOS 18/2015- PMNC 

EMPRESA: CW CONSTRUÇ0ES CIVIS L TOA 

~--------~----~~ 

1 

1.1 7420911 SINAPI 

1.2 C2851 SE INFRA 

1.3 7396011 SINAPI 

1.4 C2849 SEINFRA 

1.5 7380511 SINAPI 

1.6 740nt2 SINAPI 

1.7 C2290 SEINFRA 

1.8 74220/1 SINAPI 

2 

2.1 79488 SINAPI 

2.2 7951711 SINAPI 

2.3 76444/1 SINAPI 

2.4 79490 SINAPI 

2.5 7951711 SINAPI 

2 .6 76444/1 SINAPI 

2.7 79490 SINAPI 

2.8 7951711 SINAPI 

2.9 76444/1 SINAPI 

2.10 79490 SINAPI 

3.1 74156/3 SINAPI 

3.2 73907/6 SINAPI 

3.3 7400711 SINAPI 

3.4 7425412 SINAPI 

3.5 7394212 SINAPI 

3.6 7413813 SINAPI 

3.7 7400711 SINAPI 

3.8 7425412 SINAPI 

3.9 7394212 SINAPI 

3.10 74138/3 SINAPI 

3.1 1 74156/2 SINAPI 

3.12 72820 SINAPI 

3.13 73907/6 SINAPI 

3.14 7400711 SINAPI 

3.15 7399011 SINAPI 

3.16 7413813 SINAPI 

3.17 7415612 SINAPI 

3.18 73907/6 SINAPI 

3.19 7400711 SINAPI 

3.20 7425412 SINAPI 

3.21 7394212 SINAPI 

Ed lflcaçlo principal do Prolnrancla 2 

OESCRiç.\0 DOS SERVIÇOS 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Placa da obra- padrao Governo Federal 

lnstalaçao provisória de água 

lnstalaçao provisória de energia elétrica em baixa tensão 

Instalações provisórias de esgoto 

Barracões provisórios (depósrto. escritório, vestiério e retertório) com piso cimentado 

Locaçao da obra (execuçao de gabarito) 

Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200m') 

Tapume de chapa de madelt'a compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno) 

MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNOAÇOes 

Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argila- arenoso (entre baldrames) 

Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m 

Regularízaçlio e compactaçao do fundo de valas 

Reaterro apiloado de vala com material da obra 

MURETA 

Escavaçao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1 ,50 m 

Regulanzaçao e compactaçao do fundo de valas 

Reaterro apiloado de vala com material da obra 

CASTELO D'ÁGUA 

Escavaçao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1 ,50 m 

RegulariZaçlio e compactaçao do fundo de valas 

Reaterro apiloado de vala com material da obra 

FUNOAÇ()ES 

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇOES- BLOCOS 

Estaca a trado (broca) d=20 em com concreto fd<=1 5 Mpa (sem armaçlio) 

Lastro de concreto magro (e=3,0 em) - preparo mecânico 

Forma de madeira comum para Fundações - reaprovertamento 10X 

Armaçao aço CA-W, Diam. 6,3 (114) é 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte peroa de 10%) 
I dobra I colocaçlio. 

Arrnaçao de aço CA-ôO Oiam. 3,4 a 6,0mm-fomecimentolcorte perda de 10%) I dobra I 
colocaçlio. 

Concreto para Fundaçlio fd<=25MPa, incluindo preparo, lançamento. adensamento. 

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇ0ES · VIGAS BALDRAMES 

Forma de madeira comum para Fundações - reaprovertamento 1 OX 

Armaçao aço CA-W, Diam. 6,3 (114) é 12,5mm{1/2) -Fomecimentolcorte perda de 10%) 
I dobra I colocaçlio. 

Arrnaçlio de aço CA-ôO Oiam. 3,4 a 6,0mm-fomecimento/corte peroa de 10%) I dobra 1 
colocaçao. 

Concreto para Fundaçlio fck=25MPa, incluindo preparo, lança~. adensamento. 

FUNDAÇAO DO CASTElO D"ÁGUA I 
Estaca a trado (broca) d=30 em com concreto fck= ~ pa (~m arrnaçao) - 7 m 

Corte e reparo em cabeça de estaca _L_ 
Lastro de conaeto magro, e=3,0 em-reparo mecã 1/ 
Forma de madeira comum para Fundções - reapr amento 10X 

Armaçao aço CA-W, para 1 ,O m" de concreto 

Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, l~l e adensamento./ I 
MURETA - BLOCOS I I I I/ 
Estaca a Irado (broca) d=30 em com concreto_1!l1 5 Mpa {sem arjl_açao) -7ft_ 
Lastro de conaeto magro, e=3,0 cm-pr'8paro mecânico I ~ JJ // 
Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento X M..Y 
Armaçao aço CA-W, Diam. 6,3 (114) á 12,5mm{1/2) -fomeclmer o/co~rda de 10%) 
I dobra I colocaçao. ./ 

Armaçao de aço CA-60 Oiam. 3,4 a 6,0mm-Fomecimentolcojle"~a de 10_%) I dobra I 
colocaçao LL_~ 
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rn> 6,00 275,10 

un 1,00 790,46 

un 1,00 1.324,70 

un 1,00 206,01 

"" 40,00 297,62 

"" 890,73 3,57 

m 35,00 40,56 

"" 70,00 42,56 

Subtotal 

"" 172,35 6,73 

"" 103,75 26,84 

"" 183,26 12,41 

"" 59,95 1,82 

-
"" 15,62 26,84 

"" 27,71 12,41 

"" 9,20 1,82 

-
"" 5,78 26,84 

"" 12,96 12,41 

"" 1,06 1,82 

Subtotal 

m 297,50 

rn> 62,89 17,60 

"" 81,81 22,35 

kg 213,55 6,81 

1<9 167,91 6,65 

"" 12,57 282,00 

rn> 453,60 22,35 

kg 795,73 6,81 

1<9 358,45 6,65 

26,73 282,00 

m 56,00 48,03 

un 12,00 37,81 

rn> 12,96 17,60 

rn> 7,20 22,35 

un 6,48 ~9,70 

282,00 

/-
48,03 

"" L 1o,87 

"" 1 29,01 27,67 

1<9 50,27 8;81 

kg 53,27 ""'\, 6,65 

326,90 

939,30 

1.574,14 

244,60 

353,66 

4,24 

48,20 

50,57 

8,00 

31,89 

14,75 

2,16 

-
31,89 

14,75 

2,16 

-
31,89 

14,75 

2,16 

50,19 

20,91 

26,56 

8,09 

7,90 

335,10 

26,56 

8,09 

7,90 

335,10 

57,07 

44,93 

20,91 

26,56 

570,03 

335,10 

57,07 

20,94 

32,88 

8,09 

7,90 

27.171,10 

1.961,41 

939,30 

1.574,14 

244,80 

14.146,47 

3.778,68 

1.666,91 

3.540,18 

27.871,90 

8.823,116 

1.378,33 

3.309,00 

2.702,50 

129,65 

498,18 

408,63 

19,90 

-
164,35 

191,12 

2,29 

8.823,95 

76.276,12 

14.932,65 

1.315,29 

2.172,75 

1.728,12 

1.326,86 

4.212,21 

12.046,94 

6.439,30 

2.832,54 

8.957,24 

3.196,15 

539,16 

271,05 

191,22 

3.693,78 

1.578,32 

4.394,70 

('227,59 

\ 95;!,86 

../ \ ' 
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OBRA- PRÓINFÂNCIA - TIPO 2 

MUNICiPIO: NOVA CANTÜ 

EDITAL DE UCITAÇÂO: TOMADA DE PREÇOS 18/2015- PMNC 

EMPRESA: CW CONSTRUÇ0ES CMS L TOA 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

Planilha Orçamentária - Projeto Padrlo Tipo 2 

Ministério da Educação 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

I I I IEdlflcaçao principal do Prolnflncla 2 un 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNID. 

3.22 74138/3 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa. incluindo preparo, lançamento, adensamento. m> 

MURETA - VIGAS BALDRAME 

3.23 74007/1 SINAPI Forma de madeira comum para FundaçOes -reaproveitamento 10X m> 

3.24 7425412 SINAPI 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4} a 12,5mm(112} -Fornecimento/corte perda de 10%} 

kg 
I dobra I colocação. 

3.25 7394212 SINAPI 
Armação de aço CA-80 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fomecimento/corte perda de 10%} I dobra I 

kg 
colocação. 

3.26 7413813 SINAPI Concreto para Fundação fck=25MPa. incluindo preparo, lançamento, adensamento. m> 

I 4 SUPERESTRUTURA 

CONCRETO ARMADO- PILARES 

4.1 84220 SINAFI Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m> 

4.2 7425412 SINAPI 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (114} a 12,5mm(112} -Fornecimento/corte perda de 10%} 

kg 
I dobra I colocação. 

4.3 7394212 SINAPI 
Armação de aço CA-60 Diam. 3.4 a 6,0mm-Fomecimento/corte perda de 10%} I dobra I 

kg 
colocacao. 

4.4 74138/3 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m• 

CONCRETO ARMADO· VIGAS 

4.5 84220 SINAPI 
Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ 
Destorma- Viaas 

m> 

4.6 7425412 SINAPI 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (114} á 12,5mm(112} -Fornecimento/corte perda de 10%} kg 
I dobra I colocação. 

4.7 7394212 SINAPI 
Armação de aço CA-80 Diam. 3.4 a 6,0mm-Fomecimento/corte perda de 1 0%} I dobra I 
colocacao. 

kg 

4.8 74138/3 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m> 

CONCRETO ARMADO PARA VERGAS 

4.9 83901 SINAPI 
Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10crn, 
conforme projeto. 

m 

CONCRETO ARMADO • MURETA · PILARES 

4.10 84220 SINAPI 
Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura cortei Montagem/ Escoramento/ 
Destorma 

m' 

4.11 7425412 SINAPI 
Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (114} á 12,5mm(112} -Fornecimento/corte perda de 10%} kg 
1 dobra I colocação. 

4.12 7394212 SINAPI 
Armação de aço CA-80 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fomecimento/corte perda de 10%} I dobra I kg 
colocação. 

4.13 74138/3 SINAPI Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m> 

5 SISTEMA DE VEDAÇAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 

ELEMENTOS VAZADOS 

73937/4 SINAPI 
Cobogó de concreto (elemento vazado} - (6x40x40crn} assentado com argamassa traço m' 5.1 1:4 (cimento, areia} 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

5.2 87489 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 112 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09}: 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia} para parede intema 

m> 

5.3 7393512 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
19x19x09}: assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m> 

5.4 87491 S!NAPI 
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e ar~lf1para parede externa 

m' 

5.5 73988/1 SINAPI 
Encunhamento (aperto de alvenaria} em tijolo cerâ'"i(s m~'t-!, 5x1 Ox20cm 1 vez 
(esp. 2Dcrn}. assentamento c/ argamassa traço1:6 · ~nto ia) 

m 

SINAPI 
Divisória de banheiros e sanitários em grantto C0"1 111 '\st de 2crn polido assentado m> 

5.6 79627 com argamassa traço 1:4 

ALVENARIA DA MURETA \ I f 

5.7 87489 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 112 vez em tijolos cerami ~ 
39x19x09}; assentamento em argamassa no traço ·2 

~ 08 furos (dimensões nominais: 
'lamento, cal e areia} 

m> 

~ 
{, / 

8 ESQUADRIAS / 
PORTAS DE MADEIRA I 11 

6.1 73910/3 SINAPI 
Porta de Madeira . PM1 • 70x210, folha lisa com chapa metalica, incit o ferrafts, 
conforme projeto de esquadrias J L-r 

73906/3 SINAPI 
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana. incluso ferragent • conto~ ~ un 

6.2 de esquadrias 

73910/5 SINAPI 
Porta de Madeira - PM3- 80x210. barra e chapa metálica, incluso f~ conforme un 

6.3 projeto de esquadrias 

P~1 1 

DATA : 1611212015 

1,00 1 1.179.538,70 1 

PR. 
PR. UNIT.(R$) 

QUANT. UNIT.{R$) VALOR (R$) 
SEM BDI 

COM BOI 

3,01 282,00 335,10 1.008,65 

- -
48,85 22,35 26,56 1.297,38 

107,82 6 ,81 8,09 872,51 

49,18 6,65 7,90 388,63 

2,60 282,00 335,10 871 ,26 

Subt_. 76.276,82 

67.ftUO 

288,23 22,22 26,40 7.610,43 

1.000,18 6,81 8,09 8.093,78 

383,73 6,65 7,90 3.032.31 

15,73 282,00 335,10 5.271,1 3 

- -
450,43 22,22 26,40 11.893,17 

695,27 6,81 8,09 5.626,35 

374,55 6,65 7,90 2.959,77 

27,10 282,00 335,10 9.081 ,23 

-

142.10 13,99 16,62 2.362,32 

- - -

23,53 22,22 26,40 621,29 

68,18 6,81 8,09 551,73 

28,36 6,65 8,14 230,85 

1,09 282,00 335,10 365,26 

Subtotal 67.6119,60 

113.820,36 

5,14 116,78 138,77 713,28 

- - -

572,63 48,35 57,45 32.900,06 

12,34 59,68 70.92 875,12 

460,66 72,83 86,54 39.867,31 

35,02 12,43 14,77 517,27 

11,32 520,23 618, 19 6.997.90 

- - -

33,93 48,35 57,45 1.949,42 

Subtotal 83.820,36 

-~ 
2.21.27U2 

,.,.....-
v 
~ 355,81 ""- 422,81 tl 2.536,85 

I 3.oo 1.160,92 \ 1.379,52 ~9--' 4\\ss 

! 3,00 360,90 
./ 

428,86 v ~~ 
~ 

' v 
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ITEM CÓDIGO FONTE OESCRIÇAO DOS SERVIÇOS 

6.4 73910/5 SINAPI 
Porta de Madeira- PM4 - 80lc210, folha lisa com chapa metali<:a, induso ferragens. 
conforme projeto de esquadrias 

6.5 73910/5 SINAPI Porta de Madeira - PM5-80lc210, com barra e chapa metálica e visor, induso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

6.6 MERCADO Porta de compesando de madeira- PM6-60x100, folha lisa revestida com laminado 
melamlnico, induso ferragens. conforme projeto de esquadrias 

6.7 MERCADO Chapa metalica {atumlnio) 1mm para as portas -fornecimento e instalação 

FERRAGENS E ACESSÓRIOS 

6.8 74070/3 SINAPI Fechadura de embutir completa, para portas internas 

PORTAS EM ALUMÍNIO 

6.9 7407112 SINAPI 
Porta de abrir- PA1 - 100x210 em chapa de alumlnio e veneziana-conforme projeto de 
esquadrias, indusive ferragens 

.1.10 7407112 SINAPI Porta de abrir- PA2- 80x210 em chapa de alumlnio com veneziana- conforme projeto 
de esquadrias. indusive ferragens 

6.11 74071/2 SINAPI Porta de abrir- PA3- 160x210 em chapa de alumlnio com veneziana- conforma projeto 
de esquadrias. inclusive ferragens 

6.12 68050 SINAPI 
Porta de correr de vidro- PA4- 450x210 conforma projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

6.13 74071/2 SINAPI Porta de abrir- PA5 - 120x185 -conforme projeto de esquadrias. inclusive ferragens 

PORTAS DE VIDRO- PV 

6.14 73838/1 SINAPI 
Porta de Vidro temperado- PV1 -175x230, com ferragens. inclusive vidro, conforme 
projeto de esquadrias 

JANELAS DE ALUMiNIO- JA 

6.15 68052 SINAPI 
Janela de Alumlnio- JA~1 . 70x125, completa conforme projeto de esquadrias-
Guilhotina 

6.16 68052 SINAPI 
Janela de Alumlnio- JA~2. 110x195, completa conforme projeto de esquadrias -
Guilhotina 

6.17 85010 SINAPI Vidro fixo- JA~3. 140x115, completa conforme projeto de esquadrias 

6.18 68052 SINAPI 
Janela de Alumlnio-JA~. 140x195, completa conforme projeto de esquadrias-
Guilhotina 

6.19 73809/1 SINAPI 
Janela de Alumlnio- JA~. 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar- incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

6.20 7360911 SINAPI 
Janela de Alumlnio- JA~7. 210x75, completa conforme projeto de esquadrias- Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

621 73809/1 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA~8. 210x100. completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - induso vidro liso incolor, espessura 6mm 

6.22 7360911 SINAPI 
Janela de Alumlnio- JA~9. 210x150, completa conforme projeto de esquadrias- Maxim-
ar - incluso vidro uso incolor, espessura 6mm 

6.23 73809/1 SINAPI 
Janela de Alumlnio- JA-10, 70•75. completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-..r 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

6.24 7380911 SINAPI 
Janela de Alumlnio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

6.25 73609/1 SINAPI 
Janela de Aluminio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm 

6.26 73809/1 SINAPI 
Janela de Alumfnio - JA-13, 560x100. completa conforme projeto de esquadrtas- Maxim-
ar - incluso vidro liso Incolor, espessura 6mm 

6.27 MERCADO Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria 

VIDROS 

6.28 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fomecõmento e instalação 

6.29 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura 

ESQUADRIA- GRADIL METAUCO 

6.30 MERCADO Chapa de aço perfurada, inclusive pintura -fornecimento e ~ 

6.31 MERCADO 
Portao de abrir em chapa de aço perfurada, inclusi~ra tmecimento e instalação 
(PF1 e PF2) (\ 

6.32 C4559 SEINFRA 
Portao de abrir com gradil metálico e tela de aço g lv~~ tf'· inclusive pintura -
fornecimento e instalaçao (P01, P02, P03) 

6 .33 C4559 SE INFRA 
Gradil metalico e tela de aço galvanizado • inclusiv ~~ ~ - fornecimento e instalação 
{GR1, GR2, GR3, GR4) ~ 

/ \ 
/ l 

7 SISTEMAS DE COBamntA /, I /} I 

7.1 72111 SINAPI Estrutura metalica 
r I ,, I 

7.2 MERCADO Telha Sanduiche metalica d) ._,?./ 
7.3 75220 SINAPI Cumleeira em perfil ondulado de aço zincado ~ 
7.4 72105 SINAPI Calha em chapa metafica N• 22 desenvolvimento de 50 em r.-1' 
7.5 72107 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvim~5A 

7.6 71623 SINAPI Pingadeira {chapim) em concreto // '-

Página 3 de 11 

DATA: 

PR. 
PR. UNIT .(RS) UNJO. QUANT. UHIT.(RS) 

SEMBDl 
COM BOI 

un 6 ,00 360,90 428.86 

un 5,00 360,90 428.86 

un 8,00 35.00 41 ,59 

m' 15,40 32,00 38,03 

- -
un 31,00 101,64 120,78 

- -
m' 2,10 536,01 636,94 

m' 1.68 536,01 636,94 

m' 3,36 536,01 636,94 

m' 66,15 1.676,24 1.991,88 

m' 2.22 533,81 634,33 

- -
un 1.00 1.676,25 1.991,89 

-
m' 0,88 566,84 673,68 

m' 2,15 566,84 673,58 

m' 1,61 496,63 590,15 

m' 2,73 566,84 673,58 

m' 1,05 607,80 722,25 

m' 12,60 607,80 722,25 

m' 8,40 607,80 722,25 

m' 6 ,30 607,80 722,25 

m' 1,05 607,80 722,25 

m' 5,25 607,80 722,25 

m' 4,20 607,80 722,25 

m' 16,80 607,80 722,25 

m' 1,88 28,56 33,94 

-
m' 9,46 174,85 207,77 

m' 12,00 325,33 386.59 

- -
m' 112,15 24,00 28.52 

m' 5,46 88,00 104,57 

m' 19,12 197,74 234,97 

m' 99,90 36,00 42,78 

Subtotal 

----~ 779,36 VíCf1.73.., 120,89 

m' 60~ 20,60 \. 24.48 

m 1 6,60 35,88 I 42,64 

m' 1 97,85 48,26 ) 57,35 

m \ 214,50 2§.96 ./ 29,?!!' 

m \ 11,25 23:tl1 27,34 

\ 

1611212015 

1.179.538,70 

VALOR(RS) 

2.573.14 

2.144,29 

332,72 

585,59 

3.744,14 

-
1.337,58 

1.070,06 

2.140,12 

1.408.20 

1.991,89 

592,75 

1.448,19 

950,13 

1.838,66 

758,36 

9.100,33 

6.066,89 

4.550,17 

758,36 

3.791 ,81 

3.033,44 

12.133,78 

63,80 

1.965,54 

4.639,08 

-
3.198,43 

570,95 

4.492,71 

4.273,60 

221.279,52 

131.9116,<t9 

94.213,53 

19.725,41 

y 281 ,40 

""' 
5.611,44 

l\ \ 6.387,55 

I ~ \776,16 

I 

'\. ,, 
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Edlllcaçlo principal do Prolnflncl« 2 

rrEM I cóo~ I FONTE I DUCRIÇAO DOS SERVIÇOS 
luMDj 

PR. 
PR. UNIT ~RS) QUANT, UNIT.(RS) 

SEMBDI 
COMBDt 

Subtotal 

• I I IIMPERIIEABILIZAÇAO 1 l I 
8.1 I 74106/1 I SINAPI l lmpermeabüizaçao com tinta betuminosa em fundações, baldrames I m' I 453,60 l 8,18 9.72 

Subtotal 

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

9.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda m' 2.544,94 2,99 3.55 

9.2 87535 SINAPI Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9- preparo manual - espessura 2,0 
em m' 2.019,11 17,68 21,01 

9.3 87776 SINAPI Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 em m' 525,83 33,94 40,33 

~.3 75481 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, pórticos. vigas e pérgolas, traço 1:4,5 -
espessura 0,5 em m' 1.530,66 15,06 17,90 

9.4 87272 SINA? I Revestimento ceràmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 em- incl rejunte -
conforme projeto - branca m' 411,91 45,29 53,82 

9.5 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 10 x 10 em- incl. rejunte-
conforme projeto - azul m' 5,58 38.95 46,28 

9.6 87267 SINAPI Revestimento ceràmico de paredes PEIIV- ceràmíca 10 x 10 em- incl. rejunte-
conforme projeto - vermelho m' 4,15 38,95 46,28 

9.7 87267 SINAPI Revestimento ceràmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 em - incl. rejunte-
conforme projeto - branco m' 6,84 38,95 46,28 

9.8 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEIIV- cerâmica 10 x 10 em- incl. rejunte -
m' 68,37 38,95 46,28 conforme projeto - amarelo 

9.9 73886/1 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m 103,55 9,78 11,62 

9.11 C4294 SE INFRA Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalaçllo m' 300,27 18,00 21.39 

9.12 MERCADO Forro em fibra mineral removlvel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" 
m' 400.28 29,00 34,46 invertido 24mm 

Subtotal 

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇlO) 

10.1 7390713 SINAPI Contrapiso e=5,0cm m' 811.66 26,41 31 ,38 

10.2 87650 SINA? I Camada regulalizadora e=2,0cm m' 811 ,66 21 ,05 25,01 

10.3 73922/5 SINAPI 
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica 

m' 403,54 42,62 50,65 acabada 1.2m 

10.4 72815 SINAPI Pintura de base epoxí sobre piso m' 37,42 35.96 42.73 

10.5 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 em - incl. rejunte- conforme projeto m' 149,12 25,35 30.12 

10.6 87257 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 em - incl. rejunte - conforme projeto m' 42,60 44,48 52,86 

10.7 72185 SINAPI Piso vinilico em manta e=2,0mm m' 216,40 77,25 91,80 

10.8 C4623 SE INFRA 
Piso podotátil de alerta em borracha Integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 

m' 18,09 68,50 81,40 (fomecimento e assentamento) 

10.9 C4623 SEINFRA 
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com 

m' 20.43 66,16 78,62 
argamassa (fornecimento e assentamento) 

10.10 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2em m 19,86 25,30 30,06 

10.11 C2284 SEINFRA Soleira em granHo cinza andolinha, L=17,5em, E=2em m 33,48 26,60 31.61 

10.12 C2285 SEINFRA Soleira em gran~o cinza andorinha, L=30cm, E=2em m 1,77 29.30 34,82 

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - -
10.13 7389212 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1.20m, e=7em m' 222,84 30,91 36,73 

10.14 7390713 SINAPl Rampa de acesso em concreto nl!o estrutural m' 17,38 26,41 31 ,38 

10.15 73764/4 SINAPI 
Pavimetaçllo em blocos intertravado de concreto, e- 6.0cm, 'K 35MPa, assentados 
sobre coleMo de areia m' 28,05 32,85 39,04 

10.16 C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas- 5M~ a \ I /~ ... m' 3,51 2,09 2.48 

10.17 C4624 SEINFRA Piso tàtil direcional em placas pré-moldadas - 5M r41 I / I m' ~9 2,10 2.50 

Meio .fio (guia) de concreto pré-moldado, rejunta ~~ oyrsamassat~o / ~ !-"" 15,30 37,05 44,03 10.18 74223/1 SINAPI 
escavaçao e reaterro \ 

10.19 73692 SINAPI Colchão de areia e=10cm \' f, // m• 6,00 87,21 103,63 

10.20 74236/1 SINA? I Grama batatais em placas IJJ(Y""' m' 331.98 5,76 6,84 

~ Subtotal 

// / / ~ 
11 PINTURA y -

11.1 C1207 SEINFRA Emassamento de paredes internas com massa ai:tiliea- 02 demaos m• 1.530,66 5.sb.. 6,54 

11.2 68489 SINAPI Pintura em latex acrilloo 02 demaos sobre paredes internas, externas 

'"' ' 
2.050,08 10.13 12,04 

11.3 88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto '"'1 704,15 8.93 10,61 

Pá gina 4 de 11 I 

\ 
ç 

VALOR(R$) 

131.995,49 

4.401,13 

4.409,1 3 

4.409,13 

147.488,54 

9.042,22 

42.419,77 

21.207,20 

27.392,38 

22.168.22 

258,27 

192,08 

316,58 

3.071.89 

1:203,41 

6.422.60 

13.793,93 

147.488,54 

112.12%,43 

25.472,33 

20.302,63 

20.437,42 

1.599,00 

4.492,00 

2:251.65 

19.864,69 

1.472,50 

1.606,16 

597,67 

1.058.26 

61,63 

-
8.184.99 

545,44 

1.094,95 

8,72 

4.72 

673,61 

621,79 

2.272,27 

112.62%,43 

y 
I/ 49.871.27 

I 10.003.86 

24.677.79 

\ "'<..472,10 , , 
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PR. 
ITEM CODIGO FONTE DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNfD. QUANT. UNIT.(RS) 

~ 
11.4 7406512 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira ,. 78,12 21,10 
11.5 74065/1 SJNAPI Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodameio de madeira ,. 10,36 21 ,20 
11.6 79460 SJNAPJ Pintura epoxi - 02 demaos ,. 109,17 42,36 

Subtotal 

12 IHSTALAÇAO HIDRÁULICA 

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIOO 

12.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável !2120 mm. fornecimento e instalaçao m 24,14 11,87 
12.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável !2125 mm, fornecimento e instalação m 164,46 3,04 

12.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável !21 32 mm, fornecimento e instalação m 2.71 6 ,06 

l.4 89449 SINAPI Tubo PVC soldável !21 50 mm. fornecimento e instalação m 64,93 10,74 

12.5 89450 SJNAPI Tubo PVC soldável !2160 mm, fornecimento e instalaçao m 19,39 16,39 

12.6 89451 SINAPI Tubo PVC soldável !21 75mm, fornecimento e instaJaçao m 179,81 22,82 

12.7 72794 SINAPI Adaptador soldavel com ftange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 211". fornecimento e 
un 8,00 107,16 instalaçao 

12.8 72789 SINAPI 
Adaptador soldavel com ftange livre para caixa d'agua- 20mm - 1/2", fornecimento e 
instalação un 2.00 9,54 

12.9 89536 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para ragistro - 20mm- 1/2", fornecimento e 

un 2,00 2,59 insta laçao 

12.10 89538 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e 
un 62,00 2,59 instalaçao 

12.11 89553 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1". fornecimento e 
un 2,00 3,10 instalação 

12.12 89596 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rnsca para registro - SOmm - 1 1/2", fornecimento e 
un 21,00 6,35 instalaçao 

12.13 89610 SINAPI 
Adaptador sol. curto com bolsa-rnsca para registro- 60mm- 2", fornecimento e 

un 8,00 11,17 instalaçao 

12.14 89613 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rnsca para registro- 75mm- 2 1/2", fornecimento e 
un 12,00 17,89 instalaçao 

12.15 C0501 SE INFRA Bucha de n!duçao sold. curta 60mm- SOmm. fornecimento e instalação un 16,00 8.30 

12.16 cosoo SE INFRA Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalaçao un 6,00 23,52 

12.17 C0492 SEINFRA Bucha de n!dução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalaçao un 24,00 4,35 

12.1 8 C0503 SEINFRA Bucha de n!duçao sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instaJaçao un 7,00 9,20 

12.19 C0503 SEINFRA Bucha de reduçlo sold. longa 60mm-32mm. fornecimento e instalaçao un 1,00 9,20 

12.20 C0498 SEINFRA Bucha de reduçlo sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalaçao un 8,00 22,80 

122 1 86884 SINAPI Engate ftexivel plastico 1/2- 30cm un 30,00 5,72 

12.22 89359 SINAPI Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalaçao un 1,00 5,02 

12.23 89485 SJNAPI Joelho 45 soldével - 25mm, fornecimento e instaJaçao un 5.00 3,44 

12.24 89502 SINAPI Joelho 45 soldàvel - SOmm. fornecimento e instalação un 3,00 9,35 

12.25 89515 SINAPI Joelho 45 soldável- 75mm. fornecimento e instalaçao un 14,00 46,10 

12.26 89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm. fornecimento e instalaçao un 6,00 4,88 

12.27 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm. fornecimento e instalação un 68,00 5,74 

12.28 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - SOmm, fornecimento e instalação un 12,00 8,19 

12.29 89505 SINAPI Joelho 90 soldável- somm. fornecimento e instalaçao un 1,00 21,92 

12.30 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 34,00 67,16 

12.31 90373 SINAPI Joelho 90" soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00 9,26 

12.32 C1564 SEINFRA 
Joelho de redução 90" soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fom;mento e 
instalação 

un 55,00 10,90 

12.33 C1565 SEINFRA Joelho de reduçao 90" sotdavel 32mm- 25mm, fome ~o e instJiação un 1,00 5,30 

12.34 89424 SINAPI Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" 1\ \ I un 10,00 2.93 

12.35 89980 SINAPI Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 12\ \on\e/imento e in~ação un 5,00 5,85 

12.36 89395 SINAPI Tê 90 soldavel- 25mm, fornecimento e instaJaçao \ ~ í/ I un 20,00 1---'7 7,83 

12.37 89625 SINAPI Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalaçlo \ l I t un ~.oo 12,09 

12.38 89628 SINAPI Tê 90 soldável- 60mm, fornecimento e instaJaçao I f I r 11,00 28,64 

12.39 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalaçao YJ ~ un 14,00 25.48 

12.40 89627 SINAPI Tê de reduçao 90 soldavel - 50mm- 25mm. fornecimento i ~.9 ~ Instala~ un 11.00 12,18 

12.41 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento ' Insta~ un 13,00 r----.. 35,14 

12.42 89630 SINAPI Tê de reduçao 90 soldavel - 75mm - 60mm. fornecimento~laçã~ un 1/ 3,00 ~.14 

12.43 89394 SINAPI 
Tê redução 90" soldavel com bucha lallio B central ~1)1111-1/2", fornecimento e 
instalaçao unj_ 11,00 11,1 

I / 
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PR. UNJT .(R$) 
VALOR {R$) 

COMBDI 

25.07 1.958,71 

25,19 260,99 

50,36 5.497,82 

49.871,27 

22.112,66 

- -
14,11 340,50 

3,61 594,10 

7.20 19,51 

12,76 828,66 

19,48 377,64 

2 7,12 4.875,91 

127,34 1.018,71 

11,34 22,67 

3,08 6,16 

3,08 190.82 

3,68 7,37 

7,55 158,46 

13,27 106,19 

21.26 255,10 

9,86 157,81 

27,95 167,69 

5,17 124,06 

10,93 76,53 

10,93 10,93 

27,09 216,75 

6,80 203,91 

5,97 5,97 

4,09 20,44 

11,11 33,33 

54.78 766.93 

5,80 34,79 

6,82 463,82 

9,73 116.79 

26,05 26,05 

79,81 2.713,41 

11,00 77,03 

12,95 712.39 

6,30 6,30 

3.48 34,82 

6,95 34,76 

9,30 186,09 

14,37 86,20 

34,03 374,36 

30,28 I /"-' 423,89 

14,4f 159,21 

41 ,76 'I 542.84 

41,76 125.27 

13,96 \ 153.59 .. 

\ 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

Planilha Orçamentária -Projeto Padrlo Tipo 2 

Ministério da Educação 

PLANILHA DE SERVIÇOS 
OBRA- PRÓINFANCIA- TIPO 2 

MUNICÍPIO: NOVA CANTÚ 

EDITAL DE UCITAÇAO: TOMADA DE PREÇOS 18/2015 - PMNC 

...._ ____ ~ __ ..:;.,. I,U 

Edlfleaçlo principal do Prolnflncla 2 

ITEM CO DIGO FONTE OESCRIÇAO DOS SERVIÇOS 
PR. 

PR. UNIT .(RS) UNIO. QUAHT. UNIT.(R$) 
8EMBDI COM BOI 

12.44 89439 SINAPI Tê soldavel com rosca bolsa central- 20mm -112". fornecimento e instalação un 1,00 5.38 6.39 
12.45 89441 SINAPI Tê soldavel com bucha latão bolsa central- 25mm- 3/4", fornecimento e instalação un 1,00 10.94 13,00 
12.46 MERCADO Tubo de descarga VOE 38mm, fornecimento e instalação un 14,00 5,00 5,94 

12.47 MERCADO Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitarlo, fornecimento e 
un 14,00 23.00 27,33 instalação 

REGISTROS - -
12.48 MERCADO Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00 25,50 30,30 

12.49 74181/1 SINAPI Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 4,00 98.24 116,74 

12.50 7418011 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 6,00 184,22 218,91 

12.51 74175/1 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 112". fornecimento e instalação un 1,00 75,50 89.72 

~.52 74175/1 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1". fornecimento e instalação un 1,00 75,50 89,72 

12.53 7417411 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 4,00 111,78 132.83 

12.54 7417511 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 26,00 75,50 89,72 

12.55 89985 SINAPI Registro de pressao com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 10.00 51 .80 61,55 

Subtotal 

13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 

TUBULAÇ0ES E CONEXOES DE PVC -
13.1 89848 SINAPI Tubo de PVC 0100mm, fornecimento e instalação m 237.72 21,30 25,31 

13.2 89746 SINAPI Joelho 45 - 1 OOmm, fornecimento e instalação un 14,00 14,71 17.48 

13.3 89744 SINAPI Joelho 90- 1 oomm. fornecimento e instalação un 36,00 15,12 17,97 

13.4 89693 SINAPI Tê sanitario -100 - 100mm, fornecimento e instalação un 1,00 39,47 46,90 

ACESS0RIOS -
13.5 MERCADO Ralo hemisfêrico (formato abacaxJ) de ferro fundido, 0100mm un 12,00 48,30 55,02 

13.6 72288 SINAPI Caixa de areia sem grelha 60x60<:m un 10,00 138,68 184,79 

Subtotal 

14 INSTALAÇ.(O SANITÁRIA 

14.1 89711 SINA? I Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalação m 83,23 13,71 16,29 

14.2 89712 SINAPI Tubo de PVC rfgido 50mm. fomec:. e instalação m 185,94 20.39 24,23 

14.3 89511 SINA? I Tubo de PVC rfgido 75mm, fomec:. e Instalação m 38,05 26,30 31,25 

14.4 89714 SINAPI Tubo de PVC rlgido 100mm, fornec. e instalação m 143,52 38.32 45,54 

14.5 89849 SINAPI Tubo de PVC rígido 150mm, fornec:. e instalação m 2,77 40,47 48,09 

14.6 90375 SINAPI Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 22,00 5.53 6,57 

14.7 89728 SINAPI Curva PVC 90" curta - 40mm - fornecimento e instalaçllo un 56,00 6.42 7,63 

14.8 89746 SINAPI Joelho PVC 45° 1 OOmm - fornecimento e instslação un 8,00 14,71 17,48 

14.9 89732 SINAPI Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação un 36,00 7,15 8.50 

14.10 89726 SINAPI Joelho PVC 45" 40mm • fornecimento e instalação un 27,00 5,34 6,35 

14.11 89744 SINA? I Joelho PVC 900 100mm -fornecimento e instalação un 14,00 15,12 17,97 

14.12 89522 SINAPI Joelho PVC 90" 75mm -fornecimento e instalação un 29,00 16,84 19,77 

14.13 89731 SINAPI Joelho PVC 90" 50mm - fornecimento e instalação un 33,00 6.69 7,95 

14.14 89724 SINAPI Joelho PVC 90° 40mm - fornecimento e instalação I un 6.00 5.16 6 ,13 

14.15 89724 SINAPI 
Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundaria - 40mm - 1 112" - fo~nto 1 
instalação "-

un 37,00 5.16 6,13 

14.16 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-50mm -fornecimento e instalaçAo \\ }/ un 14,00 47,51 56,46 

14.17 89690 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm-fornecimento e instalação ·' I un 8,00 44.16 52,48 

14.18 89685 SINAPI Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 8,00 29,47 35.02 

14.19 89623 SINAPI Tê PVC 45°- 40mm- fornecimento e instalação un 1,00 10,30 12,24 

14.20 89623 SINAPI Tê PVC 900- 40mm- fornecimento e instalação _,---... un 9,00 10,30 12,24 

14.21 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-50mm- fornecimento e instalação_/_ I' un ............., 4,00 31,07 36,92 

14.22 89696 SINAPI Tê PVC sanltario 100mm-75mm- fornecimento e instala#' 

" ~ ~ 10,00 31,07 36.92 

14.23 89784 SINAPI Tê PVC sanltario 50mm-50mm • fornecimento e instalaçfo 11 I / un 15.0Q.. - 11,16 13,26 

14.24 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm I IV 1 / un / 19.00 ~87 20,05 

14.25 74051/2 SINAPI Caixa de gordura simples- CG 37cm lh-o~:?"' un I 4,00 129,28. 153,62 

14.26 72289 SINAPI Caixa de inspeção 60x60an IY un 13,00 308.42 366,50 

14.27 7410411 SINAPI Caixa de inspeção modulada DN 30cm f.-1' un 1,00 120,65 143,37 

14.28 89710 SINAPI Ralo sifonado, PVC 100X100X40mm / \ un 18,00 ~ 9,24 

:.._./ ~a-6de11 \ 

1811212015 

1.179.538,70 

VALOR(RS) 

6,39 

13,00 

83,18 

382,63 

30.30 

466,95 

1.313,45 

89,72 

89,72 

531,31 

2.332,63 

615,54 

22.312,55 

1.213,47 

-
6.016,88 

244,72 

646.82 

46,90 

-
660.22 

1.847,93 

9.263,47 

28.147,13 

1.355,95 

4.505,22 

1.189,15 

6.535.28 

133,21 

144,57 

427,22 

139,84 

305,87 

171,33 

251,54 

573,43 

262,34 

36,79 

226.87 

790,39 

419,80 

280,15 

12,24 

110,16 

147,68 

A lt-. 369,20 

1/ 198.92 

I' 380,89 

614.49 

4.784,44 

\, 143,37 

\\..\ 166,41 

' 
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Ministério da Educaçao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao 

Coordenaçao Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

Planilha Orçamentária - Projeto Padr;io Tipo 2 

Ministério da Educação 

PLANILHA DE SERVIÇOS 
OBRA· PRÓINFANCIA - TIPO 2 

MUNICiPIO: NOVA CANTÚ 

EDITAL DE UCITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 18/2015. PMNC ~--------------~~ ~% 

Edlfte&Çio principal do Prolnttncla 2 

ITEM CÓOIGO FONTE DESCAlÇAO 008 SERVIÇOS 
PR. 

PR. UNIT ~R$) UNIO. QUANT. UNIT.(RS) 
!IE.BDI COMBDt 

14.29 MERCADO Tenninal de Ventilaçao Série Normal 50mm un 23.00 22,67 25,94 
14.30 74198/2 SINAPI Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00 1.338,04 1.589,99 
14.31 74197/1 SINAPI Fossa séptica 2.30 x 2,30 m un 1.00 1.078,52 1.281,61 

Subtotal 

15 lOUÇAS E METAIS 

15.1 C4635 SE INFRA 
Bacia Sanitâtia Vogua Plus. Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo. código P.51, 
DECA. ou equivalente p/ de descarga. com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, un 2,00 285,00 338,67 
tubo pvc ligacao - fornecimento e lnstalaçllo 

15.2 6021 SINAPI Bacia Sanitâtia Convencional, código lzy P.11, DECA. ou equivalente com acessórios-
un 2,00 207,03 246,01 fornecimento e Insta laçao 

i3 72739 SINAPI 
Bacia Convencional Studio Kids, código P1.15, para valvula de descarga, em louca 
branca, assento plastico. anel de vedaçllo, tubo pvc ligacao -fornecimento e instalacao, 
Deca ou equivalente 

un 10.00 400,15 475,50 

15.4 40729 SINAPI Valvula de descarga 1 112", com registro, acabamento em metal cromado -fornecimento 
un 14,00 191,24 227,25 e instalaçao 

15.5 86901 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA. ou equivalente, em 
un 13,00 103,37 122,63 bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate ~exlvel cromados), exceto torneira. 

Cuba Industrial 50x40 profundidade 30 HIDRONOX. ou equivalente, com sifao em 
15.6 MERCADO metal cromado 1.112X1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.112"x1.112" un 3.00 235,60 279.96 

para pia -fornecimento e instalacllo 

15.7 86936 
Cuba lnox Embutir 40x34x17cm. cuba 3, básica aço inoxidável, com vélvula. FRANKE, 

SINAPI ou equivalente, com sifao em metal cromado 1.112X1.112", vélvula em metal cromado un. 9,00 152,00 180,62 
üpo americana 3.112"x1.112" para pia -fornecimento e instalacllo 

15.8 MERCADO Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burígotto ou equivalente un 2,00 185,00 219,64 

15.9 MERCADO Lavatório de canto suspenso com mesa. linha lzy código L 101.17, OECA ou equivalente, 
com válvula. sifao e engate flexivel cromados un 3,00 165,25 196,37 

15.10 86904 SINAPI Lavatório pequeno Ravena/lzy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 
un 3.00 85,49 101,59 OECA ou equivalente 

15.11 86919 SINAPI Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA. ou equivalente incluso 
un 5,00 314,93 374.23 torneira cromada 

15.12 9535 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha. LORENZETTI, com Mangueira plãstica/desvlador para duchas 
un 10,00 54,30 64,52 elétricas. cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente 

15.13 C4642 SE INFRA 
Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus. Linha Conforto, cor Branco Gelo, 

un 2,00 62,00 73,67 código AP.52, DECA, ou equivalente 

15.14 MERCADO Assento plástico lzy, código AP.01, DECA un 2,00 19,00 22.58 

15.15 MERCADO Papeleira Met!lica Linha lzy, código 2020.C37, DECA ou equivalente un 14,00 28,00 33,27 

15.16 MERCADO 
Ducha Higiênica com registro e derivaçao lzy, código 1964.C37. ACT.CR, DECA. ou 

un. 3,00 105.60 125,48 equivalente 

5.17 MERCADO Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente un 2,00 98,00 116,45 

15.18 MERCADO 
Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica. código 79004, LORENZETTI ou 

un 2,00 85,00 101.01 equivalente 

15.19 73663 SINAPI 
romeira Acabamento para registro pequeno Linha lzy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou 

un 10,00 79,79 64.61 equivalente (para chuveiros), Oeca ou equivalente 

15.20 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvellzy, código 1 167.C37, DECA, ou equivalente un 12,00 60,11 71,43 

15.21 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00 20,63 24,51 

15.22 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa lzy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 19,00 30,19 35,87 

15.23 MERCADO Dispenser Saboneteira Linha Excellenca, código 7009. Melhoramentos ou equivalente ~n 17,00 9,90 11,76 

15.24 MERCADO Dispensar Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. :J un 13,00 9,90 11,76 

15.25 MERCADO 
Barra de apoiO, Linha conforio, código 2310.1.080.ESC, aço inox polido, DEr\ 
equivalente I 

un 6,00 95,00 112,89 

15.26 MERCADO Barra de apolo de canto para lavatório, aço inox polido,Cel~e ou equivalent J/ un 3,00 94,80 112,65 

15.27 MERCADO Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L·. Linha conforto código 2335.1.ESC t'l un 1,00 92,00 109,32 

15.28 7407213 SINAPI Barra met!lice com pintura azul para proteçao dos espelhos e chuveiro infa !ifjl 114" m 9,90 77,10 91,62 

I Subtotat 

- · 11 INSTALAÇlO DE GÁS COMBUSltvEL. ./ 1 - J 

16.1 74138/2 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em concreto / I ,. ./" 0,78 257,94 306,51 

16.2 85014 SINAPI Tela met!lica para ventilaçao com requadro em alumlnío I li l 
_.......,. 0,32 557,10 662,00 

16.3 7397613 SINAPI TubO de Aço Galvanizado 0 3/4". indusive cone)((les t' /_ m 22,00 19,72 23.43 

16.4 C1250 SEINFRA Envelopamento de concreto - 3cm 11~1 y m 22,00 8,40 9,98 

16.5 MERCADO Frta anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) l}.JV un 2,00 8,60 10,22 

16.6 MERCADO Válvula esfera 0 314" NPT 300 4\ un ;:oo 36,00 42,78 

16.7 MERCADO União 3/4" NPT 300 / '-._.../" un 1 3,00 18.00 21,39 

16.8 MERCADO Niple 3/4" NPT 300 / un 6,00 22,50 \ 26,74 
....... / 
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VALOR(R$) 

619,59 

1.589,99 

1.281,61 

28.147,93 

23.1128.13 

677,33 

492,03 

4.754,98 

3.181,51 

1.596,85 

839,89 

1.625,59 

439,67 

569,10 

304,76 

1.871,16 

645,25 

147,35 

45,16 

465,81 

376,45 

232,91 

202,01 

946,14 

857,14 

269,66 

681 ,62 

199,99 

152,93 

677,33 

337,95 

109,32 

907,02 

23.628,93 

2.133,25 

239.08 

1 211,64 

' J..-.5-t5.53 

/ 219,60 

20,44 

I 171,12 

r{ 64,17 

\J \ 160,42 
" 

\ 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de lnfr&-Eslru1ura - CGEST 

Planilha Orçamentária • Projeto Padrlo Tipo 2 

Ministério da Educação 

PLANILHA DE SERVIÇOS 
OBRA - PRÓINFÃNCIA · TIPO 2 

MUNIC(PIO: NOVA CANTú 

EDITAL DE UCITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 1812015 . PMNC 

EMPRESA: CW CONSTRUÇ0ES CMS L TOA 

----------------~~ ~% 

Edlflcaçlo principal do Prolnflncla 2 

ITEM CÓOIGO FONTE DESCRIÇAO OOS seRVIÇOS 
PR. 

PR. UNrT .(RSJ UNID. QUANT. UNIT.(RS) 
SEM BOI 

COM BOI 
16.9 MERCADO Niple 112" NPT 300 un 4.00 23.00 27.33 
16.10 MERCADO Niple 1 14" NPT 300 un 4.00 11.10 13.19 
16.11 MERCADO Tê redução 314"x112" un 1.00 5,54 6.58 
16.12 MERCADO Redução 112" x 1/4" un 1,00 6,89 8,19 
16.13 MERCADO luva de redução 314 x 112" un 2,00 3,35 3,98 
16.14 MERCADO luva de redução 1/4" x 112" un 2,00 6,70 7,96 
16.15 MERCADO Joelho 112" NPT 300 un 2,00 6,10 7,25 
16.16 MERCADO Regulador 1• estagio com manometro un 1,00 55,00 65,36 
16.17 MERCADO ManOmetro NPT 114". o a 300 psi un 1,00 35,00 41,59 
16.18 MERCADO Mangueira Flexível m 2.00 18,00 21 ,39 

.20 MERCADO Regulador 2• estlgio com negistro un 2,00 59,89 71,17 

16.21 MERCADO Placa de sinalização em pvc ood 1 • (348x348) Proibido fumar un 1,00 10.00 11,88 

16.22 MERCADO Placa de sinalização em pvc ood 6 • (348X348) Perigo ln!lamável un 1,00 10,00 11.88 

Subtotal 

17 SISTEMA DE PROTEÇAO CONTRA INCtMolo 

17.1 72553 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 5,00 180,00 213,89 

17.2 72554 SINAPI Extintor C02 - SKG un 1.00 384,53 456.94 

17.3 72297 SINAPI Cotovelo 45• galvanizado 2 112" un 2,00 37,94 45,08 

17.4 72297 SINAPI Cotovelo 90" galvanizado 2 112" un 10.00 37,94 45,08 

17.5 7397618 SINAPI Curva macho • fêmea 2 112" un 1,00 145,00 172,30 

17.6 72677 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 112" un 11,00 41,64 49,48 

17.7 7397618 SINAPI Tê aço galvanizado 2 112" un 2,00 90,60 107,66 

17.8 72715 SINAPI Tubo aço galvanizado65mm -2 112''2112" m 61.56 104.94 124.70 

17.9 MERCADO Adaptador storz- roscas internas 2 112" un 3,00 33,00 39,21 

17.10 MERCADO Caixa para abrigo de mangueira • 90x60x25 em un 2,00 141,00 167,55 

17.11 MERCADO Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido . dupla 1 112" x 1 112" un 2,00 12,50 14,85 

17.12 MERCADO Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm un 2,00 46,00 54,66 

17.13 MERCADO Mangueiras de incendio de nylon 1 112" 16mm un 4,00 125,00 148,54 

17.14 72677 SINAPI Niple paralelo em ferro maleavél 2 112" un 2,00 41.64 49,48 

17.15 MERCADO Uniao assento de ferro conico macho-femea 2 112" un 4,00 20,08 23.66 

.7.16 MERCADO Redução giratória tipo Storz- 2 112 x 1112" un 2,00 78,10 92.81 

17.17 MERCADO Registro globo 2 112" 45• un 2.00 245,00 291,13 

17.18 MERCADO Registro de gaveta com haste 2 112" un 1,00 242,00 287,57 

17.19 MERCADO Tampão cego com corrente tipo storz 1 112" un 2.00 42,00 49,91 

17.20 MERCADO T ampao cago com corrente tipo storz 2 1 12" un 1,00 53,00 62,98 

17.21 84798 SINAP1 Tampao de FoFo 50x50cm un 1,00 22,73 27,01 

17.22 MERCADO Registro bruto de gaveta insutrial 2 112" un 5,00 154,00 183,00 

17.23 73795/6 SINAPI VálVula de retenção vertical2 112" I un 2,00 321,05 361,50 

17.24 
" 

·~ ORSE luminária de emergência com tampada fluorescente 9W de 1 hora I un 20,00 29,90 35,53 

17.25 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor :""'\. I m' 6,00 16,03 19,05 

17.26 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante 'n. I m' 2,00 16,03 19,05 

17.27 MERCADO Conjunto molobomba Thebe THSI-18 5CV ou equivalente \1 " un 2,00 355,20 422,08 

17.28 C4627 SEINFRA Placa de sinalização em pvc ood 25- (200x200) Hidrante de incendio \'\~ un 2,00 10,00 11,88 

17.29 C4628 SEINFRA Placa de sinalização em pvc ood 12 e 13- (250x125) Salda de emergência iJ un 11,00 10.00 11,88 

17.30 C4628 SE INFRA Placa de sinalização em pvc ood 17 . (250x125) Mensagem "Salda" un 3,00 10,00 11.88 

17.31 C4627 SEINFRA Placa de sinalização em pvc ood 23 • (200x200) Extintor de Incêndio I un 6.00 10,00 11,88 

A I _aabtotal 

/ J ~ 
11 INSTALAÇ()ES ELÉTRICAS • 'l2tN I f I / 

C ENTRO DE DISTRIBUIÇÃO I , JI J / v 
Quadro de Oistnbuiçllo de embutir, completo, (para 18 disjuntoj ~S~!.~~ 

_...AOO-18.2 7413114 SINAPI barramento para as fases. neutro e para proteção, metálico. pi~ tura epóxi un ---..;70,90 321,91 
cor beae c/ porta trinco e acessórios) r~ 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntor~:~>nopolares. com " 
18.3 74131/5 SINAPI barramento para as fases, neutro e para proteção, melilr~ eletrostática epOxi un 1,00 302,~ 358,88 

cor be!le c/_Q9_rta trinco e acessórios\ 

y 
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VALOR(RS) 

109.32 

52.76 

6,58 

8,19 

7,96 

15,92 

14,50 

65,36 

41,59 

42,78 

142,33 

11,88 

11,88 

2.133,25 

16.M&,04 

1.069,47 

456,94 

90,17 

450,84 

172,30 

544,29 

215,32 

7.676,54 

117,64 

335,10 

29,71 

109,32 

594,15 

98,96 

95,44 

165,61 

582.27 

287,57 

99,82 

62,98 

27,01 

914.99 

763,01 

710.60 

114,29 

36,10 

844,17 

23,77 

130,71 

35,65 

71,30 

16.948,04 

,') "'16.014,72 

v kl 
/ ' I'{./ 965.73 

I~ \ 358.88 

'\ 
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OBRA- PRÓINFANCIA- TIPO 2 

MUNICiPIO: NOVA CANTO 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura- CGEST 

Planilha Orçamentária - Projeto Padrao Tlpo 2 

Ministério da Educação 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

EDITAL DE LICITAÇAO: TOMADA DE PREÇOS 18/2015- PMNC 

Edlftcaçao principal do Prolnflncla 2 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNID. QUAHT. 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com 
18.4 7413116 SINAPI barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostlltica epóld un 2.00 

cor beoe d Dorta trinco e acessórios) 

18.5 74131/7 SINAPI 
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, melalico, pintura eletroslatica epóxi un 1,00 
cor beoe d DOrta. trinco e acessórios\ 

18.6 MERCADO Quadro de medição- fornecimento e instalação un 1,00 
DISJUNTORES -

18.7 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar tennomagnético 1 OA un 33,00 
18.8 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar tennomagnético 20A un 8,00 
18.9 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar tennomagnético 32A un 4,00 
18.10 7413012 SINAPI Disjunlor unipolar tennomagnético 40A un 3,00 

.11 7413012 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 63A un 1,00 
18.12 74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar tennomagnético 20A un 2,00 
18.13 74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar tennomagnético 25A un 2,00 
18.14 74130/5 SINAPI Disjuotor tripolar termomagnético 70A un 4,00 

18.15 74130/5 SINAPI Disjuntor tripolar tennomagnético 90A un 2,00 

18.16 7413016 SINAPI Disjuntor tripolar tennomagnético 200A un 1,00 

18.17 74130/7 SINAPI Disjuntor tripolar tennomagnético 250A un 1,00 

18.18 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra suno -175V- 80KA un 8,00 

18.19 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra suno - 275V- 40KA un 22,00 

ELETRODUTOS E ACESSóRIOS -
18.20 72934 SINAPI Eletroduto PVC ~exivel corrugado reforçado, 020mm (DN 314"), inclusive conexcles m 758,80 

18.21 72935 SINAPI Eletroduto PVC ftexivel corrugado reforçado, 025mm (DN 1"), inclusive conexcles m 12,10 

18.22 72936 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 032mm (ON 1 112"), inclusive conexões m 187,50 

18.23 7379811 SINAPI Eletroduto PVC ~exivel corrugado reforçado, 050mm (ON 2"), inclusive conexões m 6,60 

18.24 55867 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, 075mm (DN 3"), inclusive conexões m 27,50 

18.25 55868 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel. 0100mm (ON 4"), inclusive conexcles m 27,50 

18.26 83366 SINAPI Caixa de passagem 1 00x1 00x80mm aço pintada un 16,00 

18.27 83387 SINAPI Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação un 118,00 

18.28 83388 SINAPI Caixa PVC octogonal3", fornecimento e instalação un 134,00 

CABOS E FIOS (CONDUTORES) 

Condutor de cobre unipolar, Isolação em PVC/700C, camada de proteção em PVC. nao 
propagador de chamas, dasse de tensao 750V. encordoamento classe 5, ftexlvel, com -
as seQuintes seccles nominais: 

18.29 73860/8 SINAPI 112,5 rnm> m 5.267,00 

18.30 7386019 SINAPI #4 mm2 m 2.189,10 

18.31 73660/10 SINAPI 116 rnm> m 307,90 

18.32 73860/11 SINAPI #10mm' m 271,90 

18.33 73660/12 SINAPI #16 mm> m 113,20 

18.34 73660113 SINAPI #25mm> m 119,80 

18.35 73660/14 SINAPI #50mm' m 145,60 

18.36 73860116 SINAPI #95mm' m 35,50 

18.37 73860/18 SINAPI #150 mm> f m 141,90 

ELETROCALHAS 
~ I -

18.38 C1158 SEINFRA Eletrocalha üsa tipo U 50x50mm com lampa. indusive conexcles ~" I m 36,30 

18.39 C1160 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, indusive conexcles I\\ \ I m 58,00 

18.40 C1 155 SE INFRA Eletrocalha lisa tipo U 1 00x1 OOmm com tampa, indusive conexões . ~ ~v m 0,60 

18.41 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x81 mm \~ ~ un 21,00 

18.42 08695 ORSE Supone vertical eletrocalha 70x96mm -\ \f un 33,00 

18.43 09524 ORSE Tala plana perfurada 50mm v \ un 40,00 

ILUMINAÇAO E TOMADAS / I ......-
18.44 83540 SINAPI Tomada universal, 2P+ T. 1 OA, cor branca, completa 7 v I un v 49,00 

18.45 83566 SINAPI Tomada universal, 2P+ T. 20A, cor branca. completa I I _,. /un 11,00 

18.46 72331 SINAPI Interruptor simples 1 o A. completa I tJ i/ un 1,00 

18.47 84227 SINAPI Interruptor 1 tecla e tomada, completa ~ un .:J"""-' 

18.46 C1666 SEINFRA Luminárias 2x40W completa / un / 64,00 

18.49 C1665 SEINFRA Luminárias 2x20W completa 7 v un 11,00 

18.50 73953/S SINAPI Luminárias 2X36 com alaetas completa / / \.. ./ un f 26,00 

r:;? Página 9 de 11 \ 
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PR. 
PR. UNrT.(RS) 

UNrT,(R$) VALOR (R$) 
~li BOI 

COM BOI 

435,53 517.54 1.035,08 

472,14 561,04 561,04 

55,00 65,36 65,36 

- -
12,13 14,41 475.66 

12,13 14,41 115,31 

12,13 14,41 57,66 

18,91 22,47 67,41 

18,91 22,47 22,47 

79,61 94,60 189,20 

79,61 94,60 189,20 

107,06 127,22 508,88 

107,06 127,22 254,44 

308.26 366,31 366,31 

801,08 951,92 951,92 

61,00 72,49 579,89 

72,00 85,56 1.882,27 

-
4,82 5,73 4.346.11 

6,10 7,25 87,71 

8,35 9,92 1.860,43 

22,07 26,23 173,09 

35,42 42,09 1.157,46 

45,83 54,46 1.497,64 

47,33 56,24 899,88 

6,20 7,37 869.36 

8,81 10,47 1.402,84 

-

- -

2,80 3,33 17.524,57 

4,01 4,n 10.431,24 

5,34 6,35 1.953,79 

8,01 9,52 2.588,02 

9,20 10,93 1.237,54 

13,14 15,61 1.870,59 

24,18 28,73 4.183,54 

44,91 53,37 1.894,51 

66,04 78.48 11.135,65 

-
13,10 15,57 565,07 

13,30 15,80 916,65 

15,28 18,16 10,89 

7,25 8,62 180,92 

7,25 8,62 rm. 284,30 

4,41 5,24 !X--209.62 

!-'? - li ~ -
12,14 14,43 lfl 706.87 

20,04 23,81 rrr 261,95 

10,18 12,10 'I 12,10 

~,.25 40,70 1.587,27 

31,00 36,84 2.357,59 

28,00 ) 33,27 \ 366,00 

75,02 I 89,15 1' ~317,80 

~ '\ 
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OBRA- PRÓINFÃNCIA- nPO 2 

MUNICIPIO: NOVA CANTú 

EDITAL DE UCITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 18/2015. PMNC 

EMPRESA: CW CONSTRUÇ0ES CMS L TOA 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenaçao Geral de Infra-Estrutura. CGEST 

Planilha OrçamenUria - Projeto Padrao Tipo 2 

Ministério da Educação 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

------~---=1111= 11,1S% 

Edm.,.ç.lo principal do Prolnflncr. 2 1611212015 

ITEM CÓDIGO FONTE DEICRIÇAO 008 SERVIÇOS PR. 
PR. UNIT.(R$) UNID. QUANT. UNIT.(R$) VALOR(R$) 

SEI( BOI COM BOI 
18.51 C4412 SEINFRA Luminária de piso. com !ampada vapor metálico 70W un 9.00 85.00 101.01 18.52 C2045 SEINFRA Projetor com lampada de vapor metálico 150W 

909.05 
un 5,00 212.00 251.92 18.53 74041/1 SINAPI Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W 

1.259,60 
un 8.00 39.60 47.29 378.35 

Subtotal 86.084,72 

11 INSTAI..AÇ()Ea DE CIJIIATIZAÇAO 

19.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldavel0 25 mm. forneamento e instalaçao 
~·.02 

m 95,00 3.04 3,61 343,18 
19.2 89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm, forneamento e instalaçao un 18,00 3,44 4,09 73,58 
19.3 89866 SINAPI Joelho 90 - 25mm. fomeamento e instalaçao un 22,00 3.25 3.86 84.96 

·.4 72285 SINAPI Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita n• 1 un 5,00 69,73 82,86 414,30 

Subtotal 916,02 

20 INSTALAÇÓES DE REDE ESTRUTURADA 
14.183,111 

EQUIPAMENTOS PASSIVOS 

20.1 C3768 SE INFRA Patch Panel 19" - 24 portas. Categoria 6 un 2.00 560,00 665.45 1.330,90 
20.2 

" 
ORSE Switch de 48 portas un 1,00 600,00 712.98 712,98 

20.3 .v~ v"~ ORSE Gulas de cabos simples un 2,00 26.30 31,25 62,50 
20.4 I UlVD~IUK::> ORSE Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 26.30 31,25 31,25 
20.5 •;;v•'~ ORSE Guia de Cabos Vertical un 2,00 26,30 31.25 62,50 
20.6 I UIUO~UK::> ORSE Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 Zll.~o ~1.2' ::51,2:) 

20.7 MERCADO Perfil de montagem un 1,00 31,92 37,93 37,93 
20.8 C4568 SE INFRA Anel organizador de cabos un 2,00 51,02 60,63 121,25 
20.9 C4567 SE INFRA Bandeja desliz.ante perfurada un 2,00 70,20 83,42 166,84 
20.10 

" 
ORSE Mini-rack de parede 19" x 8u x 450rrvn - fornecimento e instalaçao un 1,00 415,00 493,14 493,14 

20.11 MERCADO Access Point Wireless 2.4 GHz- 300Mpbs- fornecimento e instalaçao un 1.00 160,00 190,13 190.13 

CABOS EM PAR TRANÇADOS - -
20.12 C4533 SEINFRA Cabo UTP .{; {24AWG) m 980,30 1,10 1,31 1.281,38 

20.13 C0544 SEINFRA Cabo coaxial m 242.00 1,00 1,19 287,57 

CABOS DE CONEXÃO - - -
~.14 MERCADO Cabos de conexões- Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 7,80 9,27 176,11 

TOMADAS -
20.15 MERCADO Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 19,00 18.00 21.39 406,40 

20.16 MERCADO Conectar de TV Tipo F {Coaxial) com placa un 8,00 15,23 18,10 144,78 

20.17 MERCADO Central PABX 24 portas un 1,00 1.700,00 2.020,11 2.020,11 

CAIXAS E ACESS0RJOS - -
20.18 83446 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 2.00 126.43 150,24 300,47 

20.19 83387 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2"- fornecimento e instalaçao I un 41,00 6,20 7,37 302,07 

ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS " I - -
20.20 72935 SINAPI Eletroduto PVC ftexivel1", inclusive conexOes I "''\ I m 1,30 6,10 7,25 9,42 

20.21 72934 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 314", inclusive conexOes \\ \I m 219,80 4,82 5,73 1.258.93 

20.22 72310 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado. 0 1.112". fornecimento e instalaçao '\t-Y m 4,00 8,35 9,92 39,69 

20.23 C1158 SE INFRA Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm. inclusive conexOes ~ fl_ m 90,10 44,05 52,34 4.716,25 

Subtotal 14.183,86 

/i 
21 SI8TEIIA DE EXAUSTAO MECANicA / , t1Z.02 

21.1 MERCADO Coifa de Centro em Aço lnox de 1200x900x600mm I 
v 

un v-- 1.00 480,00 570,38 570,38 

21.2 MERCADO Ouio de ligaçao 1000 X 0.80mm I / I ---~ 5.00 41.00 48,72 243,60 

21 .3 MERCADO Chapéu chines em aluminio L f_ I ,./"" un 1,00 82.50 98,03 ) 98,03 

I Httt .Y' Subtotal n 1'~2.02 
y ~r.; 

Z2 SISTEMA DE PROTEÇlO CONTRA RICAS (SPDAJ 1l.366,17 

22.1 68070 SINAPI Pára-raios tipo Franldin em aço inox 3 ponta~aste~ 3 m. x 1.112" tipo simples m 3,00 44,09 I'-, 52,39 157,18 

22.2 C3478 SEINFRA Vergalhlo CA - 25 11 1 O mm2 m 35,00 19,30 I 22.93 11 ~.70 

22.3 C0860 SE INFRA Conectar mini-bar em bronze estanhado Tel-583 un I 10,00 62,00 ' 73,67 7~75 

22.4 MERCADO Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj \ 20,00 0,15 / 
0,18 ~.56 

22.5 MERCADO Presilha em latão un \ 20,00 7-:s& 9.01 ~.15 
Página 10 de 11 "\, 
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OBRA - PRÓINFÃNCIA- TIPO 2 

MUNIC[PIO: NOVA CANTÚ 

Ministério da Educaçao 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educaçao 

Coordenaçao Geral de Infra-Estrutura- CGEST 

Planilha Orçamentária -Projeto PadrAo T ipo 2 

Ministério da Educação 

PLANILHA DE SERVIÇOS 

EDITAL DE LICITAÇAO: TOMADA DE PREÇOS 18/2015- PMNC 

Edlflcaçlo principal do Prolntancla 2 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNID. 

22.6 MERCADO Caixa de equalizaçao de polêncías 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 
un mm 

22.7 73962/13 SINAPI Escavaçao de vala para aterramento m' 
22.8 68069 SINAPI Haste tipo coopperweld 518" x 2.40m. un 
22.9 72253 SINAPI Cordoalha de cobre nu 35 mm2 m 

22.10 72254 SINAPI Cordoalha de cobre nu 50 mm2 m 
22.11 MERCADO 1 ~.;a1xa ae 1nspeçao, >vç a e 17. com taJT pa a e erro runmao,con arme aetalne no 

un 
22.12 72263 SINAPI Conectar de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm' un 

%3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

23.1 C0864 SEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 
(3mx2" + 4mx1 112") un 

23.2 C4065 SE INFRA Bancada em granito cínza andorinha- espessura 2cm, conforme projeto m' 

23.3 C4065 SEINFRA Prateleira, acabamentos em granito cínza andorinha- espessura 2cm, conforme projeto m' 
23.4 C2910 SEINFRA Prateleiras e escaninhos em mdf m' 
23.5 C0361 SEINFRA Bancos de concreto m' 

23.6 C4065 SE INFRA Banco e acabamento em granito m' 

23.7 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cínza. largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 

CAIXA DÁGUA -15.000L 

23.8 73865 SINAPI Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pinrura m 

23.9 848ô3 SINAPI Guarda corpo de 1m de altura m 

23.10 MERCADO 
Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosao e de qualidade estrutural e solda 

kg 
interna e externa, para confecçao do reservatorioconforme projeto 

23.11 MERCADO Sistema de ancoragem com 6 nichos. conforme projeto un 

23.12 C1520 SE INFRA 
Preparo de superflcie: j ateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrao 

m' 
AS3. 

23.13 79460 SINAPI Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primar Epóxi m' 

23.14 79460 SINAPI Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de prtmer Epóxi m' 

' .4 I I I SERVIÇOS FINAIS 1 
I L4.1 I 9537 I SINAPI I Umpeza final da obra I m' 

I 
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PR. 
PR. UNIT .(R$) QUANT. 

:~·=! COM BOI VALOR(R$) 

1,00 503.20 597,95 597,95 

30,00 3,49 4,15 124.42 

10,00 44,88 53,33 533,31 

250,00 15,07 17,91 4.476,92 

200,00 21,10 25,07 5.014.63 

5,00 89,21 106,01 530,04 

10,00 17,51 20,81 208.07 

Subtotal 13.365,67 

3e.782,52 

1,00 1.105,20 1.313,31 1.313,31 

29.79 181.88 216.13 6.438.45 

30,37 181,88 216.13 6.563,81 

31,00 56,00 66,54 2.062,89 

5,87 102,00 121,21 711 ,48 

2,40 181,88 216.13 518,71 

59,90 63.23 75.14 4.500,86 

-
9,00 50,77 60,33 542,97 

4,99 93,74 111,39 555,84 

1.028,08 3,50 4,16 4.275,84 

1,00 322,00 362,63 382,63 

101,80 30,50 36,24 3.689,55 

50.90 42,38 50,36 2.563,33 

52,88 42,38 50,36 2.663,04 

Subt-1 3C..782,~2 

I I 2.201,19 

l 890.731 2,08 2,47 2.201,59 

Subtotal 2.201,59 

eu.to TOTAL com BDIInclu.o I 1.179.538,70 1 

\ 



MUNICIPIO: NOVA CANTÚ 
OBJETO: EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DO PROINFÂNCIA 2 
EDITAL DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 18/2015 - PMNC 

EMPRESA: CW CONSTRUÇOES CIVIS LTDA 

ITEM I DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1 ISER'{IÇ_OS PRELIMINARES 
2 (MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 
3 IFUNDAC0ES 
4 !SUPERESTRUTURA 
5 I SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 
6 !ESQUADRIAS 
7 I SISTEMAS DE COBERTURA 

8 liMPERMEABILIZAÇAO 

9 I REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

10 (SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 

11 !PINTURA 

12 I INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

13 I DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

14 IINSTALACÃO SANITÁRIA 

15 I LOUÇAS E METAIS 

16 !INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTIVEL 

17 I SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INC~NDIO 

18 IINSTALAÇOES ELÉTRICAS- 220V 

19 (INSTALAÇ0ES DE CLIMATIZAÇAO 

20 IINSTALAÇ0ES DE REDE ESTRUTURADA 

21 I SISTEMA DE EXAUSTÃO MECANICA 

22 
1.,10) I t:MA UI: t"'r\V I t:ylo\V \,VN IRA 

I~Dn 

23 I SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

24 I SERVIÇOS FINAIS 

'IV;;~r~;ntv";;~ 

~ ~7 
~ 

............ 
............. 

.............. 
~..........__ 

\ 
\ 

I 

I TOTAL GERAL DA OBRA 

/ EXECUTADO NO MlS 
~/~ ACUMULADO 

PITANGA, 16 DE DEZEMBRO DE 2015 

~ 

VALOR 
TOTAL 

27.871,90 
8.823,95 

78.275,92 
57.899,60 
83.820,38 

221.279,52 

131.995,49 

4.409,13 

147.488,64 

112.822,43 

49.871,27 

22.812,56 

9.283,47 

28.147,93 

23.628,93 

2.133,25 

16.948,04 

86.084,72 

918,02 

14.183,88 

912,02 

13.366,87 
---
36.782,52 

2.201,69 

1.179.838,70 

CRONOGRAMA FISICO FIP ;erRO 

DATA: 16/12/2015 

M~$01 M~S02 M~S03 M~$04 M~SOS M~S06 M~$07 M~$08 

" R$ " R$ " R$ " R$ " R$ " R$ " R$ " R$ TOTAL 

70,0% 19.510,33 30,0% 8.381,57 27.871,90 
50,0% 4.411,98 50,0% 4.411,98 8.823,95 
10,0% 7.827,59 35,0'.4 28.818,57 66,t% 41.951,78 78.275,92 

10,0% 8.789,96 20,0% 11.639,92 40,0% 23.079,84 30,0% 17.309,88 57.899,80 
10,f% 8.382,04 40,0% 33.528,14 50,0% 41.910,18 

40,0% 88.111,81 30,0% 88.383,88 ~o.o%T 44.255,9õf 1o,o%T 22.121,8il 
83.820,36 

221.279,52 
30,0% 39.598,85 40,0%1 62.798,191 30,0%1 39.598,851 131.995,49 

40,0% 2.845,48 4.409,13 
40,0% 29.497,71 147.488,154 

40,o%j_ 45.048,9'1j_ 40,0%1 45.048,97r 20,o%J 22.824,49 112.822,43 
50,0%1 24.935,84 50,0%1 24.935,84 

35,o%T 7.984,391' 45,o•.41 10.265,861 ~o.o% 4.562,51 

49.871,27 

22.812,55 
1o,o%T 928,35[ 50,0%1 4.831,741 40,0% 3.706,39 9.283,47 

25,0%1 7.038,tã[ 55,0~ 15.481,3~ ~0,0% 5.829,59 28.147,93 

10,0% 11.814,.48 40,0'.4 U51,5if 10,o%T 2.3U,89 23.828,93 

35,0%( 748,841 45,0~ t59,tsj ~o.o% 428,65 

40,0% 8.m.22T 80,o%T 10.1ta,8i' 

2.133,25 

18.948,04 
ao,o% 2&.825,42 45,0'.4 38.738,12 28,0%1 21.521,18: 88.084,72 

26,0%( 229,01 ( 25,0%( 228,01( ~5,0% 229,01 25,0% 229,01 118,02 
ao,o% 4.265,18 60,0% 7.091,93 2o,o%f 2.US,7~ 14.183,18 

10,0% 820,82 10,0%1 11,201 

35,0%1 un,s81 ao,o% 4.001,70 35,0% 4.877,18 

912,02 

13.388,87 

15,0%1 5.517,381 40,0% 14.713,01 46,o%T 18.552,13 38.782,52 

20,0% 440,32 80,0%1 1.7&1,27 2.201,51 

\ - / \ 1.179.538,70 

2,7% 31.641,90 4,o%1 47.003,131 5,5%1 84.519,191 18,J.") ~38,5jl~7.578,0JI' 18,2%1 214.8\ 3,181 8,7%1 102~;..:~ 
2,7% 31.649,90 8,7%1 7U5s,ul -1i,1%1143.072,82l-~9%1/,i84.Ú1,1ÓJ 52,9%18~ 7;,-:1%J 882.13J{12J 91,3%J1 .ore.r4-úol1oo,o%11.~38,7of" ..!:'c.~~ 

f 
v 

~
~ 7~ 

z c::. 
'C RUÇOES CIVIS LTDA ; • -p 

CNPJ fti82.306.S41/0001·92 );lo 

SóoloAdmlniiJa<ior ~ 
~ c.nos Jaskiv Kaluz : ~~ 

CPf tr 345.096.319-87 • ')"-
s:Jr " .. • ?.M 655-1 SSPP~ 1V!, 

-



CONSTRUÇÕES CIVIS 

HABILITAÇÃO 

CONSTRUTORA WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541 /0001-92 - lnscr. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 14!5 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000- Pitanga- Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 



09/12/2015 
Comp-ovante de Inscrição e de Situação Cadastral - lmp-essão 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

82.305.541/0001-92 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

C W CONSTRUCOES CIVIS L TOA - EPP 

TÍTULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA WILSON 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00- Construção de edificios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

42.99-5-01 -Construção de instalações esportivas e recreativas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

206-2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

DATA DE ABERTURA 

04/10/1990 

LOGRADOURO NÚMERO 

145 
COMPLEMENTO 

R EBANO PEREIRA 

CEP 

85.200-000 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL ......... 

MUNICIPIO 

PITANGA 

TELEFONE 

(42) 3646-3352 

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

Emitido no dia 09/12/2015 às 16:58:48 (data e ho a d Bra 'lia). 

1 Consulta QSA I Capital Social 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 09/1 2/ 

httfj://www.receitafazendagov.b-/p-epararlmp-essaollmprimePagina.asp 

UF 

PR 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ........ 

Página: 1/1 

Voltar 

1/1 
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-PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

!~creunlt dl r:aun~~:~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014064122-38 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.305.541/0001-92 
Nome: C W CONSTRUCOES CIVIS L TOA 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 07/04/2016- Fornecimento Gratuit~ 

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

Emitido via lntemet Pública (0911212015 17:06:14) 



09/12/2015 

-- --.... .·. ~ ~ .. 
,;-'" • ' I ;,.r ..A ... 

Emissão do ClCAD 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CADIICMS 

40402632-12 

Inscrição CNPJ 

82.305.541/0001-92 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial C W CONSTRUCOES CIVIS L TOA 

Tftulo do Estabeledmento C W CONSTRUCOES CIVIS 

Início das Atividades 

08/1995 

Endereço do Estabeledmento RUA EBANO PEREIRA, 145- CENTRO- CEP 85200-000 
FONE: (42) 3646-3352 

Município de Instalação PITANGA· PR, DESDE 08/1995 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

Situação Atual ATIVO- REGIME NORMAL I NORMAL- DIA 12 DO MES+1, DESDE 08/2015 

Natureza Jurídica 206-2 ·SOCIEDADE EMPRESÁRIA L TOA 

Atividade Econômica Prindpal do 4120-4/00- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
Estabeledmento 

Atividade(s) Econômica(s) 4299-5/01- CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 
Sea.mdária(s) do Estabeledmento 

Tipo 

CPF 

CPF 

Inscrição 

072.010.709-16 

345.096.319-87 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

MARCELO HENRIQUE LOURES KALUZ 

WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 

Este CICAD tem validade até 08/01/2016. 

Os dados cadastrais deste estabeledmento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.gov.br 

Quaiticação 

SÓCIO 

SÓCIO-ADMINISTRADOR 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS N° 40402632-12 

Emitido Eletronicamente via Internet 
09/12/2015 17:08:24 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CaEPAR 

... ('I 

~· 3:_ :;.-' 
- - J . 

http:,:/lwww.arinternetp-.QCN.tf/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elncludeUnkFacii=S&eCadicms=4040263212&eUser= 71N1DQ2VS 1/1 



09/1212015 

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

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

Nome: C W CONSTRUCOES CIVIS L TOA - EPP 
CNPJ: 82.305.541/0001-92 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5. 172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:16:46 do dia 08/12/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/06/201 &.' 
Código de controle da certidão: C8B8.64A5.6AB7 .E7BE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



~ MUNICÍPIO DE PITAN 
--------E:!5ic.~·· CNPJ 76.172.907/0001-08 ;g.~-----... @lillllillil 
CENTRO ADMINISTRATIVO 28 DE JANEIRO, 171 - FONE (42) 3646-1122 • FAX 
CAIXA POSTAL 11 CEP 85.200-000 P I T A N G A 

Pãgina 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nro. Certidão: 4933 I 2015. 

Protocolo: 1088/15 

Finalidade: LICITACAO 

Requerente: 

Alvará: 00000557 Data Abertura: 01/03/1983 

CGCM: 0000125970 C. W. CONSTRUCOES CIVIS LTDA- EPP 

Cadastro: 2 00000557 Inscrição 01-030410064001 

Quadra: 41 Lote: 1t:S Unidade: üOOüü; 

Endereço: RUA EBANO PEREIRA Nro:145 

Complemento: 

Bairro: CENTRO 

Atividade Principal: SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL 

CMC: **-
CNPJ: 82.305.541 /0001 -92 

Situação: Normal 

CERTIFICAMOS, que o contribuinte acima mencionado, não é devedor desta Fazenda 
Municipal, nesta data. Ficando ressalvado o direito ao Erário Municipal de cobrar os débitos 
que venham a ser apurados posteriormente ou exigir o cumprimento de obrigações 
acessórias de responsabilidade do contribuinte, de sucessores, ou de terceiros, em 
conformidade com a lei. 

VALIDADE DE 90 DIA(S) 

Dir~r do Depto. de Receita e Fiscalização 
Tritlutária 

/ 



09/1212015 'rrtt:(s:/lwww.sifge.caixagov.l:r/Emp-esa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapeJ.asp?VAR.PessoaMatriz=5427877&VAR.Pessoa=5427877 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8230554110001- 92 

Razão Social: C W CONSTR CIVIS LTDA 
Nome fantasia:CONSTRUTORA WILSON 
Endereço: RUA EBANO PEREIRA 145 I CENTRO I PITANGA I PR I 85200-

000 

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

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

Validade: 29/11/2015 a 28/12/2015 .-

Certificação Número: 2015112902033203308414 

Informação obtida em 09/12/2015, às 16:51:41. 

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

https:/lwww.sifge.caixagov.l:r!Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimp-imirPapel.asp?VAR.PessoaMatriz=5427B77&VAR.Pessoa=5427877&VAR.Uf=PR&VAR.'Inscr... 1/1 



POJJE:R JFDICI.i\.?.:C 
JUSTIÇA DO TR~E~~EJ 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 82.305.541/0001-92 
Certidão no: 203443865/2015 
Expedição: 09/12/2015, às 16:56:15 
Validade: 05/06/2016 / - 180 (cento e oitenta ) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que C W CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 82.305.541/0001-92, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa e m relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: //www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de liação Prévia . 

r~:: e zug:estoes: 
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CLAUSULA oraVA- Pica .~veatido nu fw~&es de qerente da aociedaàe, 
o acSêd.o WILSCB CARLOS .:IASJaV :KALUZ, para cujo axerc 

cicio fic:a cU.apenaaõo ela preata9ão de cauçlo legal. • 

CLAUS UIA l'CBA- Pelo aenic;o que pnatar t aociedade, perCeber' o ao-

cio qerente, a titul.o de n.m.rac;lo PRO u.BORB 1 a // 
quantia . ..,.al fixada de câmlll acordo a~ 08 liaitea de cleduc;ão fia

c:ai, preriato na LeQi-~o do Içoato de Renda, a qual ser! levada/ 
l CIOI!t~ de De8pUU ~s. 

CU.OSULA ~ClMA- A re8pCI)aabUi4acle Mcmica da aoeiedade fica intei
J'~t:.e a cuvo ele a6cio WILSCIII' CARLOS JAStaV DLUZ 

Bngel!he!ro ·cJ.vil, . portadora da Carteira a• 3889-0, lOS R89ião-sc. 
CLAtl91llA DICDIA Pu.m- os a6c:dos +'eelaraa que alo estio inesraoa/ 

em nenhla ao. c::n..a preriatoa - Lei 1 que 

oe ~-·. ele aeroer· atividades .. rc:antia. 
CLAlBm.A IacDA SBGt.IJM- Orano social, aoillci.dira c:ca o ano civil,~ 

~do a 31 de deswb~o de cada ano, aer prs 

oeclicSo o balanço qeral da sociedade, obedecidaa as presc:d.c;&ea le -1 
qaia eppertinentea 11 aatúia. o• resultados Hrlo atribuidoa aos a6-
aios proporciCift•'~ la quotaa de capi~. podeclo 08 luc:roa a ar.! 
~rio doa a6c:ioa, ae~ cliatril:laidott oa ficana - :reMJ:Ya na socie

dade. 

• • ·. 

. 
{ 

. .... .. 

K ~ por aasia terea juato e CCiltratadoa, lavraa, d.! 
ta:a. e uainaa, jl1ftbllellte cca emas teat~aa o/ 
p~te inatnMDto particular de ccmtrato aooi
al, tB trett viu de iqual teor e foJ:JM, rubricado 

. pelos a6cioa, - todaS as ~lhu e co qual J! 
bd.gasa-ae fiellllente por-41 • •ua ~rdeiroa a ~ 
ri o em todos 08 aeú tezaoa. 
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C .W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
C? ALTERAÇÃO CONT~~TUAL 
CNPJ 82.305.541/0001-92 

WilSON CARLOS JASKIV KALU~. brasileiro, natural de Pitanga/Pr., casado-e·m 
comunhão universal de bens, fngenheiro Civil, RG 1.266.655-1 SSP/ Pr., CPF 
345.096.319-87 e Carteira Prófissional do CREA 3889-D/ SC 1 O a região, 
residente e domiciliado na Rua: Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000, 
Pitanga/Pr., EVALDO l<ALUCZ, ~brasileiro, natural de Pitanga/Pr., casado em 
comunhão parcial de bens, E-ngenheiro Eletricista, RG 1.905.810-7 SSP/ Pr. , 
CPF 340.618.279-87, Carteira Profissional do CREA 4549-D/SC 1 O a região, 
residente e domiciliado na ,Av. Brasil, . 373, centro, CEP 85.200-000, 
Pitanga/Pr., únicos sócios da Ç.W·. CONSTRUÇÕES CIVIS L TOA., com sede e 
domicílio na Rua: Sete de Setembro, 170, sala 02, centro, CEP 85.200-000, 
Pitanga/Pr., registrada na Junta ·c"omercial do· Paraná, com NIRE 41202428102 
em 05 de outubro de 1990 e CNPJ 82.305.541/0001-92 e posteriores 
J.lterações contratuais arquivada.§ :.sob n° 524553 em 22/07 / 1992; 556392 
em 06/09/'1 993; 565740 em 27/ 12/1993; 940160587 em 05/'10/1994; 
961804890 em 18/ 1 0/1996;·· 9?.0183380 em 06/02/1997; 980278252 em 
13/02/ 1998; 000430587 em,.D9f03/ 2000, RESOLVEM, alterar o seu contrato 
social e posteriores alterações nos termos da lei 10.406, 02/01/2002 e 
subsidiariamente, à lei 6.404/76 (ari:'9'97 I . CC/2~02) : 
CLÁUSULA PRIMEIRA: lngre.ss~ na sociedade, SHEILA CRISTINA KALUZ, 
brasileira, natural de PitangaiPr., ··· solteira, maior, nascida em 05/11 /1 984, 
estudante, RG 8.7 41.725-5 SS,P/ Pr., CPF 047.654.699-05 residente e 
domiciliada em Rua: Arthur M~hl, 871, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Retira:-se neste ato da sociedade EVALDO KALUCZ, 
vendendo e transferindo suas ·'~uotas de capital no valor de R$ 800,00 
(oitocentos reais), em moeda cor.'ente do país, para a sócia ingressante, já 
qualificada na cláusula primeira, · sendo que o sócio retirante declara haver 
recebido neste ato, o valor descrito anteriormente e recebido todos os seus 
direitos perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, 
dando plena, geral, rasa e lrreY,ogável quitação (art.1.os7.cct2oo2J. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em deeor'rência do ocorrido na cláusula anterior, o 
capital social fica assim distribuído entre os sócios: 

.... • . 

I 

..,. 



C.W. CONSTRUÇÕES C'IVIS LTDA. 
c;a ALTERAÇÃO CONTR~TUAL 
CNPJ 82.305.541 /OOOt-92 ~>-_J) 
SÓCIO QUOTAS VALOR {R$)~~--~ ;:'" 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 79.200 79.200,00 
SHEILA CRISTINA KALUZ (~ "800 800,00 
TOTAL . · ~ .. 80.000 80.000,00 
CLÁUSULA QUARTA: Alteram o endereço da sociedade que era: Rua Sete de 
Setembro, 170, sala 02, centrd, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., para: Av. Brasil, 
441, centro, CEP 85.200-000, PJtánga/ Pr. 

...... 

Diante das alterações, os sócit?S res'olvem adequar o contrato e alteração ao 
Novo Código Civil e regida pelos artigos . da lei 10.406 de 10/ 01 / 2002 

" aplicados a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for 
aplicável pela lei 6.404 de 15/ 12/ 1976 e demais dispositivos legais pertinentes 
a matéria: · 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial de: C.W. 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. Ídr1 99' .11 CC 2002) 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede e domicílio a Av. Brasil, 
441, centro, CEP 85.200-000, Püanga/ Pr. <a•t 997 II. CC/2o02> 

CLÁUSULA TERCEIRA: O Objeto social é: indústria da construção civil. <an 997. u. 
CC/2002). ,. • 'l· 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 05 de out ubro 
de 1990 e seu prazo é indetermfl}adG. " 
CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 
dividido em 80.000 (oitenta mil quotas), de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
integralizados da seguinte fornia: R$ 20.7 41 ,93 (vinte mil, setecentos e 
quarenta e um reais e noventa ~ três centavos) em moeda corrente; R$ 
8.493,58 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinqüenta e oito 
centavos) com t'eserva de capital , R$ 8.130,00 (oito mil, cento e t rinta reais) 
com correção monetária de capital; R$ 42.634,49 (quarenta e dois mil, 
seiscentos e trinta e quatro reeA e quarenta e nove centavos) com lucros 
acumulados, f ica ass im dividido ~ntre os sócios: WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
subscreve 79 .200 (setenta e nove mil e duzentas) quotas, no valor de R$ 
79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), sendo R$ 20.534,51 (vinte 
mi l, quinhentos e trinta e quatro rea[s moeda 



' \ 
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C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
c:;a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001 -92 

corrente do país; R$ 8.408,64 (Óito mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e 
quatro centavos) com reserva de:capital; R$ 8.048,70 (oito mil, quarenta e oito 
reais e setenta centavos) com correção monetária de capital ; R$ 42.208,15 
(quarenta e dois mil, duzentos e oito ·re.ais e quinze centavos) com lucros 

acumulados; SHEILA CRISTINA t<J\LUZ, subscreve 800 (oitocentas quotas) no 
va lor de R$ 800,00 (oitocent9·s .. reais), sendo R$ 207,42 (duzentos e sete reais 
e quarenta e dois centavos) em moeda corrente do país; R$ 84,94 (oitenta e 
quatro reais e noventa e quatro çentavos) com reserva de capital; R$ 81 ,30 
(oitenta e um reais e trinta cen:t?vos) com correção monetária de Capital; R$ 
426,34 (quatrocentos e vinte e s~is reais e trinta e quatro centavos) com lucros 
acumulados, ficando distribuído da seguinte fo rma: 
SÓCIO . QUOTAS 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ ~ 79.200 
SHEILA CRISTINA KALUZ 800 
TOTAL 80.000 
(art. 997,111, CC/2002) (art. 1.055. CC/2002). 

VALOR(R$) 
79.200,00 

800,00 
80.000,00 

CLÁUSULA QUINTA: A responsabi lidade de cada sócio é restrita ao valo r de 
sua quota, mas todos respondem solidariamente pela integral ização do capital 
social <art 1.052 cc. :?U02>. 

CLÁUSULA SEXTA: As quota$, sã~ Indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o"' cçmsentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço de preferência para as 
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração do outro sócio. <art 99~·.:'/l í o13 1 o1s 1 o64 cct2002>. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A administíãção da sociedade caberá ao sócio WILSON 
CARLOS JASKIV KALUZ, com poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, 
autorizados o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade 
estranhas ao interesse social o.u.assumir obrigaçõe.s seja em favor de qualquer 
dos quotistas ou de terceiros, ·bem como .onerar ou alienar bens imóveis da 
SOCiedade, Sem aUtOrização dO OUtrO SÓCÍO. (arl 997 , VI; 1.01 3.1 .015, 1 . 

. ,, 
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C.W. CONSTRUÇÕES GIVIS LTDA. 
f? ALTERAÇÃO CONffiA4fUAL . 
CNPJ 82.305.541 /OOOl-92 
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CLÁUSULA OITAVA: Os sócios p;~erão, de c-omum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. , 
CLÁUSULA NONA: O administ'rabor declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a adminiS~[aÇão da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, õ~ por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporari~n,.ente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato, ou 
contra a economia popular,· contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa da concorrência, contra as ·relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade (art. 1.011 , parag , . (( . J02) 

CLÁSULA DÉCIMA: Ao término de éada exercício social em 31 de dezembro o 
administrador prestará contas ju.stificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados <art. 1.o6s.cct2002J. ~ 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIAA': Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 
Não sendo possível ou inexistindg interesse deste ou do sócio remanescente, o 
valor de seus haveres será . a,púrado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à· data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. · · 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: />, sociedade poderá a qualquer tempo, abrir 
ou fechar filial ou outra depenérenda, mediante, alteração contratual assinada 
por todos os sócios. · 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A .sociedade poderá a qualquer tempo efetuar 
modificação em seu contrato ~ocia:l \a rt , 071. v1 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:· Fica eleito o foro de Pitanga/Pr. para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obr!,gações resultantes deste contrato. 

E, por estarem justos e cont,ratados assinam o pres 
04 (quatro) vias. -
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C.W. CONSTRUÇÕES ·c~VIS LTDA. 
({J ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001-92 

' Pitanga, 22 de maio de 2003. 
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Testemunhas~: C 
\ 

~ Tia~Ja Silva 
RG ~5-5 SSP/ Pr. 

Elaborado por: 

~~ ~....-(_ 
ltffSãrlH u be r 
CRC/Pr. 004520/0-4 
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EVALDO KALUCZ 
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I.~ ~ '' 

'os Paulo das Neves 
RG 6 .921 .747-8 SSP/ Pr. 



C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS L TOA. 
1 oa ALTERAÇÃO CONTRÃ TUAL 
CNPJ 82.305.541/0001-92 . 

1) WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, brasileiro, casado e m regime de 
comunhão universal de bens, Engenheiro Civil, RG 1.266.655- 1 
SSP/Pr., CPF 345.096.319-87 e Carteira Profissional do CREA 3889-
0/SC 1 oa região, residente. e domic,jliado na Rua: Arthur Mehl, 871 , 
centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr. , 

· ~ 
2) SHEILA CRISTINA KAI.iV.Z, brasileira, solteira, maior, nascida em 

05/11/i 984, estudante, RG· 8.741.725-5 SSP/Pr., CPF 047.654.699-05 
residente e domiciliada na Rua: Arthur M ehl, 871, centro, CEP 85.200-
000, Pitanga/Pr., únicos sóçios da C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS 
L TOA., com sede e domicilio na Av. Brasil, 441 , centro, CEP 85.200-
000, Pitanga/Pr., CNPJ 82.305.541/0001-92 e registrada na Junta 
Comercial do Paraná, com NIRE 41202428102 em 05/10/1990 e 
posteriores alterações contratuais arquivadas sob no 524553 em 
22/07/1992; 556392 em ·06/09/1993; 565740 em 27/12/1993; 
94016.0587 em 05/10/1994~..961804890 em 18/10/1996; 970183380 
em 06/02/1997; 98027~252 em 13/02/1998; 000430587 e m 
09/03/2000; 20031346669 em 30/05/2003, RESOLVEM, a lterar o 
seu contrato social e postenores alterações conforme as cláusulas à 
seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Elev?m o capital social de R$ 80.000,00 
(OITENTA MIL REAIS) pãr~ 'R$ 120'~000,00 .(CENTO E VINTE MIL 
REAIS), dividido em 120.000 (CENTO E VINTE MIL) QUOTAS, no 
valor de R$ 1,00 {UM R~~L) cada uma, sendo o aumento de R$ 
40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS) Integralizados com luc ros 
acumulados, neste ato, d ividido entre os sócios: WILSON CARLOS 
JASKIW KALUZ, aumenta o valor de R$ 39.600,00 (TRINTA E NOVE 
MIL E SEISCENTOS REAIS) com lucros acumulados, neste ato; SHEILA 
CRISTINA KALUZ, aumenta . Q valor de R$ 400,00 (QUATROCENTOS 
REAIS) com lucros acumul~dos, neste ato, distribuído da seguinte forma 
entre os sócios: 
SÓCIO QUOTAS VALOR (R$) 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 118.800 118.800,00 
SHEILA CRISTINA KALUZ 1.200 1.200,00 
TOTAL 120.000 120.000,00 
CLÁUSULA SEGUNDA: Fica 'acrescida a seguinte cláusula: A sociedade 
declara, para os fins do art. 4 ° da Lei no 9.841/99, que se enquadra na 
situacão de empresa de peque o porte; que o valor da receita bruta 
anuaÍ da sociedade, no ano a eri r, nãO' excedeu o limit do valor fixado 
no inciso li do art. 2° da Lei .841/9 , observado o · posto n o p~ 
1 o do mesmo artigo e nã se e nq adra em ai quer das h ip ó'teses , de"' 
exclusão relacionadas no art. 3 ° d mes '{o. 

r,~ ~~;: 
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C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 
1 oa ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001 -9~ clãu~ CLÁUSULA TERCEIRA: Perrpanecem inalteradas as demais 
vigentes que não colidirem·· com as disposições do 
instrumento. 

presente 

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e 
assinam o presente instrul\llénto, . em 04 (quatro) vias de igual teor e 
forma, obrigando-se fielmente ·por si e seus herdeiros a cumpri-lo em 
todos os seus termos. 

TAS. MESSIAS 
PITANGA-PR 

Pitanga, 29 de dezembro de 2003. 

~~ 
~~~~ 

JUNTÁ COMERCIAL DO PARANA ~ q 

i ESCRITORIO REGIONAL DE GUARAPUAVA ~ rifl, 
~ CERTII;ICO O REGISTRO EM 3) I 12/2 00 3 ~'\ÇS '\'{P· 

SOB NUMERO. 200 34302 7 27 . .. ~~ ~· 
Protocolo: 03/430272-7 /-;-/ ,.-·- ~~ ~G 

!:JT~pr~sa:4 :. : 024~8 1 0 ~ _.; .~'.:.. . .("/.?r~"~' 
• C M CONSTRUCOES CIVIS :.n~A ·.., 

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 
~Fr.RFTARIA (';ERAl 

~ 
~~~~ 
~ « 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA ~ <f:-o,' 
ESCRITORIO REGIONAL DE GUARAPUAVA _.(:...çs '\.,.<o· 
CERTIJ;ICOOREGISTROEM 3C/:2;2.)03 ~ ~· 
SOB NUMERO· 2 003, 302 735 ~~ 
Protocolo: 03/430273-5 /:>/ , ... -~ ~G 

E:mpresa:-1. 1 ~ 0:-' 281C 2 ..... i': :~ "' /.ltj,, ,~:.· 
C tf CONS!RUCO~S CIVIS LJ:.a . 

.'' MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 

'\ 

,->nmetro. 'Oficto de Notas de Pitanga • P·R 
BEL~ JURAND!R AVAHt :'v'é.SSIAS JÚNIOR· 

· firmatsl de: ./41.~~:1.6..""'";;' 

_I 15 70EZ. 
ou--o""' .. 
::g ~ ~O Bel. Jurandir Avaht Messia• J · · 
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C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. - EPP (j~ ........... -c: · ·--,... 
1 P ALTERAÇÃO CONTRATUAL 1 l . •.~.~~~;· ?~·-· ········ 

-~·· o - ~~ 
CNPJ 82.305.541/0001-92- : \ w "'r1 Canto· 

1) WILSON~ CA~LOS JASKI_y KALUZ, brasileiro, casado em ).,._~~~/ 
comunhao universal de bens,. Engenheiro Civil, RG 1.266.655-~~ 
CPF 345.096.319-87 e Ca_rtE?,+ra Profissional do CREA 3889-D/SC 1.oa 
região, residente e domiciliado na Rua: Arthur Mehl, 871, centro, CEP 
85.200-000, Pitanga/Pr., · 

2) SHEILA CRISTINA KALUZ, brasileira , solteira, maior, nascida em 
05/11/1984, estudante, RG 8.741.725-5 SSP/Pr., CPF 047.654.699-05 
residente e domiciliada na Rua: Arthli'r Meh l, 871, centro, CEP 85.200-
000, Pitanga/Pr. , únicos sÓcic;H( da C'.Vv. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. -
EPP, com sede e domicilio na Av. Brasil, 441, centro, CEP 85.200-000, 
Pitanga/Pr., CNPJ 82.305.541/0001-92 e registrada na Junta Comercia l 
do Paraná, com NIRE 41'2G.2428102 em 05/10/1990 e posteriores 
alterações contratuais arqujvadas sob n° 524553 em 22/07/1992; 
556392 em 06/09/1993; 565740 em 27/12/1993; 940160587 em 
05/10/1994; 961804890 em 18/1 0./1996; 970183380 em 06/02/1997; 
980278252 em 13/02/1998; O'à'043058t em 09/03/2000; 20031346669 em 
30/05/2003; 20034302727 em 30112/2003, RESOLVEM, efetuar alteração 
contratual , conforme as cláu.sulas à segu ir: 

CLÁUSU,LA PRIMEIRA: Elevam o" capital social de R$ 120.000,00 (CENTO 
E VINTE MIL REAIS) para R$ 17..5.000,00 (CENTO E SETENTA E CINCO 
MIL REAIS).,. dividido em 175.ÕOO (CENTO E SETENTA E CINCO MIL) 
QUOTAS, no valor de R$ 1 .~·9 (lfM REAL) cada uma, sendo o aumento de 
R$ 55.000,00 (CINQÜENTA E ·c ,INCO MIL REAIS) totalmente integralizados 
da seguinte form~: R$ 44.00Ó-,O~O (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS) com 
lucros suspensos, neste ato, e _·outros R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS) em 
moeda corrente do pais, neste . ato, dividido entre os sócios: WILSON 
CARLOS JASKIW KALUZ, aumenta o valor de R$ 54.450,00 (CINQÜENTA 
E QUATRO MIL, QUATROéÊNTOS E CINQÜENTA REAIS), totalmente 
integralizados, da seguinte forma>:,_.R$ 43.560,00 (QUARENTA E TRÊS MIL, 
QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) cor:n lucros suspensos, nestes ato, e 
outros R$ 10.890,00 (DEZ I'VHL, OIT<?CE~NTOS E NOVENTA REAIS) e m 
moeda corrente do país, neste ato~ SHEILA CRISTINA KALUZ, aumenta o 
valor de R$ 55~J,O.O- UINHENTOS E CINQÜENTA REAIS}, tota lmente 
integralizadosy da seg R$ 440,00 (QUATR OS E 
QUARENT.A ... REAIS) co nestes ato, e , utros R$ 1 

1// 

I 
I 

\ .. _:,"I 



C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS l TOA. • EPP 
11 3 ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001-92 - .. 

SÓCIO 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
SHEILA CRISTINA KALUZ 
TOTAL 

QUOTAS 
173.250 

1.750 
175.000 

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a cláusula segunda da consolidação 
na nona alteração contratual, q4e passa a ser: "A sociedade tem sua sede e 
domicílio na Rua: Ébano Pereira, 14~. _centro , CEP 85.200-000, Pitanga/Pr." 

CLÁUSULA TERCEIRA: Perm?~necem · inalteradas as demais cláusulas 
vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E por assim estarem justos e contratados, _lavram, datam e assinam o 
presente instrumento, em 4 (guatro) vias de igual teor e forma, obrigando
se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Pitanga, 20 de março de 2006. 

li 



C.W . CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. - EPP 

12a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ 82.305 . 5 4110001 -92 
N IRE 41202428102 

1) WILSON CARLOS 

~ .. . _ ...,_ 

região, residente e domiciliado na 
Rua: A rthur Mehl, 871, centro, CEP .. 85.200-000, Pitanga/Pr., 

2 ) SHEILA CRISTINA KALUZ, brasileira, solteira , maior, nascida em 05/11/ 1984, 
estudante , RG 8.741.725-5 SSP/Pr., CPF 047.654.699-05 re5idente e domiciliada 
na Rua: Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85 . 200-000, Pitanga/Pr. , únicos sóci os da 
C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. - EPP, com sede e domicílio na Rua Ébano 
Pe reira , 145, centro , CEP 85 . 20 0 -000, Pitanga/Pr., CNPJ 82.305.54110001-92 e 
registrada n a Junta Comercial <lo Paraná, com NIRE 41202428102 em 
0511011990 e posteriores alteraçõ~s contratuais a r qu ivadas sob no 524553 em 

2 2 I o 7 I 1 9 9 2 ; 5 5 6 3 9 2 em o 6 I 09 I 1 9 9 3 ; s 6 5 7 4 o em 2 7 I 1 2 I 1 9 9 3 ; 9 4 o 1 6 o s 8 7 
,;;;T, 05/10/! ~~4 ; 951 804~91) <>rr 181 1.f! /1996: 970183380 em 061 o 21199 7 ; 
980278252 em 1 3 10211 998 ; ~0043058 7 em 09/03/2000; 20031346669 em 
30105 1 2003 ; 20034302727 em ..3011212003; 20060915935 em 2310312006 , 
RESOLVEM , efetuar alte ração contratual, conform e as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULJ\ PRIMEIRA: Ele v am o capital social de R$ 175.000,00 ( cento e setenta 
e cinco mil r ea i s) para R$ 300.000,00 (trezentos. mil reais), d ivididos em 
300.000 (trezentas mi I) QUOTAS., nq v a lo r de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma , sendo 
o aumente de R$ 1 25 .000,00 ( c ento e vinte e cinco mil reais) totalmente 
Integra l izados com lucros acumulados , neste ato, d i vidido ent;e os sócios: W!~SCN 
CARLOS JASKIW KALUZ, aumenta o va lor de R$ 123.750,00 (cento e vini:e e três 
mil e setecen tos e cinqüenta reais), totalmente integralizados com lucros 
acumulados , e SH EILA CRISTINA KALUZ, aumenta o valor de R$ l.250,CO { u~ mil 

e duzentos e cinqüenta reais) ,_ , t91:J! Imente integ ra lizados com lucros ê<Cu rilulados; 
dist rib uídos da seg uinte forma entre os sóci os: 

S ÓCIOS 

WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
SHEILA CRISTINA KALUZ 

TOTAL 

QUOTAS 

297.000 
3.000 

300 . 000 

VALOR (R$) 

297.000,00 
3.000,00 

300.000,00 

CLÁUSULA SEG UNDA: Perm anecem ina l teradas as demais cláusulas vigentes que não 
co lid i rem com as d i sposições do presente i nstrumento . ,, 

E por assim estarem justos . e cônfratados, la v ram , datam e assinam o presente 
(t rês ) vi as de igu al teor e forma, obrigando-se fielmente por si e 
pri-lo em todos c::: seus termos. 

Pitanga, 10 de juiho de 2008. 

~~~(~ 
SHEILA CRISTINA KA~ 

I 



C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.- EPP' 
13a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.30 5 .541/0001-92 
NIRE 41202428102 

1) WILSON CARLOS JASKIV KALUZ,. brcsileiro, casado em ;·egime 

2) SHEILA CRISTINA KALUZ, br<Jsil~_ira, solteira, maior, nascida em 05/11/1984, 
estudante, RG 8.741.725-5 SSP/Pr . , CP F 047.654. 699-05 residente e domiciliada nd 
Rua: Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., únicos sócios da C.W . 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. - EPP., com sede e domicílio na Rua Ébano Pereira, 
145, centro, CEP 85.200-000 , Pitanga/ Pr., CNPJ 82.305.541/0001-92 e registrada 
na Junta Comercial do Paraná , coin NIRE 41202428102 em 05/10/1990 e 
posteriores alterações contratuais arquivadas sob no · 524553 em 22/07/1992 ; 
556392 em 06/09/1993 ; 565740 em 27 f 12/1993; 940160587 em 
05/10/1994; 961804890 em 18/10/ 1996 ; 970183380 em 06/02/1997; 
980278252 em 13/U.l./l~~o ; úüü-t::;üE;;:;;- ~·•· :::::,'=::,'z~~C ; ::!~!!3:!.346'5-~9 '?'TI 

30/05/2003 ; 20034302727 em· ·3Ô/ 12/ 2003; 20060915935 em 23/03/2006 e 
20083043195 em 16/07/2,008; R ES OLVEM, efetuar alteração contratual, 
conforme as cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Elevam o capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) pa ra :l$ 450.000,00 {quatrocentos e cinqüenta mil reais), divididos ern 
450.000 {qua·::rocentas e cinqüen ta mil) QUOTAS, no valor de R$ 1,00 (UM RE.A.l} 
cada urna , sendo o aumento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
totalmente integralizados com lucros acumulados, conforme Balanço Patrimonial 2008 
sob página n°65, do Livro Diário n°018/ .2008, registrado na Junta Comercial sob Termo 
de Autenticação n°.09/044359-4, neste ato, di vi dido entre os sócios: WILSON CARLOS 
JASKIW KALUZ, aumenta o valor d~ R$ 148.500,00 {Cento e quarenta e oito mil e 
quinhentos reais), totalmente integralizados com lucros acumulados, e SHEiLA 
CRISTINA í(~LUZ, aumenta o valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos >e<lis}, 
totalmente integralizados com lucros acumu l ados; distribuídos da seguinte forma erotre 
os sócios: 

SÓCIOS 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
SHEILA CRISTINA KALUZ 

TOTAL 

QUOTAS 
445 . 500 

4.500 
450 .000 

VALOR (R$) 
445.500,00 

4.500,00 
450.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes qüe õ1ào 
osições do presente instrumento . 

datam e assinam o presente 
obrigando-se fielrne;1te por si e 

Pitanga, 12 de maio de 2009. 

~~t~~ 
SHEILA CRISTINA KALUZ ' .. () 



·. 
C.W. CO N STRUÇÕES CIVIS LTDA ~ EPP 
14a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82 . 305.5 4 1 /0001-92 

NIRE 41202428102 

1 ) WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, brasileiro, cas ado em 
un iversal de bens , Engenheiro Civif; RG 1.266.655-1 SSP/Pr., 
Carteira Profissional do CREA 3889-D/SC toa região, residente e domiciliado na Ru<: : 
A r th ur Mehl , 871, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr. , 

2 ) SHEILA CRISTINA KALUZ , brasileira, solteira, maior, nascida em 05/ 11/198<:·, 

estudante, RG 8.741.725-5 SSP/P r ., CPF 047 .654.699-05 resi den te e domiciliada na 
Rua: Arthur Mehl, 871, centro, CEP 85.200-000, Pitanga/ Pr. , únicos sócios da C.W. 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. - EPP, com sede e domicílio na Rua Ébano Pereira, 
145, centro , CEP 85.200 -0 00, Pitanga/Pr., CNPJ 82.305.541/0001-92 e reg i strada 
na Junta Comercia l do Paraná , com rNIRE 41202428102 e m 05/10/1990 e 

posteriores alterações contratuais arqu1 vad as sob n° 524553 em 22/07 /1992; 
556392 em 06/09/1993; '56 5 740 em 27/12/ 1993; 940160587 em 
OJ;_I10j1QQ4· Qfi1R04RQO Pm 18/10/1996: 970183380 em 06/02/1997: 

980278252 em 13/02/1998 ; 000430587 em 09/03/2000; 20031346669 em 
30 /05 /2003 ; 20034302727 em 30/12/2003; 20060915935 em 23/03/2006 e 

20083043195 em 16/07/2008; 20091759790 em 22/05/2009; RESOLVEM , 
efetuar alteração contratual, conform·e as cláusulas a seguir: 

CLÁU SULA PRIMEIRA: Ingressa, nes te ato , na sociedade IRENE LOURES DE SOUZA 
KALUZ, brasi leira, casada em regime de comunhão universal de bens , empresária , 
portadora do CPF sob n°. 4 55 .630.129-72, RG: 3.318.182-5 SSP/ Pr ., nascida em 
17/01/1961, res idente e domicil i ado á Rua Arthur Mehl, 871, centro , CEP 85.200-000 , 
Pitanga/Pr., 

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se, neste ato, da sociedade: WILSON CARLOS JASKIV 
KALUZ. 

CLÁU SULA TERCEIRA: Fica a lteraaa a c l áusul a sétima da nona alteração contratua l, 
que passa a ser : "A administração da soc i edade é exercida pela sócia IRENE LOURES 
DE SOUZA KALUZ, com poderes e atr i bu i ções de ADMINISTRADORA, autorizado o uso 
indi vidu al do nome empresarial , vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse socia l ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
te r ceiros, bem como onerar ou a l ienar bens imóveis da soc i edade, sem auto rizaç ão do 
outro sócio". 

CLÁUSULA QUARTA: A sócia IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ, adquire por v enda e 
transferência do sócio retlrant"e Wil-SON CARLOS JASKIV KALUZ a quant ia de 
445.500 (qu atrocentas e quarenta e cinco mil e quinhentas) quotas, no valor de R$ 
445.500,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais). 

CLÁUSULA QUINTA: Em decorrência do ocorri f i ca a lterada a 
cláusula primeira na décima terceira ai'tera - o contratual , que passa a ser : "O cap ita l 
social é de R$ 450.000,00/((Íu'<\_trocentq e cinquenta mil reais), divididos em 450.000 
(quatrocentas e cinquentl mil) ~uot , de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente 
integraliza do s em moed 1 c rrenl e do país, f i ca ass i m distribuídos entr.e os sócios: 

I /- • 
IRENE LOURES DE S ZA KA Z, subscreve 445.000 (quatrocen quarenta-e-----

/ ! • 

. ~. 



C.W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA- EPP 
14a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ 82.305.541/0001-92 
NIRE 41202428102 

continuação da cláusula 

em 
seguin t e forma: 

IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ 
SHEILA CRISTINA KALUZ 

TOTAL 

QUOTAS VALOR (R$) 
445.000 445.000 ,00 

4.500 4 . 500,00 
450 . 500 450.500 , 00 

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem rn alteradas as demais cláusu las v igentes que não 
colidirem com as disposições resultantes deste contrato. 

E por asstm estarem JUStos e contrataaos, lavram , datam e ass1nam o presente 
instrumento, em 03 (três) vi as de igual teor e fo rma , obr igando-se fielmente por si e 
seus herdeir "ã- cumpri-lo em todos os seus termos. 

. ~ 
f, • 

Pitanga , 29 de novemb ro de 2012 . 

/I&~ Kc.:u~.~. .. ~ 
IRENE LOÚRES DE SO,ÚZA KALUZ 

t/ 

,J' '·· · . JUNTA COMERCIAL DO PARANA • 
jj,fl AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA 

~ - n· CERTI~ICO O REGISTRO EM. :2/"2~20 
~$·'ü;a;1 ~ SOB NUMERO. ~0:~1;.)()~5.:.4 
·~~;l"rl Prot~colo: 12!~00055-4 , DE 1211212012 ~. ·• 
~ .. r;~presa : 41 i 02429 .v..~ 

,f/:-~~ co~sr.;;cO!:S CIVIS ~TilA - -EFP SEBAST-IÃO MÕTIA • 

._ j SECRETARIO GERAL 

'..:"'!' "' 



C W CONSTRUÇÕES CIVIS L TOA - EPP 
1sa ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ N° 82 .305.541/0001- .92 
NIRE 41202428102 . 

2) SHEILA CRISTINA KALUZ, brasileira, solteira, maior, na scida em 05/11/1984, 
estudan te, RG 8.741.725-5 SSP/Pr. , CPF 047.654 .699-05 , residente e domici l iada à 
Rua Arthur Mehl, 871, centro,·· CEP 85.200-000, Pitanga/ Pr. , únicos sócios da c W 
CO N STRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP, com sede e domicílio na Rua Ébano Pereira , 145, 
centro, Pitanga/Pr., CEP 85.200-000 , CNPJ 82.30 5 .541/0001 - 92, registrada na 
Junta Comercial do Paraná, com NIRE 41202428102 em 05/10 / 1990 e última 
alteração contratual arquivad~ sob no 20128000554 em 12/12/2012; RESOLVEM , 
efetuar alteração contratual , confor~~ as cláusulas à seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Elevàm o capital soc1al de R$ 450 .000,00 (quatrocentos e cinquenta 
mil reais), divididos em 450.000 (quatrocentas e cinquenta mil) QUOTAS no va lor de R$ 
1,00 (um real) cada uma, para R$ 550.000, 00 ( quinhentos e cinquenta mil rea is), divididos 
em 550 .000 (quinhentas e cinquenta mil) QUOTAS , no valor de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, sendo o aumento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) i ntegralizados com l ucros 
acumulados conforme Balanço Patilmon ial 2012 sob página no. 53 , do Livro Diár io no. 
022/2013, registrado na Junta Comercial ,.sob Termo de Autenticação no. 13 /0 39721 -0 em 
~0.'04.'2013. "~S~'" "~'0 , cilvirllrln Pntrp n ~ ~nrio~: IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ aumenta 
99.000 (noventa e nove mil) QUOTAS no va lo r de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil rea is) 
Integralizados com lucros acumuladós, neste ato; SHEILA CRISTINA KALUZ aumenta o 
valor de 1 .000 (uma mil) QUOTAS no val;:>r de R$ 1.000,00 (um mil reais) integralizados 
com lucros acumulados , neste ato; d~stribu fd os da seguinte forma entre os sócios: 

SÓCIO ..... 
QUOTAS VALOR (R$) 

!RENE LOURES DE SOUZA KALUZ 
SHEILA CRISTINA KALUZ 

544.500 
5.500 

550.000 

544.500,00 
5.500 , 00 

550.000,00 TOTAL 

CLÁUSULA SEG UNDA: Permanecem lnalterac;las as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E por ass im estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 
Instrumento, em 03 (três) vias de i.gual teor e forma, obrigando-se f i e lm ente por si e seus 
herdeiros a cump ri - lo em todos os seus termos. 

Pi t'anga, 24 de dezem bro de 2013. 

KALUZ 
w ... r;r'l ~~ ~~?\ 
S~~RISTINA KALUZ U 

r--- - -··JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

~ 
AGENCIA REGIONAL DE PITANGA 
CERTI~ICQ O R-EGISTRO EM: 27 /~2 /20 l 

' SOB NUMERO: 201373 2S6a l 
Protocolo: 13/732568-1, DE 26/12/2013 .~ . 

Empresa: 4l 2 02 4 28.l o 2 r!/'"' , • 
C W CONSTAUC0tS CIVIS Ltt>A - --- -----~ --~---~-- --

., SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 

/ 



C W CONSTRUÇÕES CIVIS L TDA - EPP 
16a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

~ (j \...--.------...: CNPJ N° 82.305.541/0001-92 
~" NIRE 41202428102 EM 05/10/1990 

·" 1) IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ, brasileira, casada em regime de . ~ 
universal de bens, empresária, RG 3.318.182-5 SSP/Pr. , CPF 455.630.129- ~2, 
em 17/01/1961, residente e domici liada à Rua Arthur Mehl, 871, centro, CEP . J 
000, Pitanga/Pr. \ 

~": ç~· 
2) SHEILA CRISTINA KALUZ, b~~sile 1 ra, solteira, maior, nascida em 05/11/Í~~,GP..::..-_,....."' 
estudante, RG 8 .741.725-5 SSP/Pr., CPF 047.654.699-05, residente e dom lciliadaã-
Rua Arthur Mehl, 8 71, cen t1 o, CEP 85.200-000, Pitanga/Pr., únicos sócios da C W 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP·, com sede e domicílio na Rua Éba no Pereira, 145, 
centro, Pltanga/Pr., CEP 85 . 200-000, CNPJ 82.305.541/0001-92, registrada na Junta 
Comercial do Paraná, com NIRE 41 202428102 em 05/10/1990 e última alteraçllo 
contratua l arquiv ada sob no 20137325681 em 27/12/2013; RESOLVEM , efetuar 
alteração contratual, conforme as cláusulas à seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: ingressa n<;!ste ato na sociedade MARCELO HENRIQUE LOURES 
KALUZ, brasileiro, solteiro, empresá rio, portador do RG: 8 . 738.852-2 e do CPF: 072 . 010.709-
16, nascido ·em 18/02/1989, residente e domici liado na Rua Arthur Mehl, 871, centro, 
Pitanga/Pr. , CEP 85.200 -000 . 

CLÁUSULA SEGUNDA : Retira-se, neste ato, d~ sociedade: SHEILA CRISTINA KALUZ. 

~!...:'.!.1 ~!_1!,.~ T!:~'=~!D_~: 0 ~~':;" U~Dt:"~l n lol~!'JDTOIIr: I niiQS:~ ICAI 11~ ::t(fnt~ i r-o nnr vPnrl;:t t=o 

transferência da sócia retirante SHEILA CRISTINÀ KALUZ a quantia de 5:500 '(cinco mil e 
quinhentos) QUOTAS, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Conforme o ocorrido 
anteriormente a sócia retirante, SHEILA CRISTINA KALUZ, declara haver recebido neste ato , o 
valor descrito anteriormente e recebido todós QS seus d ireitos perante a sociedade, nada mais tendo a 
reclamar, seja a que título for, dando plena, geral , rasa e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da cláusula anterior, fica alterada a cláusula primeira da decima 
quinta alteração, que passa a ser: "O capital social é de R$ 550.000,00 (quinhentas e cinquenta mil 
reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquenta mil) QUOTAS no valor de R$ 1,00 (UM REAL) 
cada uma, integralizados em moeda corrente do país neste ato dividido entre os sócios: IRENE 
LOURES DE SOUZA KALUZ subscreve 544.500 (Quinhentos e quarenta e quatro m il e quinhentas) 
QUOTAS no valor de R$ 544.500,00 (qulr)hentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais) 
integralizados em moeda corrente do país, neste ato, MARCELO HENRIQUE LOURES KALUZ 
subscreve 5.500 (cinco mil e quinhentas) QUOTAS no valor de R$ 5 .500,00 ( cinco mil e quinhentos 
reais) integralizados em moeda corrente do país, neste ato; ficando d istribuído da seguinte forma entre 
os sócios: · 

SÓCIO 
IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ 
MARCELO HENRIQUE LOURES KALUZ 
TOTAL 

QUOTAS 
544.500 

5.500 
550. 000 

VALOR (R$) 
544.500,00 

5.500,00 
550.000,00 

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem i nalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente i nstrumento . 

E por . ass i m estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 
instrumento , em 03 (três ) vias de Igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si e seus 
herdeiros a cumpri-lo em todos os se"'lls termos . 

Pitanga, 01 de agosto de 2014. 
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C W CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA_': EPP 
17a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ N° 82.305 . 541/0001-92 
N~R~ 4~~0~~~~!0~ ~~- C?~/l:0/~9~'? 
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1} IRENE LOURES DE souzA KALUZ, brasileira, casada em regime de t1/mu.il~:~~ ~vo1\iantu .~ 
universal de bens, empresár ia , RG 3.318.182-5 SSP/ Pr., CPF 455.630. 12g:f72.;- ; _.......,.;.;.;.._ 
nascida em 17/01/1961, residente e domiciliada à Rua Arthur Meht\. ~l!~,~; . : 
centro, CEP 85.200-000, Pitang a/Pr. , ·,:.::,. - - . ' 

2) MARCELO HENRIQUE LOURES KALUZ, brasileiro, solteiro, emp r esário, po·z~~'or·-:- ,,· 
do RG: 8.738.852-2 e do CPF: 0'72.010.709-16, nascido em 18/ 02/ 1989, residente- e 
domiciliado na Rua Arthur Mehl, 871 , centro , Pitanga/Pr., CEP 85.200-000 , 
Pitanga/Pr ., únicos sócios da C 'W CONSTRUÇÕES CIVIS L TOA - EPP, com 
sede e domicílio na Rua Éba;'lo Pereira , 145, centro, Pitanga/Pr. , CEP 85.200 -
000 , CNPJ 82.305 . 541/0'001-92, registrada na Junta Comerc ial do Pa raná , 
com NIRE 41202428102 em 05/10/1990 e última alteração contratua l 
arquivada sob no 20145365328 em 17/09/2014; RESOLVEM, efetua r 
alteração contratual , conforme as cláusulas à seguir : 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa , neste ato, na soc iedade WILSON CARLOS 
JASKIV KALUZ, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, 
Engenheiro Civil, RG 1.266.655~1 SSP/Pr. , CPF 345.096.319-87 e Carteira 
Profissional do CREA 3889-D/SC 1oa região, resid ente e dom iciliado na Rua: Arthur 
M~hl_ R71, <:O?ntrn . rFP R<; ?nn-nnn. P lti'ln gn / Pr .. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se, neste ato, da sociedade: IRENE LOURES DE SOUZA 
KALUZ. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, adqu ire por venda e 
transferência da sócia retirante IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ a quantia de 
544.500 (quinhentas e quarenta e quatro mil e quinhentas) QUOTAS, no valor de R$ 
544.500,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos rea is) . Conforme o ocorrido 
anteriormente a sócia retirante, IRENE LOURES DE SOUZA KALUZ, declara haver 
recebido neste ato , o valor descrito anteriormente e recebido todos os seus direitos 
perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que títu lo fo r, dando plena, geral , 
rasa e irrevogável quitação. 

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da cláusula anterior, f ica alterada a cláusula qua rta 
da decima sexta alteração , que passa a ser: "O capital social é de R$ 550.000, 00 
(quinhentas e cinquenta mil reais), dividido em 550.000 (quinhentas e cinquent a mil) 
QUOTAS no valor de R$ 1,00 (UM REAL) cada uma, integralizados em moeda corrente do 
país neste ato dividido entre os sócios: WILSON CARLOS JASKIV KALUZ subscreve 
544.500 (Quinhentos e quarenta e · quatro mil e quinhentas) QUOTAS no valor de R$ 
544.500,00 (quinhentos e quarenta _ e _quatro mil e quinhentos reais) integralizados em 
moeda corrente do país, neste ato, MA-RCELO HENRIQUE LOURES KALUZ subscreve 
5.500 (cinco mil e quinhentas) QUOTAS no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais) integralizados em moeda corrente do país, neste ato; ficando distribuído da seguinte 
forma entre os sócios: ,-

SÓCIO 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
MARCELO HENRIQUE LOURES KALUZ 
TOTAL 

QUOTAS 
544.500 

5.500 
550.000 

VALOR (R$) 
544.500,00 

5.500,00 
550.000, 00 

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterada a ·cláusula terceira da décima qua r ta alte ração 
contratual, ·que passa a ser: "A admin,!stração da sociedade é exer cida pelo sócio 
WILSON CARLOS JASKIV KALUZ, com poderes e at ri buições de 
ADMINISTRADOR, auto rizado o uso individual do nome empresarial , vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assum ir obrigações seja em 
favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros , bem éomo one alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio". 



C W CONSTRUÇÕES CIVIS L TDA • EPP 
17a ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CNPJ N° 82 . 305 .541/0001-92 
NIRE 41202428102 EM 05/10/1990 

. ····· --- .. -·· ~v~A ~v :: .. ~-~~rgz ~ -~ . -.-: ~- _ ~ 
~ ..... ~' ··' 'é-. .....--- -ccz-·-... _ _, 

/: < ~-F(i~N'-· JZ.!. ~ 
. ~;//::;.; .... i!!~:;'~ :·., .... ,.. 

. ... ... 
CLÁUSULA SEXTA: O ADMINI S T-RADOR , WILSON CARLOS JASKIV ·K(AUJ.i,- ~Ói .· .. •··~· · 
declara, so b as penas da lei, de que não está impedida de exercer a admin istra.~ã?- C)Can~· 
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação crim inal , ou por "S.é:- · · ' . 
encontrarem sob os efeitos dela , a pena que v ede , ainda que temporariamen~ ;- :c;·· ~ ·: 
aces so a cargos púb li cos; ou por crime íai i mentar, de prevaricação , peita'·•·a~ ·. 
suborno , concussão, peculato , ou contra a economia popular, cont ra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de -de'fesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a p ro priedade . 

CLÁU SULA SÉTI MA: Pe rm an ecem i na l teradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presen't--e i nstrumento . 

E por assim estarem justos e contra t ados, lavram, datam e assinam o 
presente instrumento, em 03 (três) vias de 1gual teor e forma , obrigando-se 
fielm ente por si e seu s herd ei ros a cu m pri-lo em todos os seus termos. 

7 de nov embro d e 201 4 . 

~ 1 
IRENE LOUR~~UZA KALUZ 

LOURES KALUZ 



•• CONSTRUÇÕES CIVIS 

À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 077/2015 
EDITAL DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 018/2015 

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche, 
no Município de Nova Cantú, Estado do Paraná. 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015, 
instaurado pelo Município de Nova Cantú, que não fomos declarados inidôneos para 
licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por se ressão da verdade, firmamos a present 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz t 
'----E'"f"l1U° Civil - Crea n°S. 3889-D/SC 

e 4926-V/PR 

J 
Pitanga, 16 de Dezembro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541/0001-92 - In ser. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga- Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 077/2015 
EDITAL DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 018/2015 

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche, 
no Município de Nova Cantú, Estado do Paraná. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantú, que nos comprometemos a entregar os 
produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 
referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
° Civil - Crea n°s. 3889-D/SC 

e 4926-V/PR 

Pitanga, 16 de Dezembro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541 /0001 -92 - loscr. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42} 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga- Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU - PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 077/2015 
EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 018/2015 

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche, 
no Município de Nova Cantú, Estado do Paraná. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantú, que a empresa proponente, não emprega 
menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 
ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser pre ão da verdade, firmamos a pres 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
go Civil - Crea n°s. 3889-D/SC 

e 4926-V/PR 

Pitanga, 16 de Dezembro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541 /0001 -92 - lnscr. Est. 404.02632-1 2 
Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000- Pitanga- Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 077/2015 
EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° 018/2015 

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche, 
no Município de Nova Cantú, Estado do Paraná. 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 
instaurado pelo Município de Nova Cantú, que a empresa proponente, conhece todos 
os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os 
requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Pitanga, 16 de Dezembro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541/0001 -92 - lnscr. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000 - Pitanga - Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 077/2015 
EDITAL DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 018/2015 

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche, 
no Município de Nova Cantú, Estado do Paraná. 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Wilson Carlos Jaskiv Kaluz 
go Civil - Crea n°s. 3889-D/SC 

e 4926-V/PR 

Pitanga, 16 de Dezembro de 2015. 

CONSTRUTORA WILSON 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541 /0001-92 - lnscr. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 14p - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000- Pitanga- Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 



CONSTRUÇÕES CIVIS 

À 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PR 
A COMISSAO DE JULGAMENTO DA LICITACAO 
PROCESSO LICITATÓRIO N°. 077/2015 
EDITAL DE LICITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS N° 018/2015 

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche, 
no Município de Nova Cantú, Estado do Paraná. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa C.W. 
CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 82.305.541/0001-92 
estabelecida a Rua Ébano Pereira, no. 145, centro, Município de Pitanga - Paraná, 

. .. executou serviços de Edificação Educacional em Alvenaria, no Município de 
Pita.nga - PR, tendo nos fornecido bens compatíveis, e que nas ocasiões de 
negociação comercial, cumpriu com os preços, com prazos de entrega, qualidade de 
serviços, garantia, facilidade de negociação dos prazos de pagamento; com as 
quantidades previamente estabelecidas, de demais aspectos que garantam um bom 

~ relacionamento comercial , Nada existe em nossos arquivos nada que desabone a 
~~, referida empresa. 
~&'7..<1 P expressão da verdade, firmamos a pr. 
'q,~..,~· ~ . 

'['\ 

CONSTRUT 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA. 

CNPJ 82.305.541 /0001-92 - In ser. Est. 404.02632-12 
Rua Ébano Pereira, 145 - Telefax: (42) 3646-3352 - CEP 85200-000- Pitanga - Pr 

E-mail: cwconstrucoes@uol.com.br 
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CONSELHo- REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

·certidão :dé .Ace~o Técnic~ com·,Atestado 
I •,;. . . :· , 

.: 

O Conselho !(egiona'l de Engenharia e Agron~mia d~ paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotaçãe'(ões) de Resp'Onsabilidade Técn~ca -
ART(s) referentets) ao(s) serviço(s}/obra(s) descrito(s) nesta:'certídão, integrando desta 
forma sua experiência proflssíonal,· conforme o Artigo 470 da· Resolução no 102SÍ2009, 
do CONFEA. · · · - · · · 1 

Certifica que,. confor-me dispõe _o Artigo 20 da Lei Federal n.o. 6.496/77, a ART 
define. para ·os efeitos· legais . os responsáveis técnicos pelo emp:eendirT)el')to de 
engenharia e agronomia. .. · . · -

certifica que, cat:le a'o(a) profissional a responsabilid~de quant:~ a realizaÇão e 
conclusão do(s) sei"viço,(s), bem como seus. quai:ltitativos, sendo .de reSpQnsabilidade 

- deste Órgão apenas. a veri,ficação da(s) a~ividade(s) cond~zente(s) com o registro -e a(s) 
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com ' a Lei Feder.al ·· n:o 5.194/66, 
R~soluçõ.es do Cons~lh.o Feperal de· Engenhária e~ Agronomia - · CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Re.Qional de Engenharia e A2~onomia. 

. . 
· çeitifica · que a capaciaade técnico~profissional de uma P.es,soa jurídica é 

repr€sentada pelo co~jurtto d9s acervos técnicos . d?s . profissioQjlis int~grpnt,es 'de · seu 
-quadro técnico e .varia em função de altéração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de se\J quadro técnic;o, conforme o ArtigG 480 :da Res<;>lutão 1025/2009 do 
CONFt,ô.. -- . ' . . . . ' 

.. · .. . . 

Certifica · que, á c;itério do(a) profissional; esta Certidã.o ·de Acervo· Técnico 
estará acompanhada . dq 'Atestado emitido, pelo(a)(s) confratant€(s) <:onstant~(s) da(s) 
ART(s) acerv'ada(s), o qual será um complemento que -conterá.detalhaníentos quanto ao 
(s} serviço(s)/obra(s), abr~n\ljentes aos dàdos desta Certidão, e que_ ·atenderá a 
exigência prevista no ~rtigo_ ·3o, § 1o, inciso 1, da Lei Federal n:o 8.666/93. · 
• ~ • • • j ' • ' • . • 

·. certifica que t~cam ci~ntes 9(a) p_rofi?sional deter~t.or e a que~ ir;~teressar possa, 
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a 
presente Certidão de Ácérvo Técnico, não e( são) de responsabilidade do .c!~.EA-PR, e sim 
de seu(s)' emitent~(s), réStringin\:lo-se à presente Certidão ;às atividades registràdas na 
(s) ART(~ _acervaéia(s), ·confdr-me disposto ,na lE!i Federal rí.o 6.496/77. _ . . . . . - ' 

I ' 

. Certificamos, finafnjente, que q'tlaisquer eve\)tu~ís . -informaç?es 
apresentadas_ern ~te~tádo ·não se vinculam .à pre~ente Cer:tídão, sendo 

divergentes 
o conteúdo 

/ daquele de responsabilidade 'do(s) seu(s) emitente(s) . . - · 

'ENGENHEIRO CIV:IL 
WILSON' CARLOS JASKIY KALUZ 
Carteira Protissionai:SC-3889/D . 
Àcervo Têcniéo NO.: 4150/2013 
Selos de autenticidade~:A 011.93 

.. , ::. 

·. 

Y·~ ' '._ ' . . . .. 
f ' ••• ,. • 

. ' . ' 
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' . . 
CONSELHO REGIONAL DE ENGEN HARIA !: ·AGRONOMIA 

' ' 
D~__PARANÁ . 

·-

' Certidão' de Acervo ·Té·cnico 
6· r' • ' '' -

WILSON CARL,OS JASKIV .KALUZ 
Carteir.a Profissional: SC-3889/D 
Acervo Técnico NO. ~4l,S0/2013 
Selos de autentic1dade.:A' 011.938 

.,-
' , · 

(' 

RNP No,;2500996220 . · . 
. Protocolo· Nõ.: 20Í3/00t34361 

r , ... • 

ART NO ••••••••••• ,. •• %.iV~..3l.:1.:l4UÚ V .... J •• ~e~_.;_;:,~.a..aV.a;2ú,':i ,f:/~~Vô ..•.••..• ~ .. 
ART Correspons · ••••• •.,: ..... ........ · • • ••••• .•• ART Vinc:::ulada: • · •• •• • •• .••••• :.· •• • :. 
Empresa Executorà ••• ':c, W 'CONSTR.UCOES.,CIVIS LTDA ••• · •.•• · •••••• · •• : • .' •.••• ;· .: , •• 

, Contratante(s) •••••• ·:)?REF,EITURA ~r'NICIPAL b E . PITANGA. - · CNPj/CPF: 
. ·. . - 7172907000108 ... : ...... : ......... 1 ...... '.: .' •• : ... ;.-...... • 

Tipo de' Contrato: · ••• :EMPREITADA •••••••• : •••.• .' ...• :.' •• · . . ....... . ........ : •.• 
Atiyidade' T~cn~ca_: • ·• : E~ECUÇÃO _DE OB~ OU. SE~ VIÇO ftc,N~CO •.. .' ••. •• . •.••• • ; ••• 
Área · de Competenc:1a. : EDIFICAÇOES - CON$-TRUÇAO C~V.IL~ •• ·.'· · ••• · ••••••••••• , • •• 
Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES' DE E;NSINO QUALQUER: ÁREA.:' •••• • • · • ., •• •• ••• • 
Serviço Contratado •• :EXECUÇÃO •• , •• : •. :. · •• . • .•.••. •.••••••• ~:;· • ••••••••.••••.• , • 
Dimensão •••••• , ••••• ': 1. 503,-36 M2 ••• :. ~ •• Área Existente: •••••.••••••••••••• 

· ·Área Al1\pliad9- : ······=.· ······:··. ·: · ·· ·: · ~- Ãr~a de· 'Ref?nna_: _:· .•• :····-~ ••••••• 
L?c.al. da Obra •••• :,. :RUA- CONSELHEIRO ,ZACARIAS, S/N . ,CEN~~9 L.: ~2· .. Q. ,33 .• •.. 
M~nicí.pio/Estad~ •••• : PITANGA/PR ••••••••••• ••. , •••••••• •• ••.•. •• ••• ••• •• ••••• ' 

. Data, de I;nicio •• :~ •• :15/o'6/20·os. · ...••..• Data de conclusão: 15 /04/2009 • .••. . 
pocto de ;Conclus-ão •• :DF;ÇLARAÇÃO PROFÍSSIONAL •.•••••.•••••• • •• : •• •••••. • • , • ; •••• . 
Descr. Comj;ll. Serv •• :TRATA-.SE ~A . CONSTRUÇÃO DA ,.ESCOLA ~UNIÇ'L)?AL JOSÉ 

. -~ BI,TTElqCOURT, •' ',MEiDINDO 1.5.03 ,,3.&'\ r,ú 'SITO ·À RUA 
' C::ONsEL~EIRO . . ZACARIAS, ESQ. , _.ÇI ~UA PROTÓ~ENES 
GUJMARAE~ . PITANGA. PR. _ ·, , ART REF •. EXEE:UÇAO , DE 

• , OBRA ••••••• 
Observação •• '. : : ••• ·· •• ~· •• ·~ .•••• - . 

'!"' 

' ., 
' ~ .. 't 

. ) -~:-~ . . -· ~ .. · . . - .· 
• • • • o 

·.· . ' 

' ) . 

- ...... / 

, · .. 

·' 
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· CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ f • 

Certidão de Acervo Técnico 
• ' '• I - • • 

~- . 

ENGENHEIRO .CiVIL ' 
/ 

' ,. WILSON CARLGS JASKIV KALUZ. 
Carteira Profissionãi:SC-38.89/D 
Acervo-Técnico. NO. :4150/2013 
.Selos d'e autenticidadé:A 011.9~8 

RNP NO. : 2500996220 . · ·. 
Protocolo N0\ 20i3/00134361. 

A .autenticidade d~~a. certi_dã9 poderá ser' confirmé!dà na página 
1
do ' CREA-PR 

(http://www.ciea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2013/00.134361. ' · 
I • \ • • ·,.. ' 

• f ··. ( '• 

Emitida via lnter'n~t em 16/04/201!3 16:05.:_45 hor.as. . _, 
., . 

• I 

. Di.spensa-se- a assinatura neste documento, conform!'! a Resolução NO '!-.ll/ 8 ~ a .inst ru_ção de Sél'viço N° 
• 010/2002. . ,. . '· •· • • ' I .. ' ' 

. A fa'lslflc'lção deste doc~mento constitui-se cri e previsto no Códl _ enal Bras'lleiro,:·suj eitando ?.'autor'à 
• respe_ctiva ação ·penal. - · · ._.. ·· · 

·~ 

· . 
. ,, .. 

,_- I 

' ., . \ 

.. 
. ' 
\ , 

,' . . , •' · ... : 

' ' 

' ." ' 

. '\ 



-~! ~~~~g_~FONE~""""""~-~-122-~-~-1-172 ~ CAIXA POSTAL 11 • CEP 85.200-000 - P I T A N G A • PARANA 

ATESTADO 

A Contratante" PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA", 
pessoa jurídica, . insaita no CNPJ n° 76.172.90710001-08, estabelecida ao Centro 
Administrativo 28 de Janeiro, n° 171 - Centro - CEP n° 85200-000 - Pitanga Paraná, 
atesta para fim de direito que a Empresa Contratada "C.W. Construções Civis Uda", 
inscrita no CNPJ n° 82.305.541/0001-92 e lnscr. Est. n° 404.402.632-12, estabelecida à Rua 
Ébano Pereira, n° 145- centro- Pitanga Paraná, com registro no CREA sob n° 10441-F, 
tendo como único responsável técnico o Engenheiro Civil Wilson Carlos Jasldv Kaluz, 
com Crea n= 3ôô;..D/SC ~ ~~~ '!!P~ .. f':'! ~S!Xln.~vel ~la Execução de uma edificação 
em alvenaria para fins educacionais, no município de Pitanga - Pr, no período ae 
15/Junho/2008 a 14/AbriV2009, com a seguinte metragem: 1.503,36 m2 de construção 
convencional em alvenaria, com 01 pavimentos, situada na Rua Conselheiro Zacarias, 
s/n - Centro, na cidade de Pitanga-Pr., de acordo com o Contrato firmado entre as partes, 
dentro do prazo estabelecido, não causando nenhum transtorno ao contratante, bem como 
aos órgãos envolvidos no ramo. 

Descrição sumária dos serviços relacionados com a obra em questão. 

T1p0 de Obra: Edificação Educacional em alvenaria 
Atividade: Fins Educacionais 
Área Total: 1.503,36 m2. em alvenaria convencional de 01 pavimentos. 

Descrição Sumãria da obra: 

Pavimentação: 
- Execução de 1'287,49 m2. de piso cerâmico. 
Pintura: 
- 3.059,15 m2. de pintura com Tinta látex acrílico. 
- 411 ,88 m2. de pintura com tinta vemiz. 
- 804,96 m2. de pintura com tinta esmalte sintético. 
- 1.291,60 m2 de aplicação de massa acrílica. 
- 1.219, 7 4 m2 de aplicação de massa corrida. 
-1 .533,95 m2 de aplicação de Textura acrilica. 
- 372,55 m2 de pintura esmalte sintético em estrutura metálica vólver 
- 1.341,49 m2 de protetor anti-cupim em estrutura de madeira na cobertura 
Laje: 
- Execução de 1.352,00 m2. de Laje Treliçada em concreto 
-Aplicação de 81,12 m3de concreto, com fck=250,00 Kglcm2, para capeamento da 

laje. 
Fundação: 
- Execução de 1.375,00 m de estacas escavadas mecanicamente com 025cm. -
- concreto: ApfteaÇão de 54,09 m3 de concreto armado, com fck = 250 Kglcm2. para 

estacas, blocos de fundação e vigas baldrames. 
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Estrutura: 
- Aplicação de 156,37 m3 de concreto annado, com fck= 25MPA, para pilares e vigas. 
Vedação; 
- Execução de 1.921,98 m2 de Alvenaria com tijolos cerâmicos 6 furos. 
Cobertura: 
- Execução de 1.764,28 m2. de cobertura com telhas de barro cerâmico 
-Execução de 1.341,49 m2 de estrutura de madeira para cobertura com telhas de barro 

cerâmico. · 
- execução de 422,79 m2 de estrutura em aço para cobertura de telha de barro. 
Revestimento: 
- t:xecuçãv ci~ ô.ô~í .~ ;-;-,: =~ ~::;::!=~ ~~ ~:!re-:1-:o~ intAtn:lS, ~redes externas e forro de 

laje com argamassa de cimento e areia, traço 1 :3, e=5mm 
- Execução de 5.622,17 m2 de reboco. 
- Execução de 183,67 m2 de revestimento com azulejo decorado. 
-Execução de 886,00 m2 de Pastilha porcelana, com rejunte colorido (10x10) em, com 

cimento colante externo) 
Instalação Elétrica: 
- Instalação de toda Instalação Elétrica, Lógica, Telefonia e Pára-raios. 
- Execução de entrada de energia com padrão trifásico 3 x 200A 
- Fornecimento e ligação de 15 pontos de voz e dados com Infra estrutura completa para 

tenninais de rede com cabeamento estruturado UTP 4 pares categoria 5, incluindo tenninais 
macho RJ 45 e Fisdata, tomada fêmea RJ45, anilhamento e Relatório de Certificação dos 
cabos de lógica. 

- Fornecimento com instalação de cabeamento estruturado categoria 5 
- Instalação de 243,00 luminárias c/ 2 lâmpadas fluorescentes de 40 W. 
- Instalação de 5.495,00 ml. de Cabos flexíveis bitola 2,5mm2. 
- Instalação de 650,00 ml. de Cabos flexíveis bitola 4,0 mm2 
- Instalação de 555,00 ml. de Cabos flexíveis bitola 6,0 mm2 
- Instalação de 715,80 ml. de Cabos flexíveis de 1 KV na bitola de 
- Instalação de 650,00 ml. de cabos flexíveis de 1 KV na bitola d 
- Instalação de 395,00 ml. de Cabos flexíveis de 1 KV na bitola e 
- Instalação de 480,00 ml. de Cabos Nú 35,00 mm2. 
- Instalação de 390,00 ml. de Cabos Nú de 50,00 mm2. 
- Instalação de 151,00 Tomadas 2P+T, 20A, 250V Nema 6120 
Instalação Hidráulica esgôto: 
- 280,00 ml. de tubulação PVC de 1 OOmm inclusive cone~-
- 235,00 ml. de tubulação PVC de 150mm inclusive cone 
Instalação Hidráulica água fria: 
- 185,00 ml. tubo de PVC manom soldável121=25mm indusive conexões colocado 
- 164,00 ml. tubo de PVC manom soldável121=32mm indusive conexões colocado 
- 86,00 ml. de PVC manom soldável121=50mm indusive conexões colocado 
- 06,00 ud caixas d'água de 1000 litros. 
- Instalação de 35 registros de gaveta e pressão com canopla 121=3/4" completo. 
-Instalação de 06 registros de gaveta com canopla e= 1112" completo. 
- 15,00 Lavatórios de louça com coluna, inc luindo torneira e acessório~--~ 

• nt~ 

ntad~ ) 
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- 14,00 Bacias sanitária de louça com válvula de descarga completa 
-06,00 mictórios de louça completo com acessórios 
- Instalação de central e rede de distribuição de gás (GLP), com tubulação de cobre com 

bitolas 20mm e 25mm. 
- 120,00 ml. de tubo de concreto para drenagem 400mm 
- 95,00 ml. de tubo de concreto para drenagem 600mm 
- 155,00 ml. de canaleta de concreto meio tubo F 0,30m. 
Vidros: 
- 275,00 m2 de vidro laminado íncolor 3mm. 
- 28,00 m2 de vidro mini boreal de 3,00 mm. 
e--··-..1-=-- .._..,.G~e· ._.,...-..aw• .....,.., • ._. ___ , ___ . 

- 295,00 m2 de Janelas de Ferro Basculante em perfil T (3ta• x 1/4). 
- 26,00 m2. de Portas de ferro em chapa de aço estruturada em perfil 318" x 112". 
Esquadrias Madeira: 
- 41,00 portas de madeira chapeada de imbuia de 18

, de (60, 70,80 e 90) em x2,10m 
com caixilho, arremates, dobradiças e fechaduras . 

.. :2 Pitanga, 12 de Abril de 2013. 

i82.30~21 
uI enck OIR8M:tlft 
c PR 122.3&51'0 . C. W. CONSTRUÇÕES CnfSS L TOA. 

PRHt~IOPAL Di i'ITANG 1\ Rua Ébano Pereira, 145 
Centro Administrativo 28 de .1-clleiro, 171 Centro 

Cl. Posta! H - CEP 85.200-000 - P!!~.ga · 
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia, s/n° - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Licitação Processo n° 77/2015 
Edital de Tomada de Preços n 018/2015 

Declaramos que o Sr. Wilson Carlos Jaskiv Kaluz, RG 1.226.655-1 e CPF n° 
345.096.319-87 da proponente C. W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA inscrita no 
CNPJ 82.305.54110001-92 devidamente credenciado, visitou o local da execução da 
obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Deze ro de 2.015 

PREFEITURA U C PAL DE NOVA CANTU 
SEBAS A' NALDO VILELA 

Eng. Civil CREA 19354-D-PR 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

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

Certidão n°: 138740/2015 

Razão Social: C. W. CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA- EPP 
CNPJ: 82305541000192 

Validade: 31/03/2016 

Num. Registro: 10441 Registrada desde : 22/02/ 1991 
Capital Social: R$ 550.000,00 
Endereço: RUA EBANO PEREIRA, 145 CENTRO 
Município/Estado: PITANGA- PR CEP: 85200000 
Objetivo Social: 
Indústria da construção civil. 
Restrição de Atividade : Responsável técn ico Eng Mecânico poderá responder somente 
dentro de sua área de atribuições. 

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

Responsável( eis) Técnico(s): 

1 - WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
Carteira: SC-3889/D Data de Expedição: 2 
Desde: 22/02/1991 Até: 27/02/ 2013 
Desde: 27/02/ 2013 Carga Horária: 4 : H/D At' 
Desde: 21/11/ 2014 Carga Horária: 4:0 H/D 
Visto NO: 4926 Data do Visto: 29/06/ 1982 
Títu lo: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 07 do CONFEA 

2 - EVALDO KALUC~ 
Carteira: SC-4549/D Data de Expedição: 12/ 12/ 1983 
Desde: 16/08/2005 Carga Horária: 4:0 H/ D 
Visto NO: 5825 Data do Visto: 13/03/ 1984 
Títu lo: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação : Regular 
DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 08 do CONFEA 

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular 
DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 09 do CONFEA '\ 

- ~~~ Para fins de: UCIT AÇOES 
httJ>IIa""""'-a~ ....... b-/WE"""""""i""doa~p?SESSAO=•ITU3Rt11;oJ&CODREGT 0=63325&DEPT0=5330&CODFUNC~999999&NUMP ~ 
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Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos 
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do C 
(http: //www. crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 413578/2015, ressaltan 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efet ~-;.;.--
de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida via Internet em 09/12/2015 17:15:00 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à 
respectiva ação penal. 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridicaasp?SESSAO=aiTU3Rtl1ic3&CODREGT0=63325&DEPT0=5330&CODFUNC=999999&NUMP ... 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

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

Certidão no: 138743/2015 Validade: 31/ 03/2016 

Nome: WILSON CARLOS JASKIV KALUZ 
Carteira - CREA-SC NO :SC-3889/D 
Registro Nacional : 2500996220 

Visto No : 004926 

Registrado(a) desde : 24/06/1982 Dt. Expedição Visto : 29/ 06/ 1982 

Filiação : NICOLAU KALUZ 
MARIA JASKIV KALUZ 

Data de Nascimento : 23/04/1967 
Carteira de Identidade : 12666551 
Naturalidade : PITANGA/PR 

Título(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CPF : 34509631987 

Diplomação : 19/12/ 1981 
Situação : Regular 

Atribuições profissionais: 
DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFE 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fi scali 
presente data. 

Para fins de: Licitações 

dívida ativa até 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pá ....... ....__ 
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n. 0 413575/2015. 

Emitida via Internet em 09/12/2015 17:15:40 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/ 2014. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o aut 

http://creaweb.crea-pr.ocgJ7/conslJtas/certidao.asp?SESSAO=afTU3Rtl1ic3&CODREGT0=63325&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=999999&... 112 
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respectiva ação penal. 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=aiTU3Rt11ic3&CODREGT0=63325&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=999999& .. 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

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

Ce~dãono: 138745/2015 Validade : 31/03/2016 

Nome: EVALDO KALUCZ 
Carteira - CREA-SC NO :SC-4549/D 
Registro Nacional : 2501361113 

Visto NO : 005825 

Registrado(a) desde : 12/ 12/ 1983 

Filiação : NICOLAU KALUCZ 
MARIA JASQUIU KALUCZ 

Data de Nascimento : 22/ 02/ 1959 
Carteira de Identidade : 19058107 
Naturalidade : PITANGA/ PR 

Título(s): 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

Situação : Regular 

Atribuições profissionais: 

Dt . Expedição Visto : 13/ 03/ 1984 

CPF : 34061827987 

DA RESOLUCAO 218- ARTIGO 09 de 29/ 06/ 1973 do CONFEA 

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 08 de 29/ 06/ 1973 do CO 

Encontra-se quite com a anuidade re lativa ao exercício de 2015. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de f iscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Para fins de: Licitações 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada n página 
(http:/ /www.crea-pr.org.br) , através do protocolo n.o 413582/ 2 15. 

Emitida via Internet em 09/12/2015 17:16: 33 

httpJ/crea~.~~eb.crea-pr.org.l:r/cons~certidao.asp?SESSAO=jkhclmif~&CODREGT0=63394&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=999999&.. 112 
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Dispe~~-se_ a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/ 2014. 
A fals1f1caçao deste documento constitui- se em crime previsto no Código Penal Brasileiro sujeita 
respectiva ação penal. ' 

http:l/creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=jkhclmifa3wz&CODREGT0=63394&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=999999& . . 
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CRONOGRAMA FiSICO FINAt RO 

MUNICfPIO: NOVA CANTÚ 
OBJETO: EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DO PROINFÃNCIA 2 

EDITAL DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 18/2015 • PMNC DATA: 16/12/2015 

EMPRESA: CW CONSTRUÇ0ES CIVIS LTDA 
VALOR 

M~S02 M~S03 TOTAL M~SOl M~S04 M~S OS M~S06 M~S07 M~SOB 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

" R$ " R$ " R$ " R$ " R$ " R$ " R$ " R$ TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 27.871,110 70,0% 19.510,33 30,0% 8.381,&7 27.871,10 
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES 8.823,8& &0,0% 4.411,88 &0,0% 4.411,88 8.823,95 
3 FUNDAÇ0ES 78.27&,92 10,0% 7.827,&8 3&,0% 2UI8,&7 &&,1% 41.851,71 78.27&,82 
4 SUPERESTRUTURA &7.899,10 10,0% &.789,98 20,1% 11.&39,92 40,0% 2'-079,84 30,0% 17.309,88 &7.699,10 
5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 83.820,38 10,1% 8.382,04 40,0% 33.&28,14 &0,0% 41.910,18 83.820,38 
6 ESQUADRIAS 221.279,&2 40,0% 88.511,81 30,0% 86.383,88 ao,o•;. 44.25&,90 10,0% 22.127,15 221.279,52 
7 SISTEMAS DE COBERTURA 131.99&,49 30,0'1. 39.&98,85 10,0% 52.798,19 30,0% 39.&98,8& 131.995,41 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.409,13 40,0% 1.783,85 60,0'1. 2.845,48 4.409,13 

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 147.488,&4 40,0'1. &8.91&,42 40,0% &8.89&,42 ao,o% 29.497,71 147.488,&4 

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) 112.622,43 10,0% 4&.048,17 40,0% 4&.048,87 20,0% 22.524,41 112.822,43 

11 PINTURA 49.871,27 50,0% 24.935,84 &0,0% 24.13&,84 41.871 ,27 

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 22.812,&& 3&,0% 7.184,39 4&,0% 10.25&,8& ao,oo;. 4.682,51 22.812,6& 

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 8.283,47 10,0% 12U5 &0,0% 4.831,74 10,0% 3.70&,39 9.213,47 

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 28.147,93 25,0% 7.038,98 55,0% 15.481,38 ao, o% 5.829,51 28.147,93 

15 LOUÇAS E METAIS 23.628,93 $0,0% 11.814,48 40,0% 9.451,57 10,0% 2.312,88 23.828,13 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTfVEL 2.133,25 3&,0% 748,84 4&,0% 959,96 ao,o% 426,6& 2.133,25 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INC~NDIO 18.948,04 40,0% 8.771,22 60,0% 10.118,82 18.948,04 

18 INSTALAÇ0ES ELéTRICAS - 220V 88.084,72 ~0,0% 2&.82&,42 4&,0% 38.738,12 25,0% 21.521,18 88.084,72 

19 INSTALAÇ0ES DE CLIMATIZAÇÃO 816,02 25,0% 229,01 25,0% 229,01 ~&,0% 221,01 25,0% 229,01 918,02 

20 INSTALAÇOES DE REDE ESTRUTURADA 14.183,86 ~0,0% 4.255,18 &0,0% 7.091,93 20,0% 2.838,77 14.183,88 

21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECÂNICA 912,02 10,0% 820,82 10,0% t1,20 912,02 

22 I ~~~~:m~ uo= t'I<U I I'.,.AU <-UN 1 r<A 13.385,87 35,0% 4.877,98 10,0% 4.009,70 35,0% 4.677,18 13.386,67 

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 36.782,&2 15,0'1. 5.&17,38 40,0% 14.713,01 45,0% 16.512,13 31.782,&2 

24 SERVIÇOS FINAIS 2.201,&1 20,0% 440,32 80,0% 1.711,27 2.201,&11 

~ 
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[l TOTAL GEPAL DA OBRA _i 11.179.&38,70 11_ -- -~ 1.179.&36,70 

~ EXECUlDO NO MÊS -\: 2,7% 102.7&4,40 
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13/07/2015 

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

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

Nome: CONENGE ·CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA- EPP 
CNPJ: 04.875.155/0001-22 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

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

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

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.Q 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n.Q 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:19:05 do dia 13/07/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 09/01/2016 . ...-
Código de controle da certidão: BB07.39A6.FE86.552D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.teceita.fazenda.gov .bt /Aplicacoes/ATSPO/Cetti dao/CndConjuntalnter/EmiteC etti daolnternetasp?Tipo= 1 &NI= 04e75155000122&passagens=O 1/1 



li 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Secreml'la dl Fnendt 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014042367-04 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.875.155/0001-22 
Nome: CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA 

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

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

Página 1 do 1 

Vãlida até 02/04/2016- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
W't.!'t: .fazenda pr go\ br 

Emitido vialntemet Pública (0411212015 15:24:02) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ 
ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO POSITTV A COM EFEITO DE NEGATIVA 

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE 

NOME ..... . :CONENGE- CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
CPF/CNPJ .. :04.875.155/0001 -22 
FINALIDADE:Licitação 

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

VALIDADE:26/12/2015 

OBS: Essa certidão foi emitida pelo Portal do Cidadão de 
Ubiratã - PR, deverá ser validada pelo mesmo, disponível em: 
http://www.ubirata .pr.gov.br , utilizando o seguinte código 
de aute nticidade :530057413530057 

/ 
UBIRATÃ EM 26/11 /201~ 

~-
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0487515510001-22 

Razão Social: CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

Endereço: AV JOAO MEDEIROS 1181A I CENTRO I UBIRATA I PR / 85440-000 

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

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

Validade: 30/11/2015 a 29/12/2015 

Certificação Número: 2015113006412077291664 

Informação obtida em 08/12/2015, às 09:49:29. 

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

J 



14/1212015 Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGA TtVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N° 232502014-88888155 
Nome: CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA - EPP 
CNPJ: 04.875.155/0001-22 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\er quaisquer 
díYdas de responsabilidade do sujeito· passi\0 acima identificado que 
\Ãerem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu 
nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dí\.4da Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições pre\Ãdenciárias e às 
contribuições de\.4das, por lei, a terceiros , inclusi\e às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades pre\Ãstas no art. 47 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- a\erbação de obra de construção ci\.41 no Registro de lmó\eis; 
- redução de capital social. transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma indi'Ãdual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Ci\ÃI, extinção 
de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à \erificação de sua autenticidade na Internet, JiiO endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PG~FB n° 01, de 20 
de janeiro de 201 O. 

Emitida em 16/09/2014. 
Válida até 15/03/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda· 

v 

htlp://cnd.dataprev.gov.br/cw:./contel<tolcnd/cnd.htrri 

ldará este documento. 

1/1 
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CERTI DÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.875 . 155 / 0001-22 
Certidão n o : 120347086 / 2015 
Expedição: 20/08/2015, à s 17:25:08 
Validade: 15/02/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP (MATRIZ E 

FILIAIS ), i n scrito(a) no CNPJ sob o no 04.875.155/0001 - 22, NÃO CONSTA 

do Banco Naciona l de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com bas e no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Tr abalho , acrescentado pela Lei n o 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Reso l ução Admi nistrat iva n o 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus e stabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona -s e à verificação de sua 
a utenticidade no por t al do Tr i bunal Superior do Trabalho na 
Internet ( h t t p: I / www. ts t. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de De vedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhi mentos determinados~~ lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante Mini s tério Público c:J\J-
Trabalho ou Comiss~ de yonciliação Pré ia . 



• • I •• • • ·• • · ' • ·· t •· • • •· • ··- • • •........ ·- u · •· . , . .• . r . . •. 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚ'-'ERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
04.87 5.155/0001 -22 
MATRIZ CADASTRAL 

NONE EIW"RESARIAL 

CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME 

TíTULO DO ESTABELECIM:NTO (Nor.E DE FANTASIA) 

******** 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS A11\IIDADES ECONÕMCAS SECUNDÁRIAS 

42.99-5-01 -Construção de instalações esportivas e recreativas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JUR1DICA 

206-2 -SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I 
LOGRADOURO 
AV JOAO MEDEIROS 

I CEP 

85.440-000 

I ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

i ~NTE FEDER!IJll/0 RESPONSÁVEL (EFR) 

- ****-

I TELEFONE 

I COM'LEMENlO 

DATA DE ABERTURA 

01/02/2002 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

01/02/2002 

I MO"Ili.C DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 
I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

....... ** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de 10 de 2014. 

Emitido no dia 14/12/2015 às 15:10:33 (data ?'hor~ de Br sília). Página: 1/1 

Consulta QSA I Capital Social ( Voltar 

© Copyrigtrt Receita Federal do Brasil-14/12/2015 



CONENGE -CONSTRUTORA DE OBR/> .. S L TDJ... 
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDAD'=: E: CúNSt)l.IUAÇÃ 
CNPJ/MF N.0 04.875.155/0001 -22 
NIRE 412 .0473460-0 

SÉRGIO ANTONIO PASTRO, brasile1ro casado sob o regime de 
cornunhao parcial ele ber1s, c~nge11l1l~lro CIVil, 1nscnto no CI.>FfMF sob n° 
727.154 729 00 portCldor da c<:~rtclrJ de 1dent1dade RG n° 3.536.269-0 
SSP-PR residente e domiciliado na Avenida Yolanda Loureiro de 
Carva lho. 289. Centro. em Ubiratã- PR CFP 85440-000, e. 

LUCIMAR FERREIRA LOPES , brasileiro. solteira , natural de Ubirata -
PR. nascida em 20/08/1970. empresána. inscrita no CPF/MF sob nu 
750 .314 699-00 , portadora da carteira de 1dent1dade RG n° 5 716.991-5 
SSP-PR, residente e domiciliada na Aven1da Clodoaldo de Olive1ra. 1245. 
Centro . em Ub1rata - PR, CEP · 85440-000 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome empresarial de CONENGE - CONSTRUTORA 
DE OBRAS L TOA. co111 sede e foro na Avenida João Medeiros, 1181-A. 
Centro . em Ubirat8 PR. CEP 8G440-000. e mscnta no CNPJ/MF sob n° 
04 875 155/0001-22. registrada na Junta Comerc1al do Paraná sob no 
412. 0473460-0 ern 0"1/12/2002 e ultrma alteração contratual reg istrada 
sob n° 20111808510 em 27/01/2011 resolvem alterar a sua Quinta 
1\ltc r <:~çbo Contr<:~tual medlé.Hlte as cond1çoes estubclccldé:ls nas clausulas 
seguintes 

Cláusula Primeira do Ingresso de Sócia : ln9ressé:l na sociedade 

- LUCILENE BATISTA LOPES PASTRO, brasilc1ra. natuml de Ub1rati::i - PR casada, 
no reg1me de comunhão parcial de bens. emprcsána. mscrita no CPF/MF sob no 
795.27 4 269-87. rortc=~dora da carteira de identidade CIVil n° 5 152.353-9/SSP-PR. 
residente e domiCiliada na Aven1da Yolanda Loure1ro de Carvalho, 289 Centro ern 
Ubirata - PR. CEP: 85440-000. 

Cláusula Segunda: Da Retirada de Sócia : Retir<1-se da sociedade a sócia Luci mar 
Ferreira Lopes . ac1ma (1ualificarla cedendo e transferindo com o consent1mento do 
outro sacro as 190 000 ( cento e noventa rn11 ) quoté:ls mte~Jrallzadas que possur pelo 
va lor numill <JI de R$ 190 000.00 (cento c novcr1ta 1111\ reais ) a lrlgressante Lucilcne 
Batista Lopes Pastro . acm1a qunlif1cada. dando plena c rasa qu1taçao das quotas 
cedidas 

Cláusula Terceira - Nova Distrib0"ção do Capital. I m v1rtude das mod1f1caçóes 
havidas . o c<Jpltül sociul , 1nte1ram 
dlV1d1dO entre os sócios ( 

1 Sócios - .. - - -
Sérgio ~ntonio Past_r_o--i::.Y· 
J:.~~~~~n~ Batista _b._o~ 

L Total 

(%) 
5.00 

95.00 
100.00 



CONENGE -CONSTRUTORA DE 08RAS L TO 
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE E Cú,..,.S•)I.IDAÇ 
CNPJ/MF N.0 04.875.1 55/0001-22 
NIRE 412.0473460-0 

Cláusula Quarta - Responsabilidade dos Sócios : 1\ responsabilidade de cada 
sóc1o é restnta ao valor de suas quotas. m8s todos respondem solidariamente pela 
mtegralização do capital social, conforme dispóe o art 1 052 da Lei 1 O 406/2002 

Cláusula Quinta: A sócia ingressante Luci Iene Batista Lopes Pastro declara 
conhecer a situaç2w ec:onôrnic8 - financet ra da empresa, assumindo o Ativo e 
Pa~stvo e declara, também não estar tncursa P.m nP.nhum cios crimes previstos em 
lct que a 1mpeça de exercer a attvidade mercanttl 

Cláusula Sexta - Da Consolidação do Contrato : Resolvem por este instrumento 
de trabalho, os sócios consolidar o contrato soc1al, tornando assrm sem efeito a 
partir desta data , as cláusulas e condiçóes cont1das no contrato pnmttrvo e suas 
alteraçóPs . pé3ssa a ter o segurnte redaçao 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA 

CNPJ/MF: 04.875.155/0001-22 
NIRE: 412.0473460-0 

SERGIO ANTONIO PASTRO brasileiro. casado sob o reg ime de comunhao parc1al 
de bem;, engenhetro ctvtl, tt1SCrtto no CI 'I /MI sob n° 727 154.729-00, portador da 
carte tra de identidade RG n°. 3.!.>36.269-0 SSP-PR, restdente e domrc1l1ado na 
Aventda Yolanda Loureiro de Carvalho, 289 Centro em Ubiratâ - PR, CEP 85440-
000. e. 

LUCILENE BATISTA LOPES PASTRO, brasiletta , casada sob o reg1me de 
c:omunht-10 parcial de bens notuml de Ubrrata-PR. cmpresána, 111scrita no CPF/MF 
sob n° 795 2'7 4 .269-87 , portadora da carteira de tdentidade RG rl 0 5 152 353-9 SSP
PH, restdente e domiciliada na Avenida Yolandc:~ l_ourelro de Carvalho . 289 Centro, 
em Ubiruta- PR. CEP. 85440-000 . 

Cláusula Primeira - Nome Empresarial, Sede c Domicílio: 1\ sociedade g1ra sob o 
nome empresarial de CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA e tem sede 
e foro na Aven1da Joâo Mecietros , 1181·A Centro em Ubtr?ttã ·· PR. CEP 851\40 000 

Cláusula Segunda - Filia is e Outras Dependências - A soctedade poderá a 
qualquer tempo Clbrtr ou !ecl1ar filtol ou outra depcndér1cta, no pais ou no extenor, 
rnedtan\12 ~lterf'lção contr::1tual CtSS tnZtda por todos os sóctos 

Cláusula Terceira - Objeto Social: A socieci<1de tem por Objeto a exploração no 
ramo de: Construção de edifícios/construção de instalações esportivas e 
recreativas , Obras de urbanizaç1"o - ruas, praças, calçadas, pavimentação 
asfálticas e pedras polied s, lividadcs Paisagísticas, Construção áe obras~ 
de-arte especiais, Const e redes de abastecimento do agua, coleta do ~ 

esgoto e construções co r e Serviços de engenharia. .,/ ,>" _ .. --· 

( ~\.)• I, , 1\ ,I ',~1-, ·P..~~ 
~ c '"' ;,~7~ l" ~ 

./ ) 



Cláusula Quarta - Inicio das Atividades c Prazo de Duração da Sociedade: A 
sociedade inic1ou suas at1v1dades em 01/02/2002 ern seu prazo de duração é por 
tempo indcterminndo 

Cláusula Quinta - Capital Social· O cap1tal soc1al é de R$ 200 000.00 ( duzentos 
mil reais ), d1v1didos em 200.000 ( duzentas m1l ) quotas de capital no valor nominal 
de R$ 1.00 ( hum real ) cada urna subscrita e já integralizadas, em moeda corrente 
do Pais , pelos sócios e distribuídas da seguinte forma 

Sóc~s _ . _________ -.L- i%) 
Sérgio Anton_i_o Pastr~ _ _ _ _ . 5. 
Luci Iene Batista Lop~s Pastro ______ 9_§_ 

i Total 100 ---- --

- - -· 
QUOTAS VALOR ·--- - - - --

00 10.000 _!QJ)QQ,OO - - --- -
.00 190.000 190.000,00 --
.00 200 .000 200.000,00 

Cláusula Sexta - Responsabilidade dos Sócios - /\ responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
Integralização do cap1tal social , conforme dispõe o art 1.052 da Lei 1 O 406/2002 

Cláusula Sétima - Cessão e Transferência de Quotas -As quotas são mdiviSIVeiS 
e nao poderão ser cedidas ou transfendas <.1 terceiros sem o consentimento dos 
outros sócios ~ quem fica assegurado, em 1gt1~ld~de de condições e preço. o direito 
de preferência para a sua aqu1s1çao se postas à venda. formalizando se real1zada a 
cessão delas, a alteraçao contratual pert1ncnte 

Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sóc1os d1scrtminando a quantidade de 
quotê3s postas à venda. o preço, forrna e prazo de pagamento. para que estes 
cxcrçarn ou rcnunc1cm ao dire1to de preferência, o que deverão fnzer dentro de 30 
(trintn) dias, contados do rcceb1mcnto da notificação ou em pmzo maior a critério do 
sócio al ienante Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência. a 
cess{'!o rins quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem Decorrido 
esse pra1o sem que seja exercido o dire1to de preferêncra, as quotas poderão ser 
l1vrernente t r·ansferidas. 

Cláusula Oitava - Administração da Sociedade c Uso do Nome Empresarial : A 
administração da sociedade cabe a Sérgio Antonio Pastro , com os poderes e 
atr 1buiçoe~ de gerir e adrn!llistrar os negóc1os d~ sor.1edacje representá-la at1va e 
IJ8SSIVé:li11Cnte , judicial e extra jUd rcralrnent~ fJer ante cHÇJ aos publrcos , rns t1tu 1<;óes 
fmancc1 r<1s entidades prrvadas c tercerros em geral. bcrn como prat1car todos os 
demaJs atos necessár~os á consecuçao dos ObJetivos ou a defesa dos rnteresses e 
d1reitos cjc:l soc:1edade ~u torizado o uso do nome empresarial isoladamente -... 

~) 
§ 1.0

- E v<Jdado o uso uo n rne emp'resanal em aliVI<..ladc~s estranh~~ HO Interesse / 
soc1al ou assum1r obngaç es ser em favor de qualquer .~ ~uotistas ou de ,.. 
terceiJO~>. bem como onera o a'i nar ber1s rrnóveis da soc1e~áde, sem autonL<.~çap 11;1 __ .r-

do outro sóc1o ( .-----_ ·~ j6,7;( h(;.-'
1 

~\ '1 



§ 2.0
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente , constituir, em nome da 

sociedade procuradores par a período determrnado . devendo o instrumento de 
mandnto especificar os atos e operações a serem praticados. 

Cláusula Nona - Retirada Pro - Labore - Os sócios poderão, de comum acordo 
fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições 
regu lamentares pertinentes. 

Cláusula Décima - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Participação 
dos Sócros nos Resultados : Ao término de cada exercicio social , coincidente com 
o ano crvrl. os adminrstradores prestarao contas JUStrfrcc:ldas de sua admrnistração, 
procedendo à elaboraçf.lo do rnventórro . do balanço patrimonral e dernars 
demonstraçóes contâbeis requeridas pela legrsl8ção socretária , elaboradas em 
conformidade com as Normas Brasilerras de Contab1lrdade , participando todos os 
sócios dos lucros ou perdas apurados . na mesma proporção das quotas de capital 
que possuem na sociedade 

Parágrafo único -A socredade poderá lev<:llltar balt:Hlços ou balancetes patmnon1a1s 
em perrodos inferiores há um ano . e o lucro dpurado nessas demonstraçôes 
rntermedl3rias , poderá ser distribuído mensalmente aos sócios . a título de 
Antecipação de Lucros , proporcionalmente as quotr:ls de cr:lpita l de cada um. Nesse 
caso será observada a repos1çao dos lucros quando a d1strrbuição afetar o cap1tal 
social, conforme estabelece o art. 1.059 da Le r n° 1 O 406/2002. 

Cláusula Décima Primeira- Julgamento das Contas · Nos quatro meses seguintes 
ao térTl111lO do exercicro socra l, os sócros delib 0> r~r ?'l o sobre as contas e des1gnarão 
adrn1nrstr adores quando fo r o caso 

Parágrafo único - /\té 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reun1ão , o 
balanço patrimon ial e o de resultado econômico devem ser postos , por escrito, e 
com a prova do respect1vo recebimento. ~ disposiçi=ío dos sócios que não exerçam rt 

admrnrst1 açao 

Cláusula Décima Segunda - Falecimento ou Interdição de Sócio . Falecendo ou 
111te1drtacJo qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros . 
sucessores e o incapaz Nao sendo possível ou 1nex1st1ndo Interesse destes ou dos 
sócios remanescentes, o va lor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
nn situação patrimonial da sociedade, à data da resoluçao, verrficada em balanço 
especialmente lev<mtado 

. ., .......... ..., 
Pa rág rafo Unico - O mesmo procedimento ter~' ;1d ot~do em outros casos CJY' que n '~~' 

sociccladc se resolva crn rdação a seu soc;rio 

Cláusula Décima Terceira - Dc~rayao de Desimpedimento· O Adm1n1strador ~~::: 
declara. sob as penas da lei. ue ~~-~fstá impedrdo de exerce~ 'a administraçáoqp 1 . .--'r?' 

socredade , por le1 espec1al , ou m virtude de c~ nação c!\minal ou PJ'r !Se ~L :• . 

( 
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Sérç]iO Anton1o Pastro Lucimar Ferreira Lopes 
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/• \ \ \ I I ú. . ,, I ', 

Luci lene Ba t ista Lop es Pastro 
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CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS L TDA 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: n° 04.875.155/0001-22 
NIRE: 412.0473460-0 

SÉRGIO ANTONIO PASTRO, brasileiro. casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, natural de Martinópolis - SP, engenheiro civil, 
inscrito no CREA-PR n° 20.780/D, mscrito no CPF/MF sob n°. 
727.1 54.729-00, portador da carteira de identidade RG n°. 3.536.269-
0/SSP-PR, residente e domiciliado na Avenida Yolanda Loureiro de 
Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã- PR. CEP: 85440-000, e, 

LUCILENE BATISTA LOPES PASTRO, brasileira, casada sob o regime 
de comunhão parcial de bens, natural de Ubiratã-PR, empresária, inscrita 
no CPF/MF sob n°. 795.274.269-87, portadora da carteira de identidade 
RG n°. 5.152.353-9/SSP-PR, residente e domiciliada na Avenida Yolanda 
Loureiro de Carvalho, 289, Centro, em Ubiratã - PR. CEP: 85440-000. 

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que g1ra 
nesta praça sob o nome empresarial de CONENGE - CONSTRUTORA 
DE OBRAS L TOA, com sede e foro na Avenida João Medeiros, 1181-A, 
Centro, em Ubiratã - PR, CEP 85440-000. e inscrita no CNPJ/MF sob n° 
04.875 .155/0001-22, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 
412.04 73460-0 em 08/12/2006 e última alteração contratual registrada 
sob n° 20112456901 em 12/04/2011; resolvem alterar a Sexta Alteração 
Contratual mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

Cláusula Primeira - Da Alteração de Endereço dos Sócios: O endereço dos 
sócios Sérgio Antônio Pastro e Lucilene Batista Lopes Pastro fica alterado 
para Rua das Araucárias, 75, Condomínio das Paineiras, em Ubiratã -
Paraná, CEP: 85440-000. 

Cláusula Segunda - Do Aumento de Capital: O capital social que é de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de 
capital no valor nominal de R$ 1.00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), divididos em 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital 
no valor nominal de RS 1.00 (hum real) cada uma 

§ 1.0 - Forma e Prazo: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no 
valor de R$ 200.000,00 (duzent,ps mil reais), é inteiramente subscrito e 
integralizado pelos sócios através da distribuição de lucros. 

~ 
~ ~ . 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO D0 1(~RANÁ - SEDE ~ ~ ~ 
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CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
CNPJ/MF: n° 04.875.155/0001-22 
NIRE: 412.0473460-0 

§ 2.0 
- Nova Distribuição do Capital: Em virtude das modificações havidas, o 

capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional , fica assim dividido 
entre os sócios: 

j Sócios t=1'1oL Quotas Valor R$ 
Sérgio Antônio Pastro 5.00 20.000 20.000,00 
I Lucilene Batista Lopes Pastro -I 95.00 380.000 380.000,00 
I Total I 100.00 400.000 400.000,00 

Cláusula Terceira - Responsabilidade dos Sócios: A responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente 
pela integra lização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 
1 0.406/2002. 

Cláusula Quarta -Administração da Sociedade e Uso do Nome Empresarial: 
Permanece na administração da sociedade o sócio Sérgio Antônio Pastro, com 
os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, 
representá-la ativa e passivamente, judicial e extra JUdicialmente, perante órgãos 
públicos , instituições financeiras , entidades privadas e terceiros em geral , bem 
como praticar todos os demais atos necessários á consecução dos objetivos ou á 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial isoladamente. 

§ 1.0 - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

§ 2.0 - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

Cláusula Quinta - Declaração de Desimpedimento: O Administrador declara, 
sob as penas da lei , que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal , ou por se 
encontrar sob os efeitos dela , a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional , contr~orrl)as de defesa da concorrência , contra as relações' 
de consumo, fé pública o ~ Wópriedade. / 

, A{~· 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO~Á- SEDE ~-~: , •• ~ 
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CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS L TD~~f . ~--······· 
SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE -~~-- ~-'<~ 
CNPJ/MF: n° 04.875.155/0001-22 .,a cao 

NIRE: 412.0473460-0 

Cláusula Sexta: Assina pela empresa como responsável técnico o Sr. Sérgio 
Antonio Pastro, brasileiro. casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, inscrito no CREA-PR n° 20.780/D, inscrito no CPF/MF nº 
727.154.729-00, portador da RG n°. 3.536.269-0/SSP-PR, residente e domici liado 
na Rua das Araucárias, 75, Condomínio das Paineiras, em Ubiratã - PR, CEP: 
85440-000. 

Cláusula Sétima: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam. a presente, 
em 01 (uma) via de igual teor e forma. obrigando-se fielmente por si, seus 
herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

- ' Ubiratã - PR, · O de Setembro de 2015. 

~--·------

~c ~ lc ~~t 16 L.e-y.c ~ -,i_ili. O 
Lucilene Batista Lopes Pastro 

fi -- - 1 
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Central Nacional a 
_____ _ Indisponibilidade 

Data e hora da pesQuisa 2510912015 as 1 7 02 40 

Responsavel pela consulta JORGE GONGORA VILLELA 

Numero oc LNPJ pesQu•sado 04 875 155·0001 22 

Nome CONE:NGE CONSTRUTORA DE OBRAS LTOA. EPP 1 1 

Resultado: NEGATIVO. 

Bens ___ _____ . 

Cc~~gc HASH. 0028 ;10a ~325 ~Oca OOcd 41~ d 68ct . lCC1.~251.4d53 

A informação negattva não stgntfica a tnex1stenc1a de tnd1spon1bil1dades decretadas antenormente â 
01 06/2012 (data de functonamento da Centt ai de lndtsponlbtltdadeJ Eventua1s ll)dlspontbtlldades 
relacton adas referem -se apenas as ordens que foram cadastradas a partt da mesma data Para 
informação completa sobre a situação Juridtca do pesqUisado devera ser fetta pesqutsa de matar 
abrangencta nos competentes Órgãos Admtntstrattvos e Judtctats que detem competencta legal para 
decretar indisponibilidade de bens 

As tn formações actma são de uso exclus1vo do destmatano e sao proteg1das por stgrlo func1onal Sua 
uttllzacão pa10 fHlalidade d1versa ou por out1a pessoa e de exctus1va rasponsabt ltdadc do consulente e 
caracter z~ .st0 tlt..::I'O 

= RELATORIO E)(PEOIOO GRATUITAMENTE NAO TEM VALOR DE CERTIDÃO= 

Normalizado pelo Prownento CGJSP N' 1 31201 2 de 14151201 2 



CONENGE 

ANEXO 11 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 018/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente 

do procedimento licitatório no 077/2015, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS 

n° 018/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados 

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 2015. 



CC>NENGE 

ANEXO 111 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 018/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

Proponente do procedimento licitatório - TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os 

produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 

referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 2015. 

I 

· ~~ 
SE() ANIONIB PASTRO 

~PF:"727. 154.729-00 
RG: 3."536.269-0 

C O N E N G E - C O N S T R U S L T O A. 
C N P J. O 4 . 8 7 5 . 1 5 5 I O O O 1 - 2 2 I N C R I Ç Ã A D U A L. 9 O • 4 O 3 . O 3 2- 5 9 

Av. João Medeiros. 1.181 -A- Centro- Fone: (Oxx44) 543-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATÃ - PR 
E-mail: conengeconstrutora@gmail.com 



CC>NENGE 

ANEXO IV 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 018/2015 

DECLARAÇÃO DE MENORES 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega 

menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 2015. 

( / 

-------- / 

SE~O 
~7. ~4. 729-00 

RG: 3.536.269-0 



CC>NENGE 

ANEXO V 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 018/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos 

os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 

concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos 

na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 2015. 

· ::;~ 
SERGIO ANTONIO -PAt?r:l 

~if.1~4. 729-00 
RG: 3.536.269-0 

CONENGE- CONSTRUT RA DE~B,RAS TOA. 
C N P J. O 4 8 5 . 1 5 5 I O O O 1 - 2 2 I N S R I Ç Ã O A L. 9 O . 4 O 3 O 3 2- 5 9 

Av João Medeiros, 1.181-A-Centro-Fone; (Oxx44)3 43-1636 85.440-000 - UBIRATÃ - PR 
E-mail: conengecons ora@gmail.com 



21/10/2015 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGE NHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e 
Negativa de Débitos 

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

Certidão n°: 120741/2015 

Razão Social: CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LT DA 
CNPJ: 04875155000122 

Validade: 31/03/2016 

Num. Registro: 39456 Registrada desde : 22/05/2002 
Capital Social: R$ 400 .000,00 
Endereço: AV JOÃO MEDEIROS, 1181 A CENTRO 
Município/Estado: UBIRATA-PR CEP: 85440000 
Objetivo Social: 
Construção de edifícios, construção de instalações esportivas e recreativas, obras de 
urbanização - ruas, praças, ca lçadas, pavimentação asfálticas e pedras poliédricas, 
ativ idades paisagísticas, const rução de obras -de-arte especia is, construção de redes de 
abastec imento de água, coleta de esgoto e construções correlatas e serviços de 
engenharia . 
Restrição de Atividade : At iv idades paisagísticas . At iv idades restritas à Engenharia Civil. 

Encontra - se quite com a anuidade relat iva ao exercício de 2015. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

Responsável{ eis} Técnico{s): 

1 - SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira: PR- 20780/D Data de Expedição: 29/03/1989 
Desde: 22/05/2002 Carga Horária : 4:0 H/D/ Até: 15/05/2004 
Desde: 15/ 07/ 2004 Carga Horá ria: 4:0 H/P 
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação : Regula'r 

-DA __ R_E_S_O-LU_C_A_0 __ 2-18 __ -_A_R_T-IG_0 __ 0_74~~~~C~O~;r--E_A ________________________________ ~ 
Para fins de: LICITAÇÕES \ rY /() 
Certificamos que caso ocorra(~) alteração(ões) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidão perderá s a validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA- PR 
(http://www .crea - pr.org .br), at ra ,~s do protocolo__D.: o 354413/2015, ressaltando a 
impossibilidade de execução de qu squer serviços óu obras sem a participação efeti a de 
seu(s) responsável(eis) técnico(s). 

Emitida via I nternet em 21/10/2015 17:34:49 

http://creaweb. crea-pr .org .br /cons ultas/certidaoj ur idica.asp?SESSAO= HfmN8V5J62H U &C 00 REGTO= 40460&0 EPTO= 5330&COO F U N C= 999999& . . 1/2 



11/09/2015 CREA 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registro de Pessoa Física e 
Negativa de Débitos 

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

Certidão no: 105988/2015 

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

Filiação : LECIO PASTRO 
ALTAYR CHRISOSTOMO PASTRO 

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

Título(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

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

Atribuições profissionais: 

Validade : 09/03/2016 

CPF : 72715472900 

Diplomação 17/10/1987 

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

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

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

--------~~------------il 
Encontra-se quite com a anuidade rela iva ao exercício de 2015. 
Não possui débito(s) referente a p'rocesso(s ) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. v 
Para fins de: Licitações r~ 

http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=zrKJhH4FejC4&CODREGT0=40460&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC=9 1/2 



11/09/2015 CREA 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagma do 
(http :/ /www .crea- pr.org . br) , através do protocolo n. o 301814/ 2015. 

Emitida via Internet em 11/09/2015 10:37:07 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço No 002/2014. 
A fa ls ificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Bras ileiro , sujeitando o 
autor à res pectiva açã o penal. 

') 
httpi/oc"""'·"',_P, .o<g .b, /oooo,lta>ioe"ldoo.,p?SESSAO~"KJhH4F•jC4&CODREGT0~40460&N~M PROT~&ANOPROT ~&CODFUt~ 212 



CC>NENGE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 018/2015 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 

218 de 29/06/73 e n° 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declararamos que o responsável técnico pela 

obra, caso venhamos a vencer a referida licitação é: SERGIO ANTONIO PASTRO. 

) 

Nome Especialidade CREAICAU no Data do Assinatura / 
Registro Responsãvel 

Sergio Antonio CREA-PR 
l -· 

Engenheiro Civil 29/03/1989 ~~4 Pastro 20.780/D -
Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima re~ 

pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais. 

-Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 2015. 

(' - ) 

SE~ 
RG: 3.536.269-0 

C O N E N G E - C O N S T R U T O R A D E O B R A S L T D A. 
C N P J. O 4. 8 7 5. 1 55/ O O O 1-2 2 INSCRIÇÃO ESTADUAL. 9 O. 4 O 3. O 3 2- 59 

Av. João Medeiros, 1.181- A- Centro- Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATÃ - PR 
E-mail: conengeconstrutora@gmail.com 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 

A Prefeitura Municipal de Ubiratã CNPJ: 76.950.096/0001-10, através da 

Secretaria de Obras atesta, para os devidos fins de direito, que a Empresa 

CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA inscrita no CNPJ: 

04.875.155/0001-22, localizada a Avenida João Medeiros, 1181-A, 

representado legalmente pelo Engenheiro Civil Sérgio Antonio Pastro CREA 

PR-20.780/D, executou a construção de uma Escola de Ensino Infantil -

Próinfância em alvenaria, com área de 1.118,46 m2
, situado á Rua Rio Branco, 

n°. 50 conforme ART n°. 20082408463 registrada em 14/11/2008, data do 

inicio da obra= 18/08/2008 com data de conclusão da obra 26/02/2010. 

Por ser expressão da verdade firmamos e datamos a presente. 

Ubiratã, 01 de março de 2010. 

. -- I 
REGINALDO DA S. RETAMERO 

SECRETARIO DE OBRAS 

prefeftwa de ubiratã 
av. nilza de oliveira pipino, I 
85440-000 - ublratã- par anã 
te!.: (44) 3543-1260- fax (44) ~3-3597 
ubirata@ubirata.pr.gov.br 



14/12/2015 CREA 
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CO NSELHO REGIONAL DE ENGEN HARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

O Conselho Regiona l de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica 
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anota ção(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta 
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009, do 
CONFEA. 

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

Cert ifica que, cabe ao(a) profissional a responsabi lidade quanto a realização e 
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade 
deste Órgão apenas a verificação da(s) at ividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) 
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n. o 5.194/66, 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções 
Normativas deste Conselho Regiona l de Engenharia e Agronomia . 

Cert ifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é 
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu 
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais 
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/ 2009 do 
CONFEA. 

ENGENHEIRO CIVIL 
SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profissional: PR- 20780/D 
Acervo Técnico N°. : 19302/2011 

RNP NO: 1704624100 
Protocolo No.: 2011/00391643 

http://crea\l\eb.crea-pr.org.br/webcrea/consultas/imprimir_aceri.Q.asp?NUMCERT=19302&AN0=2011&PARAMETRO=I&CODREGT0=40460 
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CONSELHO REGIONA L DE E NGE N HARIA E A GRON O MIA 
DO PA RANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profissiona I: PR- 20780/ D 
Acervo Técnico No.: 19302/2011 

RNP NO.: 1704624100 
Protoco lo No.: 2011/00391643 

ART N° . ... .. . ....... : 20070686382 O ...... Registrada: 18/04/2007 ........... . 
ART Correspons ...... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ART Vinculada: .................. . 
Empresa Executora .. . : CONENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA .................... . 
Contratante(s) . . . . .. : INST. DESENV.EDUCACIONAL DO PARANÁ CNPJ/CPF: 

76 . 592.468/0001-84 ............. .. ................... . 
Tipo de Contra to . ... :EMPREITADA . . . .. . . . ... . ................... ... ..... . .. . 
Atividade Técnica ... :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO ................. . 
Área de Competência. :EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL .... . ................. . 
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE AUDITÓRIO QUALQUER ÁREA .............. . 
Serviço Contratado .. :EXECUÇÃO . .... . . . ....... .. ... . ....................... . 
Dimensão . ...... .. .. . : 7 .2 00,34 M2 ........ Área Exlstente : 6.499,34 M2 .... .. 
Área Ampllada ....... : 701,00 M2 .. .. .. ... Área de Reforma:O,OO M2 ........ . 
Dados Complementares: O, 00 ....... .. . .. ... . .......... . ................... . 
Local da Obra ... . ... : RUA BAHIA, 954 CENTRO . ... .. ........................ . 
Município/Estado .... : UBIRATA/PR ...... . ........... . . . ..................... . 
Data de Início ..... . :07/02/2007 ......... Data de Conclusão:20/02/2008 .... . 
Docto de Conclusão .. : DECLARAÇÃO PROFISSIONAL . ............................ . 
Descr . Compl. Serv .. : - AMPLIAÇÃO DE UM ANFITEATRO NO COLÉGIO ESTADUAL 

CARLOS GOMES .......................... ............ . 
Observação . . . . . ..... : ........... .. .. .. ...... . ....... . .. . ................. . 

http://creaweb.crea-pr .org .br lwebcrea/consultas/imprimir _acer'vtl.asp?N UMC ERT= 19302&AN0=2011 &PARAM ETRO= I&CODREGT0=40460 216 



14/12/2015 CREA 

• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGE NHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profissional : PR- 20780/D 
Acervo Técnico No.: 19302/2011 

RNP NO.: 1704624100 
Protocolo No. :2011/00391643 

ART N° . . ............ :20071603014 0 ...... Registrada:25/07/2007 ........ ... . 
ART Correspons ...... : ................... ART Vinculada : .. . ... . .. .... . .... . 
Empres a Exe cutora . .. :CONENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA .......... .. ........ . 
Contratante (s ) . . .. . . : PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ CNPJ/CPF: 

7 6 . 950 . 096/0001-10 ....... .. .... . ................. ... . 
Tipo de Co ntra to .... :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .. ... . . .. . . . . ... . .............. . 
Atividade Técnica ... : PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TtCNICO ... . ... . 
Área de Competência . : EDifiCAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL .. . .... ............... . 
Tipo de Obra/Serviço : EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA .................. . 
Serviço Con t ratado .. :EXECUÇÃO ................. ... ...... .... . . .. .. . ... .. .. . 
Dimensào . ... ....... . : 5 4 4,51 M2 . .... ... . . Área Existente : 37 5,51 M2 .. .. ... . 
Área Ampliada . ...... :169,00 M2 . .... .... Área d e Reforma: O, DO M2 . . ...... . 
Dados Complementares: O, 00 .... . ......... ...... .. .............. . ....... . . . 
Local da Obra ..... .. : AV CARMEM RIBEIRO PITOMBO, 92 CENTRO L. 11 Q. 19 . .. . 
Município/Estado .. .. : UBIRATA/PR ....... . ....... .. ...... ..... . ........ . .... . 
Data de lnicio ...... : 23/07/2 007 ......... Data de Conclusão:lS/12/2007 .... . 
Docto de Conclusão .. :DECLARAÇÃO PROFISSIONAL ........................ .. ... . 
Descr . Comp l . Serv .. :OBRA: PSF CENTRAL .... . .... ........ ............ . ..... . 
Observação . . .. .. . . .. : . ...... . .. ..... ... .... . ...... . .................... · · . 

http://creaweb.crea-pr .org .b1 iwebcrea/consultas/imprimi' _acervo.asp?N U MC ERT= 19302&AN0=201 1&PARAMETRO= I&CODREGT0=40460 3/6 



14/1212015 CREA 

• . 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profiss ional: PR- 20780/ D 
Acervo Técnico No.: 19302/2011 

RNP NO.: 1704624100 
Protocolo N°.: 2011/00391643 

ART N° . ............ . : 2008 1866670 0 ... .. . Registrada:01/07/2008 .. . .. . .. .. . . 
ART Correspons ...... : . . .... . .... . ....... ART Vinculada: .................. . 
Empresa Executora ... : CONENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA . .......... ... .... .. . 
Contratante(s} ...... :PREFE ITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ CNPJ/CPF: 

7 6 . 950.096/0001 - 10 .............. ........... .. .. . .... . 
Tipo de Contrato .... :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . . ..... ...... . ...... . ...... . . . . . 
At ividade Técnica . . . : EXECUÇÃO DE OB RA OU SERVIÇO TÉCNICO ... .............. . 
Área de Competência. :E DIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL ....... . .............. . 
Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇOES INDUSTRIAI S ACIMA DE 100 M2 .. . .......... . 
Serviço Contratado .. : EXECUÇÃO .................... . .................. .... . . 
Dimensão ............ :2 00,00 M2 . . ...... .. Área Existente : O,OO M2 ........ .. 
Área Ampliada ....... :0 ,00 M2 ........... Área de Reforma:O,OO M2 .. . ..... . 
Dados Complementare s : O, 00 .............................................. . 
Local da Obra ..... .. :RUA MANOEL RETAMIRO, S/N AREA INDUSTRIAL L. B- 1 - F-10 
Muni cípio/Estado .... : UBIRATA / PR ......... ............... . .. . . .......... . .. . 
Data de I níc io .. .... : 01/07/2008 . ...... .. Data de Conclusão :01/08/2009 .... . 
Docto de Co n c l usão .. : DECLARAÇÃO PROFIS S I ONAL .................. . .. .. . ..... . 
Descr . Compl . Serv .. : ... ... . .. ...... .... . ........ .. . .. ... ... ............. . 
Observação ....... . .. : ............. . .... ........ ..... ... .................. . 

http://crea~Meb.crea-pr .org.brN.ebcrea/consultas/iflllr imir_acervo.asp?NUMCERT=19302&AN0=2011&PARAMETRO=I&CODREGT0=40460 416 
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• 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profissional : PR- 20780/ D 
Acervo Técnico No. : 19302/2011 

RNP NO .: 1704624100 
Protocolo No.: 2011/0039164 3 

ART N° . ........ . . . . . : 20082 4 08 4 63 O .... . . Regist r ada:14/1 1 /2008 ........... . 
ART Corre spons .. . .. . : . .. . .. . . ....... . . .. ART Vinculada: . ........ . . . . . . ... . 
Empresa Executora .. . : CONENG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA . . ........ . ......... . 
Con~ratan~e(s) ...... :PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ CNPJ/CPF: 

76.950 . 096/0001-10 . .. .. . . . .... . ............... . .... . . 
Ti p o de Cont rato ... . : PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS . ... . ........ .. .. . .. .. .. .. . .. . . . 
Ativ i d ade Técni ca .. . : PROJ ETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO ....... . 
Área de Competên cia . : EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL ..... . .. . .... . ........ . 
Tipo de Obra/S e rviço : EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA ... .. .. . . . .... . .. . 
Se r viço Con t ratad o .. :EXECUÇÃO ...... . . ..... .. .. . . ................ . ........ . 
Dimensão ... .. .... ... : l.l18 1 46 M2 ........ Área Existente:OIOO M2 ........ .. 
Área Ampliada ....... :O I 00 M2 .. .. . .. .. .. Área de Reforma : O I 00 M2 .... . .. .. 
Dados Co!llplementares : O 1 00 . .... . . ..... .. . ........ . ............... . ...... . 
~ocal da Obra ... . . .. : RUA RIO BRANCO L: 1 A 6 1 11 A 16 1 SN JARDIM 

JOSE FINA Q. 3 6 . . .... .. ... ... ... ...... . .... ... ... .. . . . 
Mun i cíp i o / Es t a d o .. . . : UBIRATA/ PR . . ... . ...... . ...... . ... . ... ............... . 
Data de Início . . . ... : lS/08/2008 ......... Data de Conclusão:26/02/2010 .... . 
Docto de Conclusão .. : DECLARAÇÃO PROFISSIONAL ....... . ....... . . . .... .. . . ... . 
Descr . Compl . Serv .. : EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ........... . 
Ob servação . . .. . . .. .. : .. . .... . .... .. .... .. . . . ........ ......... .. . . ....... . . 

http:l/creaweb.crea-pr .org .brlwebcrea/consultaslirrprimir _acer\Q.asp?NU MC ERT= 19302&ANO= 2011 &PARAMETRO= I&CODREGT0=40460 .S 5/6 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 

ENGENHEIRO CIVIL 
SERGIO ANTONIO PASTRO 
Carteira Profissional : PR- 20780/D 
Acervo Técnico N° .: 19302/2011 

RNP NO.: 1704624100 
Protocolo No.: 2011/00391643 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA- PR 
(http://www.crea- pr.org.br), através do protocolo n.0 2011/00391643. 

Emitida via Internet em 14/12/2015 08:17:48 horas. 

Dispensa -se a assinatura neste documento, conforme a Reso lução N° 317/86 e a Instrução de Serviço 
NO 002/2014 . 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o 
autor à respectiva ação penal. 

http://creamb.crea-pr .org .brlmbcrea/consultas/imprimi r _acer-.o.asp?N UM C ERT= 19302&AN O= 2011 &PARAM ETRO= I&CODREGT0=40460 6/6 
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Prefeitura Municipal de Nova i~~~~-~~~~~;:;-_ 
Rua Bahia, s/n°- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 c ã ~·~.,~'> .<:~ 

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

ATESTADO DE VISITA 

Ref.: Edital de Licitação Processo n° 77/2015 
Edital de Tomada de Preços n° 018/2015 

Declaramos que o Sr. Sergio Antonio Pastro, CPF n° 727.154.729-00, CREA
PR n° 20.780/D, da proponente CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 
- CNPJ no 04.875.155/0001-22, devidamente credenciado, visitou o local da 
execução da obra, objeto da Tomada de Preços em epígrafe. 

Nova Cantu, Paraná, 08 de Dezembro de 2.015 

) 

Sergio AntonroPastro 
- CREA-PR n° 20.780/D 



CC>NENGE 

ANEXO VI 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 018/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

Objeto: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche -

(PROINFANCIA)- Projeto Padrão FNDE. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 

documentação relativa à licitação supramencionada. 

Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 2015. 

' - / 
S~STRO 
~ CPF: ?1 .. ![4. 729-00 

RG. 3.5,6.269-0 

C O N E N G E - N S T R U T O R A O E O B R A S L T O A. 
C N p J. O 4 . 8 7 5 . 1 5 5 I O O O 1 - 2 2 I N S C R I Ç Á O ESTA O U A L. 9 O 

Av. João Medeiros, 1.181 -A- Centro- Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 -
E-mail: conengeconstrutora@gmail.com 



CC>NENGE 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS no 018/2015 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO 
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Declaro para todos os fins de direito, especificamente para participação de 

licitação na modalidade Tomada de Preços no 018/2015, instaurado por este Município, 

que a empresa CONENGE CONSTRUTORA DE OBRA L TOA, sob o CNPJ no. 

04.875.155/0001-22, sito à Av. João Medeiros, 1181- Centro, cidade de Ubiratã-PR, 

se encontra sob o regime de MPE's, para efeito do disposto nas Leis Complementares 

n°. 123/2006 e 147/2014. 

Ubiratã-PR, 15 de dezembro de 2015. 

CONENGE-CONSTRUTORADEOBRASLTD~ 
C N p J. O 4 . 8 7 5 . 1 55/ O O O 1 - 2 2 I N S C R I Ç Â O E S TA O U A L. 9 O 4 O 3 . O 3 2- 59 

Av. João Medeiros, 1.181 -A- Centro- Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 - UBIRATÃ - PR 
E-mail: conengeconstrutora@gmail.com 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA p' · _ aama: 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s'ã:o v~entes 
na data da sua expedição. 
Nome Empresarial 
CONENGE • CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA - ME 

.. ~~~.!_eza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁR:.::IA~L!::IM::..:I.:.:TA'-'D"'-A'-'---------------------
Número de Identificação do Registro de CNPJ 
Empresas • NIRE (Sede) 

Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

Data de Início 
de Atividade 

41 2 0473460-0 04.875.155/0001-22 01/0212002 15/0212002 
··--- - -· --~ ·-·---·-· ···----· ---

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AVENIDA AV. JO_ÃO M~D~~~.P~t.1 ~81 , ~!=-~TRQ.!..l!.~!~T~!.. P_~,_!5..:.~0~ººº·· -· --·. _____ _ 
Objeto Social 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE R,ODOVIAS E FERROVIAS. 

Capital: R$ 400.000,00 
(QUATROCENTOS MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 400.000,00 
•. 

(QUATROCENTOS MIL REAIS) 

' -

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 123/2006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Indeterminado 

Sócios/l?articipação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Ténnlno do 
Nome/CPF ou CNPJ Parttclpacao no capltai!RSI Espécie de Sócio Administrador ~ 

SERGIO ANTONIO PASTRO 20.000,00 SOCIO Administrador 

727.154.729.00 
LUCILENE BATISTA LOPES PASTRO 

795.27 4.269·87 

Último Arquivamento 

Data: 22110/2015 

Ato: ALTERAÇÃO 

380.000,00 SOCIO 

Número: 20156547120 

Evento (s): ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

15(724225-0 

11111 ~lllllllllllllllm 1111111111111111 

GOIOER~ - PR. 04 de novembro de 2015 

-~-·-
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

xxxxxxxxxx 

Situaçao 

REGISTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ 
SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO 

Divisão de Cadast ro e Tributação N' Alvar â:18256 

CADASTRO N • . : 1120 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
A Pre teltura Kunicpal de Ubirac& , por f orça 4a Lei H\m.ic:ipal n• 950/ 95, 1269/02. concede o presente -'LVAAA DE LICENÇA, 
t...OC:ALIZAÇÃO E F'UNCI ONAMENI'O , de acordo COft\ o de1pacho exarado ne d.eelacoç!o pora tina de lNcricOes noa cod.a.stro.s eM : 

NOME/RAZÃO SOCIAL 

( CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 

ENDEREÇO 

AVENI JOÃO MEDEIROS 118 1 

CENTRO 

EDIF.RESID . IND.SERV.TEC . ENGENH 

ATIVIDADE 

SERV.DE EXEC.E PROJ.NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO 

HORÁRIO DE PONCIONAMENTO 

) 

('-----____ ______..) 
CNPJ/ CPF: 04.875.155/0001-22 INSCRIÇÃO UAL N ' .: 

UBIRATÃ/PR,11 /09/2015 31/01/ 2016 

• FIXAR EM LOCAL VISÍVEL 

J 



PODER JUDICIÁRIO 
JUIZO DE DIREITO !?A COMARCA DE UBIRATÃ- ESTADO DO 

cartoriodistribuidorubirata@hotmail.com 
======================================================================= 

CERTIDÃO NEGATIVA -------- --------

CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada, que 
revendo em Cartório a meu cargo, os fichários e livros de Distribuições, dos 
mesmos existentes constatei não haver sido distribuído nenhum Pedido de 
FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nesta 
Comarca, contra: "CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA", 
estabelecida na avenida João Medeiros, 1181, nesta cidade e Comarca de 
Ubiratã, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 04.875.155/0001-22. 

Emol. 155,1 O VRCs 
Horas:14:55 

O referido é verdade e dou fé. 

Ubiratã-Pr., 04 de dezembro de 2015. 

~4 
Thereza de eder 
distribuidora judicial 



Instruções de Impressão 
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econõmico). 

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (21 6 x 279 mm)- Corte na linha indicada 

HSBC~ ~I. 1399-91 39992.16561 27000.000482 27061.000025 7 66500000019000 
Cedente Código Cedente l Espéci 
JMalucelli Seguradora SIA 2165627 R$ 
Número do documento CPFICNPJ Vencimento 
4827061 84.948.15710001-33 2211212015 
(-)Desconto I Abatime (-) Outras deduções I(+) Mora I Multa J (+)Outros acréscimos 

Sacado 
CONENGE- CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ: 04.875.155/0001-22 
AV JOAO MEDEIROS 1181 A CENTRO, UBIRATA- PR 
Ref. emissão apólice 01-0775-0218033 

Instruções 

Quantidad l Nosso Número 
4827061053 

Valor documento 
190,00 

(=)Valor cobrado 

Autenticação mecân 

Após o vencimento cobrar O, 10% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do vencimento previsto. 
Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será notificado da pendência do pagamento. Para 

maiores informações entrar em contato com o Departamento Financeiro pelos telefones (41 ) 3281-9273 1 
328 1 J7 I 3281-9272, ou através do e-mail: contasareceber@jmsegs .com 

Corte na linha pontilhada 

HSBC ~. 1399-91 39992.16561 27000.000482 27061.000025 7 6650000001 9000 
Local de Pagamento 
Até o vencimento, preferencialmente no HSBC 

Cedente 
JMalucelli Seguradora S/A 84.948.157/0001-33 

Data do Documento I N• Documen I Espécie Doe I Aceite I Data Processamen 
15/12/2015 4827061 9-R$ 

Uso do Bane I Carteira I E:~écie I Quantidade l Valor Documento 
CNR 

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 

Após o vencimento cobrar O, 10% por dia de atraso. Não receber depois de 30 dias do 

vencimento previsto. Após esta data o Segurado da Apólice (Beneficiário) será 

notificado da pendência do pagamento. Para maiores informações entrar em contato 

com o Departamento Financeiro pelos telefones (41) 3281-9273 I 3281-9207 I 3281-9272, 

ou através do e-mail : contasareceber@jmsegs.com 

Sacado 
CONENGE- CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ: 04 .875.155/0001 -22 
AV JOAO MEDEIROS 1181 A CENTRO, UBIRATA • PR 
Ref. emissão apólice 01-0775-0218033 

SacadoriAvalis 

1111111111111111111111111111111111111111111~ 

Vencimento 
22/12/201 5 

Código Cedente 
2165627 

Nosso Número 
4827061053 

(=)Valor documento 

190 00 
(-) Desconto I Abatime 

(-)Outras deduções 

(+) Mora I Multa 

(+)Outros acréscimos 

(- )Valor cobrado 

Cod . Baixa 

Autenticação Mecânica - Ficha de Comp n 

Corte na linha pontilhada 

J 
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e-SEGURO 

GARANTIA l . 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR 

Em Anexo . encaminhamos a nova apólice digital da JMalucell1 Seguradora S/A, um documento com a 
mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz 
parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e 
valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva , o modelo anterior. e 
acompanha as inovações tecnológicas jà presentes no mercado, como nota fiscal digital. recibos de 
pagamentos via internet, emissão de boletos, etc. 

JMalucelli Seguradora 

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia N° 01-0775-0218033 

Documento eletrônico digitalmente assinado por: 

ICP 
Brasil 

? 
ICP 
Brasil 

!>? 
/1 )< . \ ,, 

, ·,JJ ,,1 11 p Jr 

Joao G1loerto Possiede 
~ 10. J I 111 ,•1 • H 

Alexandre Malucelli 

Documento eletrônico assinado d1g1talmente conforme MP n° 2.200-2/2001 que inst1tu1u a Infra-estrutura de chaves 
Publicas Brasile1ra- ICP-Brasil por. Signatáno (as): 

Alexandre Malucelli N° de Série do Certificado: 75183232594242497103514670160971359621 

João Gilberto Possiede N" de Série do Certificado: 50959184316876756411848892888339304997 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atnbuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a segUinte Medida 
Prov1sóna. com força de le1. 

Art 1° - Fica instituída a Infra-estrutura de Çhaves Publicas Brasileira - ICP Brasil. para garantir a autenticidade a 
integndade e a validade juríd1ca de documentos em forma eletrômca, das aplicações de suporte e das aplicações 
habilitadas que uhhzem certificados digitais. bem como a realização de transações eletrônicas seguras. 

N° Apólice: 01 -0775-021 8033 
Controle lnterno(Código Controle): 084821690 

Data de Emissão: 15/12/2015 

A autenticidade do presente documento, bem como o 
website www.jmalucelliseguradora.com.br. 

Após sete dias úteis da emissão 
05436.2015.0001.0775.0218033.000000 no site 
Consu lta de apólice de seguro garantia. 

em forma eletrônica, podem ser verificados no 

poderá ser verificado sob o n° 
Acesse: Serviço ao Cidadão -> 



A;SOCIJdJ " TRAVELERS 

JMalucelli I'\\ \ \ .IWU \\•1111""""1(1111• 

PRS~P Seguradora 

Seguro Garantia Controle lnterno(Código Controle):084821690 

Apólice : 01-0775-0218033 
Proposta: 1605506 

Frontispíc io de Apólice 

A autenticidade do presente documento, bem como o arqu1vo em forma eletrônica. 
podem ser verificados no webslte www .Jmatucelhseguradora.com.br. Apos sete dias 

úteis da emissão deste documento. o mesmo poderá ser verificado sob o n .• 
05436.2015.0001.0775.0218033.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As 
condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela 
sociedade/enlldade junto á Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico 
www.susep.gov.br, de acordo com o numero de processo constante da 
apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. 
Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/0uvidoria JM- 0800 643 0301 

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A, CNPJ 84.948.157/0001 -33, Código. de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua 
Visconde de Nácar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, por meio desta APOLICE de Seguro Garantia. garante ao SEGURADO, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR, CNPJ 77.845.394/0001 -03, RUA BAHIA, N° 85 NOVA CANTU PR, as 
obrigações do TOMADOR CONENGE - CONSTRUTORA DE OBRAS L TOA, CNPJ 04.875.155/0001 -22, AV JOAO MEDEIROS 
1181 A CENTRO UBIRATA PR, até o valor de R$ 25.351 ,69 (vinte e cinco mil e trezentos e cinqüenta e um reais e 
sessenta e nove centavos). na modalidade. viaência e obieto abaixo descritos. 

Modalidade 

licitante 

Limite Máximo de Garantia (L.M.G.) Ramo 

R$ 25.351 ,69 0775- GARANTIA SEGURADO- SETOR PÚBLICO 

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

Modalidade e Cobertura Adicional Importância Segurada 
Vigência 

Início I Término 
Licitante R$ 25.351 ,69 15/12/2015 I 14/02/2016 

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

Objeto da Garantia 

Esta apólice. de riscos declarados, garante indenização. até o valor fixado na apólice. se o Tomador adjudicatário se 
recusar a assinar o Contrato Principal. nas condições propostas. dentro do prazo estabelecido no Edital de Tomada de 
Preços n• 018/2015. 

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.• 477/13 . 

...................... .... .rr"'•• • ••.or•••"' .. """'""""'**••••*••••••••*••*•••·..--·······"*"****"'************** 

........ ~ ......... *******•* ............... 111 ........................... . .................... ....... ... ..... . 

.............................. ****•• ................................................................................. . ............................................... ,.. .............................................................................. . 
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ICP 
Brasil 

!>? 
f .. _)< . f 

.. . •..a.JJ1_~ ,,,J 
ICP 
Brasil 

~ Joào Giloerto Possiede 
Con\ro le de Segurança 

Documento eletrônico ass1nado\.. diQIIalmente conforme MP n• 2.200-2/2001 de 24/08/2001 . que 
Infra-estrutura de Chaves Publicas Brasileira - !CP-Brasil por: Signatànos (as): 
Alexandre Malucelli N" de Série do Certificadp· 1'5T83T.l2594~?497 1 03514670160971359621 

Art. 1° - F1ca instituída a lnfra-Estru ra de Chaves Publicas B<.-silelfa - ICP-Brasil. para garantir a a 
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletró{1ica. das aplicações de suporte e 
habilitadas que lltilizem certificados digil s. bem como a realizaçao de transações eletrônicas seguras. 

João Gilberto Possiede N° de Série do C~cado. 50959184316!!7&.?56411848892888339304997 

Curitiba- PR. 15/12/2015 -
·suSEP:. Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscahz ão. normat1z~~s mercados de seguro, pref "dência comp 
capitalização. resseguro e corretagem de seguro.·· Este produto está protocolado na SUSEP através do N.• de-Processo SUSEP 15414.900195/2014-1 . 

.... 
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Seguro Garantia 
Apólice: 01-0775-0218033 
Proposta: 1605506 

Frontispício de Apólice 

A autenuc,dade do presente documento. bem como o arqutvo em fonma eletrônica. 

podem ser venficados no website www .jmalucelhseguradora.com.br. Após sete dias 
úteis da emissão deste documento. o mesmo poderá ser verificado sob o n .O 

05436.2015.0001.0775.0218033.000000 no site da SUSEP www.susep.gov.br. As 

condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela 
sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico 

www.susep.gov.br. de acordo com o número de processo constante da 

apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. 

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

Demonstrativo de Prêmio 

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

Prêmio Liquido Licitante .. ..... ................. .. .. ......................... ...... ... ........... .... . R$ 

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

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

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

Condições de Pagamento 
Parcela Vencimento N° Ca rnê 

22/12/2015 4827061 

25.351 ,69 

190,00 

0,00 

0,00 

190,00 

Valor(R$) 

190,00 

Em atendimento à Lei 12.741112 1nfonmamos que tncidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros. 

deduzidos do estabelecido em legislação especifica. 
O(s) valor(es) actma descrito(s), é(são) devtdo(s) no cenàno desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(Oes) quando contratada(s) 
isoladamente ou em outra composição. 

Sao Paulo- SP- 15/12/2015 

Corretor: 000001.0.020197-9- PORTO DE CIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

'SUSEP: - Superintendência de seguros privados. Autarqllla Federal responsável pela fiscalização. normatização e controle dos mercados de seguro. previdência comple 
capitalização. resseguro e corretagem de seguro.·· Este produto está protocolado na SUSEP através do N.O de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17. 
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1. Objeto: 

-Associada a TRAVELERS J 

~ JMalucelli 
Seguradora 

CONDIÇÕES GERAIS 

CIRCULAR SUSEP 477/13- PLANO PADRONIZADO 

CAPÍTULO I -CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA- SEGURADO: SETOR PÚBLICO 

Apólice: 01 -0775-0 

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, 
conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou 
cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) . em razão de participação em licitação, em contrato principal 
pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras . concessões e permissões no ãmbito dos Poderes da 
União, Estados. do Distrito Federal e dos Municlpios, ou . ainda as obrigações assumidas em função de: 
I -processos administrativos: 
11 - processos judiciais, inclusive execuções fiscais ; 
111- parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa; 
IV - regulamentos administrativos. 

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

2. Defin1ções. 
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: 
2.1. Apólice: documento. assinado pela seguradora. que representa forma lmente o contrato de Seguro Garantia. 
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas. comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, 
que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes. 
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições especificas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano 
de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais. 
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram. de alguma forma. as Condições Gerais e/ou Condições 
Especiais, de acordo com cada segurado. 
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e 
particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações 
reciprocas. seJa qual for a denominação utilizada. 
2.6. Endosso: instrumento formal , assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, 
mediante solicitação e anuência expressa das partes. 
2.7. lnden1zação: pagamento dos prejulzos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo 
seguro. 
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do 
pagamento de indenização. 
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador á seguradora. em função da cobertura do seguro. e que deverá constar da 
apólice ou endosso. 
2.1 O. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da 
reclamação de sinistro. bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela ólice. 
2.11 . Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de missão de apólice de seguro, firmado nos termos da 
legislação em vigor. 

da 
caractenzação ou não do smistro reclamado, bem como pos~veis alares a serem Indenizados. 
2.13. Segurado· a Administração Pública ou o Poder Con ed~nte. 
2.14. Seguradora· a sociedade de seguros g an doÍ , nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações 
assumidas pelo tomador. 
2 15. Seguro Garantia: seguro que garante o fie umprimento das obrigações assum1das 
segurado, conforme os termos da apólice. 
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador 
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas erante o segurado. 

3. Aceitação: 
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro soment{áerá eita mediante proposta assinada plilo proponente, 
seu representante ou por corretor de seguros habilitado. proposta esc · deverá conter os elementos \ ssenciais ao 

exame e aceitação do risco. . . ) 
3.2. A seguradora fornecerá, obngatoriamente. ao propone te , proto~1dentifique a proposta por ~ fecepcionada, 

com a indicação da data e da hora de seu receb1mento. ' 
3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta . contados da ~ 
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data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações. bem como para alterações que 
do risco. 
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e 
aceitação do risco. ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez. durante o prazo previsto no item 3.3 .. 
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, 
durante o prazo previsto no item 3.3. , desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, 
para avaliação da proposta ou taxação do risco. 
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração 
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso. voltando a correr a partir da data em que se der 
a entrega da documentação. 
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito , ao proponente. especificando os 
motivos da recusa. 
3.5. A ausência de manifestação. por escrito. da seguradora. no prazo acima aludido. caracterizará a aceitação tácita do 
seguro. 
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 
3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao 
proponente. tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão. 
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta. 

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

Cód.:0848Z1690 

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

5. Prêmio do Seguro: 
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice. 
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio 

nas datas convencionadas. 
5.2.1. Não paga pelo tomador. na data fixada. qualquer parcela do prêmio devido. poderá a seguradora recorrer á execução 

do contrato de contragarantia. 
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a titulo de custo 
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador. quando houver parcelamento com juros, a 
possibil idade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas. com a consequente redução proporcional dos 

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

6. Vigência : 
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais 
apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato 
Especiais de cada modalidade contratada. 
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da 
com as disposições previstas nas Condições Especiais d 

seguradora emitir o respectivo endosso. 

apólice a um contrato principal, a vigência da 
as particularidades previstas nas Condições 

s á igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo 
a modalidade. 

estabelecidas no contrato principal ou no documento que se 
a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devend 

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação 1 ~ 
risco pela seguradora, em virtude das quais se ça necessária a modificação da vigência da apólice, esta pod~ a 
acompanhar tais modificações, desde que solicitado i haja o respectivo aceite pela Seguradora. por meio da emissão de 

endosso. 

7. Expectativa. Reclamação e Caracterização do Sinistro;. --.........._ 
7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do SiJ'l{st;O serão es~~cadas para cada modalidade n s Condições 

Especiais, quando couberem. ~ 
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os docume~tos que deverão ser apresentados \~ a efetivação 
da Reclamação de Sinistro. 

"''"''""' ) ~ 
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Apólice: 01 -0775-0 

7.2.1 . Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação 
complementar. 

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

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

Cod.:084&21690 

8. Indenização 

8.1 . Caracterizado o sinistro. a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da 
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes: 
I - realizando, por meio de terceiros. o objeto do contrato principal , de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral 
responsabilidade; e/ou 

11 - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, 
cobertos pela apólice. 
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação: 

8.2.1. O pagamento da indenização ou o in1c1o da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de 
regulação do sinistro. 

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, 
reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências. 
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral , que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão. 
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no 
contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo 
do pagamento da indenização no prazo devido. 
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créd itos do 
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. 

9. Atualização de Valores: 
9.1 . O não pagamento das obrigações pecun1anas da seguradora. mclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: 
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de 
caracterização do sinistro; e 
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do 
prazo fixado. 
9.2. O índ ice utilizado para atualização monetária será o IPCAIIBGE - lndice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na variação 
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado 
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação. 
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da 
obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda 
Nacional. 
9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer 
interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, JUntamente com os demais va lores devidos no contrato. 

10. Sub-Rogação: 
1 0.1 . Paga a indenização ou 1n1ciado o cumprimento r/s obngações inadimplidas pelo tomador. a seguradora 
sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador. ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham 
dado causa ao sinistro. 
10.2 . E ineficaz qualquer ato em prejuízo do segurador, os direitos a que se ,r.efere 
este item. 

11. Perda de Direitos: 

O segurado perderá o direito á indenização na ocorrência e uma ou mais das seguintes hipóteses: 
I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Códi 

11 - Descumprimento das obrigações do tomador decorr nte de atos ou fatos de responsabilidade do segurado; 

111 - Alteração das obrigações contratuais garan i as por e~apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e 

tomador, sem prévia anuência da seguradora; ~ 
IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo pratic~s pelo segurado, pelo be e 

representante, de um ou de outro; 

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações pr vistas n~to de seguro; 

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inex tas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu 
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conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que 
aceitação da proposta; 

VIl - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco; 

12. Concorrência de Garantias: 

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

13. Concorrência de Apólices: 

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

14. Extinção da Garantia: 

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-a na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer 
primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais: 
I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração 
assinada pelo segurado ou devolução da apólice; 
11 -quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 
111- quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite maximo de garantia da apólice; 

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato 
principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 
V - quando do término de vigência previsto na apólice. salvo se estabelecido em contrario nas Condições Especiais. 
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou 

restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, 

e sua extinção se comprovara, além das hipóteses previstas no item 14.1. pelo recebimento do objeto do contrato nos 
termos do art. 73 da Lei n• 8.666/93. 

15. Rescisão Contratual: 

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

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado. a sociedade seguradora reterá, no maximo, além dos 
emolumentos. o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto: 

Relação a ser aplicada sobre a vigência ---1 ----0/o-do----1 Relação a ser aplicada sobre a vigência --I ---%-do-
original para obtenção de prazo em dias---1---Prêmio---1 original para obtenção de prazo em dias---l--Prêmio--

· . · · · · · · · · · · · ·15/365· · · · · · · · · ········I·· ·13%· · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·195/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·73%· · · 
· · · · · · · · · · · · · ·30/365· · · · · · · · · · · · · · · · ·I · · ·20%· · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·210/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·75%· · · 

· . · .. · · · · · · · · ·451365· · · · · · · · · · · · · · · · ·1 · · ·27%· · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·2251365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·78%· · · 
· · · · · · · · · · · · · ·60/365· · · · · · · · · · · · · · · · ·I · · ·30%· · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·240/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·80%· · · 

· · · · ·. · · · · · · · ·751365· · · · · · · · · ········I·· ·37%· · · 1 · · · · · · · · · · · · · · · ·2551365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·83%· · · 
. . .... ..... .. ·90/365· .......... . . .. . ·I .. ·40%· .. I ........... 'I' ·270/365. . . . . . . . . . . . . . . . ·85%· .. 

· · · . · · · · · · · · · 1051365 · · · · · · · · · · · · · · · ·I · · ·46%· · · 1 · · · · · · · · · · · · · · ·285/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·88%· · · 
. ·. · · ·. · · · · · · 120/365 · · · · · · · · ········I·· ·50%·· · I··············· ·300/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·90%· · · 
.... ... . . .... 135/365 ............... ·I ·. ·56%·. ·I ...... ........ ·315/365.............. . . ·93%· .. 

· · · · · · · · · · · · · 1501365 · · · · · · · · ··· ·····I·· ·60%· · · 1 · · · · · · · · · · · · · · ·330/365 · · · · · · · · · · · · · · · · ·95%· · · 
. .. .. ·. · · · · · · 1651365 · · · · · · · · · · · · · · · ·1 · · ·66%· · · 1 · · · · · · · · · · · · ·3451365 · · · · · · · · · · · · · · 1· · ·98%· · · 
............ · 1801365 · · · · · · · · · ·······I·· ·70%· ··I· '. · · · · · · · · · · · ·365/365 · · · · · · · ········I· ·100% · · 

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória 
facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa. 
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16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a 
litígios com a sociedade seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo 
proferidas pelo Poder Judiciário. 
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996. 

17. Prescrição: 

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei. 

18. Foro: 

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

19. Disposições Finais 
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. 
19.2. As apólices e endossos terão seu inicio e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas. 
19.3. O registro deste plano na Susep não implica. por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua 
comercialização. 

Cód.:08482l690 

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderà ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente 
registrado no site da Susep- www.susep.gov.br. 

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de 
seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF. 
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. 
19.7. Considera-se como âmbito geogràfico das modalidades contratadas todo o território nacional. salvo disposição em 
contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice. 
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a 
cargo da Sociedade Seguradora. 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 

CAPÍTULO 11- CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES -RAMO 0775 

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE 

NOTA TÉCNICA- PROCESSO SUSEP n.0 15414.900195/2014-17. 

1. Objeto: 
1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos preJulzos decorrentes da 
recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do 
prazo estabelecido. 
1 .2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidos á 
Administração Pública em decorrência do sinistro. 

2. Definições: 
Para efeito desta modalidade. aplicam-se, também, as definições constantes do art. 5• da ei n• 8.666/93. 
I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, 
a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos ne e documento.; 
11 - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa d adjudicatário em assinar o contrato 
principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licit 

3. Vigência. 
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assina.Jtr 

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro: 
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da re sa do tomador adjudicatário em 
principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecid no edital de licitação, data em que 
a Reclamação do Sinistro. 
4.1 .1. Para a Reclamação do Sinistro será 
disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais : 
a) Cópia do edital de licitação; 
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b) Cópia do termo de adjudicação ; 

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos preJUIZOS sofridos e/ou 

multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios; 

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua 

recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver. 

todos os documentos listados no item 4. 1.1 . e, após análise, ficar 

ás obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, 

4 .2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido 

comprovada a inadimplência do tomador em relação 

devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação. 

5. Rescisão do Contrato de Seguro: 

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado. não caberá devolução de prêmio proporcional. 

6. Disposições Gerais: 

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações 

segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a 

indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e 
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos 

modalidades de seguro, em conformidade com a legis lação nacional referente ao seguro-garantia. 

diretas do tomador perante o 

modalidade de seguro-garantia 

previdenciárias, de seguridade 

referentes a outros ramos ou 

6 .2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação 

deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabi lidade. 

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou 

indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que 

caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido 

como atentatório á ordem pública pela autoridade pública competente. 

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada á aceitação/não oposição do segurado 

todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá 
em relação a 

responsabilidade 

de indenizar reclamação quanto á cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento 
contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11- Perda de Direito, das Condições Gerais. 

7. Ratificação: 

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição 
Especial. 

CONDIÇÕES PARTICULARES 

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

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

Apólice: 01 -071fi~~Í2.18033 . . 
\ .... ·L, N. ··. '1J3 
'~~~- -f!- . . 

o v 
, él 

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

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I. das Condições Gerais. estamos procedendo a devolução 
do documento n° 01-0775-0218033 

Local e Data 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR 

Nome: 

RG 
Cargo· 
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PROCESSO LICITATORIO No 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 
ABERTURA: 16/DEZEMBR0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a partir das 
09:00 Horas do dia 16 de Dezembro do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, 
sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, GLOBAL, fixo, de acordo com o que determina a 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital , 
para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l-DO OBJETO 
1.1 - O presente Edital de Tomada de Preços tem por objetivo a Contratação de Empresa 

para Construção da Super Creche - (PROINFANCIA) - Projeto Padrão FNDE, da seguinte 
forma: 
LOTE 01: UNICO 
OBJETO: Construção da Super Creche- (PROINFANCIA)- Projeto 2 Convencional 
LOCAL: Município de Nova Canto 
TIPO DA OBRA: Construção 
TOTAL: 890,33 M2

• 

1.2 - O Projeto Completo encontram-se a disposição para verificação no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Paraná. 

2- CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo 

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

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

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

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS;'" 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; · 



-CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS; 
- CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA (Autenticada). 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e 
assinada pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja 
feita pelo proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por 
instrumento público ou particular, em que se encontrem os necessários poderes de 
representação, e exibição do RG do representante legal da empresa (Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não 
foi declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito 
Público (Modelo ANEXO 11); 

d) Declaração de entrega da obra (Modelo ANEXO 111); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei 
Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo 
ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

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

h) Atestado de Visita Técnica; 

i) Cadastro da Empresa no CREA; 

j) Cronograma de Execução; 

k) Conforme art. 56 Lei 8.666/93 - caução de 2% do valor total estimado da obra em 
dinheiro ou Fiança Bancaria. 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 - Habilitação 



TOMADA DE PREÇOS N°.: 
ABERTURA: HORÁRIO: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 

EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 
4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 

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

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em consideração 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 anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 
ENVELOPE N°. 02 Proposta de Preços 
TOMADA DE PREÇOS N°.: Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ABERTURA: HORÁRIO: 
EMPRESA: 

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

praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope O 1 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes OI e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. 01 -
HABILITAÇÃO. 
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5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. OI, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

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

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

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 
6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, 

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

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 

presente edital; 
b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 

manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 

seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5- Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 



6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

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

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

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

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 -Para os lotes acima, a entrega/execução do objeto deste edital deverá ser realizado em 
local designado pela licitante, mediante requisição/autorização de início de obra. 

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

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

8 - DO PAGAMENTO 
8.1- O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, após apresentação da fatura/NF, 

acompanhada de Boletim de Medição, devidamente acompanhado por Engenheiro designado pelo 
Município, e liberação de recurso através de convênio FNDE. 

9-DOVALOR 
9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-1.267.584,71 (Cento e 

Quarenta e Três Mil e Quatrocentos Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos proveniente de Convênio/Termo de compromisso entre 
o Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, , através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dotação Secretaria 
0504.12361 o 188-1030-44.90.51 Secretaria Municipal de Educação 

10- DAS PENALIDADES 
10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a 

saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 



d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação 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 fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 
12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 

licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário 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, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3- Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo I 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 

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



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 ·Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-0 

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

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento , os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14- DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 

interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu -PARANÁ, na Rua Bahia SIN°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 25de Novembro de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF n°. , a --------------participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em _ __ de - - - --- -- de 200 . 



.... 

Prefeitura Municipal de Nova ~~i}t~~-

PARA: 

Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-
CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 

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

(MODELO ANEXO 11) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015, instaurado 

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

o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO lll) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 instaurado pelo 

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

empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO I\') 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 instaurado pelo 

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

noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
CNPJ N.O 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade - TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 instaurado pelo 

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

como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, 

declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



"\ v RA fVJú 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~tu ~--- - -·t 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0 

CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 • 'Ít.- · · - ···--• · ·) 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br ~o";-c_ .. 55/o. 

~ 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

Objeto: Contratação de Empresa para Construção da Super Creche- (PROINFANCIA) 
- Projeto Padrão FNDE. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ----~d:.!:e:....... ______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



ATESTADO DE VISITA 

PROCESSO LICITATÓRIO No 077/2015 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 018/2015 

- Contratação de Empresa para Construção da Super Creche - (PROINFANCIA)- Projeto 
Padrão FNDE 

Declaramos que ...................................... , CPF no •..••.•.•.••••••••••••....•.• da 
proponente ............................................................................... , devidamente 
credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de Preços em 
epígrafe. 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Licitado r 

................................... 



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que 
a empresa ......... ....... .................... .. . , inscrita no CNPJ (MF) sob o n° 
.................................... estabelecida a .................... ...... , Município de 
.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Paraná, executou serviços/obra 
de: ..................... (descrever a obra) .......... , tendo nos fornecido bens 
compatíveis, e que nas ocasiões de negociação comercial, cumpriu com os 
preços, com prazos de entrega, qualidade de serviços, garantia, facilidade 
de negociação dos prazos de pagamento, com as quantidades previamente 
estabelecidas, de demais aspectos que garantam um bom relacionamento 
comercial, Nada existe em nossos arquivos nada que desabone a referida 
empresa. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, Paraná ...... de .................. de 2015. 

Identificação, Carimbo e Assinatura do Emitente 

(com reconhecimento de firma) 



Prefeitura Municipal de Nova C 
CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 
077/2015 
TOMADA DE PREÇOS n• O 18/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa para Construção de Escola 
Proinfância - Projeto 2 Convencional, conforme especificações em 
edital- (Termo de Compromisso PAC2 10130/20 14). 
ABERTURA: À partir das 09:00 Horas do DIA 16 de Dezembro de 
2.0 15, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA CANTU 
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 9:00 ás li :00 
Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527-
1281- pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 25 de Novembro de 2.0 15. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 
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N' 227, sexta-feira, 27 de novembro de 2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSSARA 

AZ6~~8M~~}!_LZftfo~~ 
Expi~do o prazo recursal, toma-se públic:a a HOMOLO· 

GAÇÃO do procedimento licitat6rio em epígrufe do objeto (obr=. de 
p3vimen1.açào as(âhiC3 de di\'er»s ruas do município de Jussan., com 
um total de 22.426,28 m1 de áre.1) a favor da empresa vcncedor:a: 
LEPAVI CONSTRUÇÕES LTDA. com o volor de RS-1.671.556,65 
(u!n mi~hijo, seisc:cnros ~ setenta e um mil, quinhentos e cinqucnta c 
scts rcats e sessenta c cmco centavos). 

Jussar:t-PR. 26 de novembro de 2015. 
MOACIR LUIZ PEREIRA VALENTTNI 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO E LETRÓ:-I ICO N' 15412015 - SRP 

Objeto: Aquisição de materiats elêuicos, peçu e fernmenw panl uso 
exchJ$Í\'O da Divisão de M:mutenyão e Melhoramento da Jluminaç.3o 
PUblicu c. Sinalizadorcs de Garagem. que scrlo usados nas entradas c 
said:u de veiculas dos prédios da Pn::reitura Municipal da l:lp:1. 

~:2c:,is~;ou~s:~0ho:.a~d:dia0n°d~~r::c!~r~idc1~o~~.d~~~~ 
das Propostas: das 15:01 horas do dia 16 de dezembro de 2015 até às 
17:00 hor;u do di:t 16 de dezembro de 2015. INicio da Sessão de 
DisputA de Preços: is 09:30 horus do di:t 17 de dezembro de 2015. 
Valor Máximo Admitido: RS 1.149.355.79 (Um milh3o, cento e qua
rcnl:l c nove mil, trezentos e einquenta e cinco reais c setenta e nove 
centavos). JnfOim:tçÕC$. Complementares: O Edi~.:~ l completo poderi 
ser c.uminado c adquirido, através do siu: www.bll.or&.br. 

Outns informações poderio ser obtidas na Divisão de lici
tações da PrefeiNra Municipal da Lapa/PR. situada na Rua Bario do 
Rio Branco 1709 (Fundos)- Centro, no horirio compreendido d.u 09:00 
i15 12:00 e dos 13:30 !s 17:00 hor..,, ou pelo relefone (41) 3547-8029. 

lapa-PR. 25 de novembro de 2015. 
REGINA MARli\ BRUNIITTO 

Prcgocir:1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
· SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

ComWlicamos aos imcrcsudos que seri disponibilizada a li 
cit:aç5o 11 seguir. Pregão Pn:scnci:al nt PGISMGP-0223/2015- Registro 
de preços p:u11. eventu::.l 4quisiç3o de m3teri:ll medico hospiul3r. 

O E.ditul poderi ser obtido :nruv~ do site www.londri
na.pr.go\'.br. Qu:lisquer infonno.ções nec.e":iri:u pelo telefone (43) 
3371-4476 ou ;~inda pelo c-mail: licita@londrin:a.pr.aov.br. 

Londrina, Cl]l 26 de novembro de 2015. 
ROGERIO CARLOS DIAS 

Sccredrio 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
T0)1ADII DE PREÇOS N' 3712015 

Processo Adminimativo n1 264/2015. Objeto: Conntoç5o de empresa 
cspeciolizada na prcsto.ç<io de serviços especializados em coleU\, trans
pone. tr:uamentos e denin:ação de n:slduos de s:túde dos pupos A. B 

~eESf~~d~~ ~~n~~~":el~u~i~~~~J #:e:oau::r e,,'::: O~t~n~ifo'd~! 
éditul: Prcfeitur:l. Mun icip:al de M:lt'ialv:. Rua Santa Efi~ênia, 680 
M>lri:alva-Pr. Valor do Edit.al: R$ 20,00 (vinte re:~;is). Rcçeb1mento du 
Propostas: até I S de dezembro de 20 I S às 08h30min. Abcnur.a das 
Propostas: IS de dezembro de: 2015 is 09h00min, lnformações: (44) 
3232-8370 (voz c fax) ou comp r.u@capitaldauv31ina.com.br. 

M:1rialva-PR. 25 de novt.•mhm de 201S. 
EDGAR SILVESTRE 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

PREtÃ~~:E~:~~~~~~_f.Ã3~/2015 
Revoga o lote 11 do procedimento Licit.lltório de.scrito no 

Edital do Prc:Jào Prçsc:neial n• OJJnOIS, e di oulrõl.S providenciu: O 
Prcreíto Muntcip:al de MariiU7.., no uso de: suas :tuibuiçõe.o; que lhe são 
conferidas pela Lei Or);ànic:a do Município e especialmente pclu Lei 
8666193, c, considerando :a falha na elaboração d:t dcscriçào do objeto 
do lot~ li do rroccdimcnto licitarório descrito no Pregão Presencial n• 
033/201S, DECRETA: An. t•. Fica rcvog:tdo o lolc H do proce
dimento \icitat6rio na mo<bhdade Pre~~o Presencial n• 03312015, que 
tem por objeto u aquisição de micro--ônibus destin:1do ao tronsporte de 
pacientes da Secretaria Municipal de SaUde. Art. r. fica o De
partamento de Compru e liciuçõcs incumbido da edição de novo 
cdit:ll, c:scoimado dos erros constantes na deseriçio do obJCIO a ser 
adquirido. § único. Ficam convalidados os demais atos pr.tticados no 
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processo_de licitaçã.o. J;'\n. 3•, I!ste Dec~e~o entru em viJ;or n:~. d:at:a de 
JWI pubhcaçio. EdJfíc1o do Paço Mumc:1p:tl, aoJ 23 d1~ do mês de 
novembro de 20 I S. 

PAULO ARMA 'IDO DA S ILVA ALVES 
l,rcfcuo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 

1VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENCIAL N' 5812015 

Objeto: Scleç:io de proposta par3 aquisição de medicamentos a serem 
adt{uiridos parceladamente paro1 o Fundo Municipal de SaUdc do mu~ 
nic1pio de Morein Sales em atendimento :aos Munícipes, atrllvés da. 
\Abel:! Anviu. Regime de Exeeuç.5o: Menor Preço :ttr.lvés do Maior 
Desconto. Data Abenura: 09 de de-l'embro de 2015, :1S 09h00min. 

lnformaçõe~ Complc~cntares e Aqui.!:iç!io de Edital pelo Fo
ne:: 44 3532 8 103 c pmms@v1saonct.com.br. 

LUIZ ANTONIO VOLPATO 
Prcfe1t0 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

:~i:!s(~~i!~~c~~ n~~7~~rc~~: ~~il,%~~i~çã~~ IJ~~~~;Ô 
(nove) Horas do DIA li de Dezembro de: 2.015, na sala de reuniões 
do P:&ço Municip31. em Nov:& Cantu, Par3nd. 

A Pa.~ta com inteiro teor do Edital. ~mc:xos c informações 
podc:r::io ser solicita~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA. junto a Divisão de Licitação, no horário das 
8:30 os 11:00 lls e du 14:00 às 17:00 Ih. Tekfonclfox: (44) 
35271363 • 3527-1281 

PREGÃO PRESENCIAL 1<' 30/2015 

Processo Liciutóno n~ 8112015. Objeto: A.quisiçiio. de Peç45 e outros 
I serviço~. p3r3 ônibu~ escolares, ABERTURA: A partir dn.s 10:00 
(dez) Horas do O lA li de: Dezembro de 2.0 I S. na sala de r<:uniõ~ do 
Paço Munieip:al, em NoY.\ Canru, Pannâ. 

A Pasta com intc1ro teor do Edital, anexos c infonnaçües 
poderio ser sotici<ados na PREFEITURA MUNICIPAL DE !<OVA 
CANTU - PARANÁ, junto a Divisao de Lieit:lç~o. no hortlrio das 
8:30 il5 11 :00 Hs e dos 14:00 is 17:00 Hs. Telefone/Fu: (44) 
35271363. 3527-1281 

TO~IAO,\ O~ PR~ÇOS ~' 1$12015 

Processo Licilntório n" 077n015. OOJETO: Contratação de Emprcu 
par.a Consuuç:lo de Escola Proinfãncia - Projeto 2 Convenc1onal. 
conforme es.pccificaçõc:s em edital - (Termo de Compromisso PAC2 
1013012014). ABERTURA: À p•nir dos 09:00 Horos do DIA 16 de 
Dezembro de 2.015, na sala de reuniões do Pólço Municip;l. em Nov:a 
Cantu, Par:mi. 

A P;uta com intc:1ro teor do Edi\31. anexos c informaçÕC) 
poderio ser solicit.a~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANA. junto a Divisão de Licitação, no horário d ;ts 
9 :00 as 11 :00 lls c dos 14:00 ns 17:00 ll s. Telefone/fax: (44) 
35271363 • 3527-1281 • pmoc•n•u@iG.com.br. 

NO\'Il C.:.nru-PR, 25 de novembro de 2.015. 
.\IRTON ,\NT0:-110 1\(';NOI.IN 

1'· ··f~·ll\1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

AVISO DE I.ICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N' 79/1015 

Registro de Preços n~ 4712015. OBJETO: Aquisição de Equipamento 
de Proteçio Individual ~ EPl. em atendimento as Sccrel3rias Mu
nicipais. TIPO: Menor Preço Unit;irio Por Item. PERIODO: 12 (doze) 
mcsc$. VALOR ESTIMADO: RS 181.730,40 (cento c oitenta c um 
mil setecentos e trin\3 reais c q_u:trent:a centa\'OJ). DATA DA ABER
TURA: 1111212015 • HORARIO: 09:30 horos. ENDERECO: 
v.•ww.p:u·:Ln:agua.pr.gov.br e \lo'Ww.licit:aeoes~e.com.br. Legislação Apl i
d\'el: Lei n• 10.520/2002, Lei n• 8.666/1993. lc:i Complementar n' 
12312006 com as :altcnções d;) Lei Complcmen\.3r n• 147/2014 e o 
Decreto Municipal n• 943/2006. 

Ourros esclarecimentos podcrjo ser fomccidos ~la Pregoei
ra, Rua Júli11 da costa, 322 - C..:ntro, no hiJr:irio coml.!rcl~l ou ruruvés 
do 1elefone n' (41) 3420-6003. 

P.:.r.:~naguã-PR. 26 de novembro de 201 S. 
SILVANII Dt; MORAIS 

Prcgoc:in1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

EXTRATO DE Tf.RMO ADITIVO 

EJpécic: 3~ Tcm1o Aditivo :10 Contr:~.to n ~ 25'20\S. Conli'Ut.:mtc: Mu· 
nicipio de Pir.aqu:tr.~. Contr.it:uJo: Constnaton !vlirantes, Ltda~EPP. in.<~ 
cnta no CNPJ sob n.• 73.534.943/0001-78. DO ODJE1'0: fica al
ter:tdo o objeto do presente contnlto para LOTE OI - Rua Joaqu1m 

ISSN 1677-7059 251 

Simões (enue :1 RWI Bolsi!S e Rua Linhares). DO VALOR: O v:alor 
slobal do contrato p:a.ss.:t 4 J{er de R.S 444.793.44 (Quatrocentos c 
quarenta c quatro mil, setecentos c noventa c trés reais e qunrcnt.a c 
quatro centavos). D:lln da As..sinntura: 19 de mwembro de 2015. 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESF.:-ICIAL N' 76/1015 

O MUnicípio de Piraquara Toma pUblico. par:a conhccimenlo 
dos inleressados, que a abtrt\U'U do Pre~3o Prcsenci31 n•. 76;2015, 
que tem por objeto rt&iStrO de prcçoJ p;ara :tquis içio de mobiliirios 
para atender as Scc:reUJ.rillS do Município de Pira.quar.a, pelo período 
de 12 meses, lic:t ADIADA pnr:a o dia \S/1212015, 1\.s 09h00, no 
mesmo local ind icado inicialmente. MOTIVO: E.sclarccimcntos c 11~ 
tcr:açõcs no tdit:tl cst.:l.rio 3. disposição dos inter-cnados n3 Divido de 
Compr:as c: Licil:lçõc' da Prtfcit\ln, na Av, GetUlio Vur,:u. 1990 -
Centro- Pil<lquara-PR. das 08h00 .i.s l2h00 t; das \3h00 ãs l7h00, ou 
no site: www.piraquar:a.pr.go\'.br. 

Ptr:tqu:tr:L-PR. 25 de: novembro de: 2015 
SIIEILA GUIMARÃES VELOSO 

Prc:goeir:~ 

AVISO DE SORTEIO 

Sorteio Públ ico p:ar:1. definição d:1 Subcomiss:io Técnic:~., P:tr:~ 
Ju lgamento das Propostas Técnicas do Procr.:sso n' 2147412015 Paro 
Concorrtnc i:s PUblic:a Referente: a Licitaçio de Serviços d\! Publi
cidade da Prefeitura Municipal de Pir.~quara/PR. 

A Pres idente da Comissão Permanente de lleltllÇÕC:S da Pre
feitura Municip:1l de Piraqu.ara/PR, no uso de su:lS :uribuições. vem 
IOm:lr público que, conforme determina o art. lO, u·. d:a Lei Fcdc:rJI 
n• 12.232/2010, no dilll 16 de dezembro de 2015, às 08:30 horas, na 
s;~la de licitaçõcjl:. na Av. GetUlio V:ugu, n•. 1990 ~ Ccnlro - Pi
r.~quar.VPR, scra realizado o sorteio pUblico visando a fonnação da 
subcomissão técnica que a.ru:ani no licita.ç:io em epí~fe 

Segue li.su dos profission.:.is q~:~c panicip:1r,j0 do sorteio: 
I) PROFISSIONAIS SEM VINCULO COM A PREFEI· 

TURII MUNICIPAL DE PIRAQURII: 
a) Gilson de Jesus dos San1os 
Fonnação: Comunie:~ç.5o Soci:1l ·Jornalismo 
b) Felipe Thiago Maciel 
Formação: Bacharel em Comunicaçlo Social - Publicidade c 

Prop:1gand:s 
c) Ramon Torres Zaledd 
Fonn3çio: B:ach~cl em Comunic:aç:io Soc1:al - com habi

litaç-ão em Publicidade e Propaganda 
2) PROFISSIONAIS VINCULADOS A PREFEITURA MU· 

NICIPI\L De PIRAQUARA: 
a) Márcio Garcia M1in:ardcs 
Form:açâo: Bach:tre1 em ComuniC3ç.5o SociJI ~ Publicidade e 

Propaganda 
b) Eduardo luis Teixeira Furi:llli 
Formaç.5o: Bnch:arel em Comumeaç.lo Soc1:al - com h:abi

litaç?i.o em Jomolismo 
c) Luiz Henrique K.llvclJki 
FonTlaç3o: Aren. de Comunic:1ção: D~~nho lndU:otrial - Pro~ 

gr.un;1ç:io Visu:t.l 

visual. 

d) Oébor:~ Jrene Pereu11 
fonn::.ção: Comunicaç.Jo Soci:tl - Jom3li.o;mo 
c) Sérgio Luis Pinheiro 
formação: Bath:'lrel em Plntur:l Artis tiea. Atu:a com :tudio-

O Tin~o Alves 
formação: Comumcaç3o Visuóll 
lNFORMAÇ0ES: Poderão scr obtidas pcsso::.hncntc junto :. 

Divisão de Compi"Js e Licitações, na Av. Ge1úlio Yllr~:a~. n•. 1990 -
Cc-na.ro- PiDqu:lniPR ou pelo telc:ronc (41) 3590-3539, das 08b00 is 
12h00 e dos IJhOO i.s 17hOO. 

Piraqllnrn-PR. 25 de novembro de 2015. 
SHEILA GUIMARÃES VELOSO 

PrcGoeir.~~ 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS f;' •12015 

Objelo: Contratação de emprcsól pa.r:a rc:ali7..ar;;lo de açc)e$ l.le e:~
pacitação t: supervisão técnica, coufonnc ddin içiio da Política Na
cion:ll de Educaç5o Pem,3nente do Sistem:1 Únieo de Assislênc io 
Socia l - SUAS e d.rerrizc:s da Secretaria Municipal de Assist~nci:t 
Social. Em cumprimento :ao disposto no :a.n. 109. §t• da Lei 8.666, de 
21 de julho de 1993, toma-~c: pUblieo o result3do da heit41ç~o em 
epígrafe, cujo resultado aprcscuta-se d:t SI..'!;Uintc fom1a: Empresa tJa~ 
biliw.da S3o Bn~z Educ3cion:1l LTDA - ME 

Sal1cntamos que fica abcno o pru.o de OS (cinco) dias úteis 
para u licit:mtes interessadas p:u:l interpOSição de recursos no pruo 
leg:tl e que no lin:tl deste :abre-:;:c o pr:azo par.l -aprcsentaçlo d:u 
contr.trrazõcs por iguBI pcriodo 

Este documento pode ser verifie::.do no endereço eletrônico hup:J/www.in.gov.bd3llewcic.bdeunl, 
pelo código 00032015112700251 

Documento :assinado digitalmen(e confonne MP n~ 2.200-2 de 24/0812001, que insurui 1 

lnfraesmnun de Chaves Púbhc:.s Bra.silcir:a ~ (CP-Brasil . 
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Comércio, lnd úll rl• e Ser vlcot 

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos na I 
Avenida Maca li, n• 255, Centro, Fone (46) 3525-E 
do Paraná, de 2' a 6' feira, nos horários das 08:: 
horas, onde poderão ser consultados e adquirido· 
marmclciro.pr.gov.br. 
INFORMAÇÕES: Informações e esclarecim• 
telefone acima citado. 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
678893615 

~a da Colina 

Documento emitido em 27/11/2015 09:55:29. 
DE LICITAÇÃO 

Marmelciro, 24 de novemt 
GILMARGEHL 

Pregoeiro 

Diário Oficial Com. lnd. e Serviços L DE LICITAÇÃo 

N° 9585127/11/20151 PÁG. 36 NCIAPÚBLICAN°05/2015 

Para verificar a autenticidade desta página, basta in lO R OFERTA E PREÇO 
Códigq Localizador no sife do DIOE ÉRICA DA COLINA 'd' · · www.tmprensaoncia .pr.gov.bi . pessoa JUrt tca de dtrctto 

puohco, \.. n. /).~L/ . .lU4/U001 -08. com sede na Avenida Paraná, n' 276, 

I Moreira Sales 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREIRA SALES 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial 058/2015 

Objeto: Seleção de proposta para aquisição de medicamento a serem adquiridos 
parceladamente parn o Fundo Municipal de Saúde do município de Moreora Sales 
em atendimento aos Municipes, através da tabela Ao visa. 
Regime de Execução: Menor Preço através do Maior Desconto. 
Data Aberturn: 09 de dezembro de 2015, as 09h00min. 
Informações Complementares c Aquisição de Edital pelo Fone: 44 3532 8103 c 
omms@visaone1 com.br. 
Luiz Antonio Volpato - Prefeito Municipal. 

105004/2015 

I Morretes 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N" 058/2015 PREGÃO PRESENCIAL 
N° 038/2015 AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA A Equipe de Apoio 

e o Pregoeiro do Município de Morretes torna público que fora declarado 
FRACASSADO, devido à inabilitação dos interessados no Pregão 
Presencial n• 038/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa 
para fornecimento de cestas básicas, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Ação Social, conforme descrição no ANEXO I -Termo de 
Referência. Morretes, 26 de novembro de 2015. MURILO ROBASSA 
VEIGA PREGOEIRO MUNICIPAL 

105245/2015 

TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N• 
030/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N• 20/2014 O MUN ICiPIO DE 
MORRETES, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF 
sob n• 76.022.490/0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n• 1 O, 
Centro, na Cidade de Morretes-Pr, neste ato, representada pelo Prefeito 
Municipal, !orna público e para conhecimento de lodos; o 
CANCELAMENTO d o Pregão Eletrônico n• 20/2014, com o Objetivo da 
aquisição de Equipamentos para Estruturação da Coleta Seletiva de 
Resíduos Sólidos, conforme Convênio n• 761196/2011/MS/FUNASA, 
nos lermos da Lei Federal n• 10.520, Decreto Federal n• 3.555, 
aplicando-se subsidiariamente, no que co uber, a Lei Federal n• 8.666, 
com suas alterações, registrando-se, a respeito, que: O referido 
processo fica CANCELADO mediante publicação no Diário Oficial do 
Estado; justificando-se por motivo de oportunidade e conveniência tendo 
em vista a não efetivação do referido convênio. Registre-se e dê a 
divulgação ao presente Termo. Morretes, 26 de Novembro de 201 5. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 
TERMO DE CANCELAMENTO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° 
056/2014 PREGÃO ELETRÔNICO N• 33/2014 O MUN JCIPJO DE 
MORRETES, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ/MF 
sob n• 76.022.4gOJ0001-99, com sede na Praça Rocha Pombo, n• 1 O, 
Centro, na Cidade de Morretes-Pr, neste ato, representada pelo Prefeito 
Municipal, torna público e para conhecimento de todos; o 
CANCELAMENTO do Pregão Eletrônico n• 3312014, com o Objetivo da 
aquisição de Equipamentos para a estruturação da rede de saúde , em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde. conforme Emendas 
Parlamentares 2844012, 28780010, 22810001 e 28450007, nos lermos 
da Lei Federal n• 10.520, Decreto Federal n• 3.555, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n• 8.666, com suas 
alterações, registrando-se, a respeito, que: O referido processo fica 
CANCELADO mediante publicação no Diário Oficial do Estado; 
justificando-se por motivo de opo rtunidade e conveniência tendo em 
vista a não efetivação das referidas emendas parlamentares, após 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Registre-se e dê a 
d ivulgação ao presente Termo. Morretes. 26 de Novembro de 2015. 
HELDER TEÓFILO DOS SANTOS Prefeito Municipal De Morretes 

1 05270/2015 

neste alo representando pelo Prefeito Municipal - ERNESTO ALEXANDRE 

BASSO autorizado pela Lei Municipal 298/2014 de 23/03/2014 e a Lei 329/2015 
de 06/03/2014, de acordo com a Lei Federal n• 8666 de 2110611993 e suas 

alterações. através da Comissão de Licitação designada pela Ponaria n' O 17/2015 
de 09/02/2015. toma público que no dia 06 de .Janeiro de 2016 às 09:00h 

h!lJ:ll. no Departamento de Compras c Licitações, no Paço Municipal, localizado 
na Avenida Parnná. n• 276, serão recebidas as propostas referentes à presente 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo MAJOR OFERTA POR LOTE 
URBANO, objetivando a venda dos bens imóveis descritos no Anexo I do edital. 
1.2 -0 Edital e seus anexos poderão ser obtidos pessoalmente no Setor de 
Licitações. localizado na sede da Prefeiturn. no ender~ço suprn. durante o 
expediente administrativo. das 08h às 11 h c das I 3h às 17h. de segunda à 
sexta-feira. como lambem, ou. ainda_ grntuitamcnte, através do site www. 
novaamericadacolina.pr.gov.br 

I .3 - Local da realização da sessão: na sala de reuniões do Departamento de 
Compras e Licitações. situada na sede n Prefeitura Municipal de Nova América da 

Colina, à Avenida Paraná, n• 276, Centro CEP 86.230-000. 

WAGNER MARIANO DA SILVA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

105062/2015 

I Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Ru• B>hi•. 85 - CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI ClT A TORJO n' 077/2015 
TOMADA DE PREÇOS- N' 018/2015 - PMNC 
OBJETO: Contrataç~o de Empresa para Construção de Escola 
Proinfância- Projeto 2 Convencional, conforme especificações em edital -
(Termo de Compromisso PAC2 10130/2014).), conforme especificações em 
edital. 
ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 16 de Dezembro de 
1.015. na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu. Paraná. 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORJO o• 078/1015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 029/1015 - PMNC 
OBJETO: Aquisição de Horas M~quinas (Escavadeira Hidráulica), 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A parti r das 09:00 (nove) Horas do dia li de Dezembro de 
2.015 na sala de reuniões do Paco Municipal, em Nova Cantu Paraná. 
AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATORIO n• 079/2015 
TOMADA DE PREÇOS n" 019/2015 - PMNC 
OBJETO: Contratação de Empresa para Recape Asfáltico (Distrito 
Geremias Lunardelli), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A VISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITA TORJO n• 080/2015 
TOMADA DE PREÇOS n• 020/2015- PMNC 
OBJETO: Execução De Serviços de Galerias Pluviais, conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:30 Horas do DIA 16 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
AVISO DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 081/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 030/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Pneus e outros I Serviços para Ônibus Escolares, 
conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 10:00 Horas do DIA 11 de Dezembro de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c in(onnaçõcs p~cr5o ser 
solicitados no PREFEITURA MUNICrPAl DE NOVA CANTU - PIIRIINII, JUnto a 
DiviSão de Licttação. no horjrio das 8:30 âs 11:00 Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 3527 1363 - 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná. 25 de Novembro de 2.015. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

105068/2015 
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PREFEITURA MUNICII'AL DE NOVA CANT\1 
ESTAilO DO PARANA 

CNPJ n• 71."'~.J9..JI0001~l 
Wua Bllkil, IS. Ct:P 1'7.J30..000 

\ VISO DE LICITACAO-I'ROCF~'M) liCiiATURIO ~·onnOIS 
10\MUA OE PKEÇOS . N' 011/lOIS- PMNC 
VBJETO: Conlnlafle de E•prua pan. COtitn~çlo ck E.scob 
Pn.inl'illda- Projtlo 2 Cooo·crteioul, curorme r~pccifaçVn tm C'tlic,l
(Termo de Comrrmn~o PACltDIJOilO I-' ~~ conrorme •~Pf<i rl('l~llft em 
tdíb.L 

A.RERTURA: Á piNir du 09:ot (10\'f) llonos do di• 16 dt Dn.tmbro df' 
l.UIS. n1 Jlll11 t.lt rtunlks do t'~ o M11nkl L rnt 'I ou Cul~a, l'uu.1. 
AVISO OE LICITAÇAO-PROCEl>SQ UCITAT RIO n'OlllllOIS 
EDITAL DE PREGÃO, u r011111 pmudal n• 02912015-PMNC 
OBJETO: A.q11~tçio t.le Uoras ~Uctuin:u (ÜU,'lllltil'l Hillrilllin ). 
coorormc upc-c:ifaçtn cnt edital. 
ABERTURA: A parlir du 09:10 (oolc) l lon1 !.lo dia li dt lkuDibro dr 
1.015, 111 u lo dC' rcu11i6tt elo Po o 1\lunlci I, tm No11 Cu li&. P.o111ni. 
AVISO OE LICITAC 0 - PROCESSOLICrTAT KIOo'079llOIS 
TO)tADA Or. PRECOS o·IJW2015-1'~1"\C 
OIUETO: Conln. l11çJo dt F:mtJrn• p:~n Hrcopt ~flÍIIk\1 (l)l)lrilo 
Ccrrcniu LuorlkKi}. co•tor•t npuif~çlla r• niii.IL 
ABERTURA: Á Jlllt1ir d:u. IO:GO Uon.1 de DIA 16 dr Dnr111bro dt- 2.015. 
1\t u la de rtuniõn do P• o Munici tal t lll i'<O\'~ Ca ll tU, r ....... 
AVlSO DE LI CITAÇAO - PROCESSO LIC ITAT RIO 11"tlftllOIS 
TO~AUA DE PREÇOS o"t201101S- PMNC 
OBJETO: bteuçAo Or Sc n-~01 dt Galcrios Phl\1ais, conforme 
upfflr~a~~ks cr• rdii•L 
ABERTURA: Á partir du lt:lO llon.s dt DIA 16 dt Dcu•br-o dt LO li. 
lll sala dt rcuniündo l'a o Munici t. rm ~O\ I C11n1u, I'RniiDii. 
AVISO OE LICITAÇAO-P ROCESSO LICITATO RIO•' 011n015 
PRECÁO, aa fonnt Pm.recdl•• G.WlOIS- P)II'\C 
OBJt TO: Aquliiçio dt Pnt\ll c oulros I Sen·iços pu·a Ónibut Esrobtm., 
conro1111C' up«:ifte.Jf6n rnt rdital 
ABERTURA: Á ptNir du 11:10 lloru dt DIA 11 dt lkumbro de 1.015, 
1111 ula dr rtunl6ts do Pt o Muni<:i at. rm Nou Cantil. f'~nd. 

A Pasta com inl(iro ltar do Edl13la11C\OS c inrOI'l!U(ót$ pockrio 
"' ..to"doo ,. PREFEffiJRA MUMCIPAL DE NOVA CA)IT\J -
PARANÀ,ju.mo • Oi\isao de Ucit:sçtlo,rw 1-.>rir)o das 8:l06s 11:00 Hs edn.~ 
14·00il ll:OOIIJ. 
Tr~fOnc:JF•'~~: ( .U 1 JS171l6) - )1:!:7-1 ~li 

No\"'3 Canlu, f~t11doclo f'iir.ln!t,lS de No\~nhm de 1.01S. 
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Prefeitura do Municlplo de Terra Rica . Estado '1'2raná. • -,... • • 
AVISO OELICITAÇlO \ • I 

EDITAl DE LEilÃON'OOS/2015 
.WEMAÇÁO OE BEHS MÓVEIS EM OISPONIIIIUOAO€ E JHS ~a!· 

(MÁQUINAS , VEicUlO$ E SUCATA). /. 
O M\JNICIPIO DE TERRA RICA. ENdo do Pqnj. - do 1'<- ........,.., OEVAI.WI IIOUHA GONÇALVES. 1Dm1 oiti<x> o 
ttaizar b Dt:OO horu do d.la U dt Ot:r.ambro de 2015, nillstiJ de Rtun•6es 
Prel~url de Ttura Rica, E:stldo do Parant sita t A'lll"ltda Euclides c1t Cunttl. ~,;,1--..:..,_._.. 
l llO.UCITAÇ.\o,.,..._LEilÁO. -·~dcbommlr"'""""" 
l,.loJoo) O edOol ,_ .....,. 1e1 odq<W;do ~~-~ oo ''" 
Wif'N 1erradça.or 09V br em proeeuos &cltatOnos. Mllores lnfOI'm.aç:õc:s podMto •r 
~~ no selor dllciaçOts na sede da Pl'lfe!U1 Munic:ip.alem nacario non'Ril 
de~ ou aimh do ..... o.1ur- J4.t1-l502 ou.lU1-8SOS. T.-ra Ra, 
Estaõo do P.arani, em 26 0t N~ 1St 201s.Deva!mir Mo!ina 
Gon alves.PrerritoMunki 
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ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO N°0 .. ./2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contratação de Empresa Construção Super Creche (PROINF ANCIA) 

VALOR ESTIMADO- R$ - 1.267.584,71 (Um Milhão Duzentos e Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Oitenta 
Quatro Reais e Setenta e Um Centavos) 

PARA' 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

Domçõescf O l/ JJtJ' ~:i o .:I? f j.o :fó - },f 'i tJOS" .J. 

.......... 
Visto~ 

Data: 25 I 11 I 2i15 
I 

PARA' 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

~- ~v~ ..n.t"... JvC!>. ~~ 
~ 

.. ·~ 

AUTORIZADO NÃO AUTORIZADO 
Visto: 

~ Data: 25 I 11 / 2t15 

PARA· 

ASSESSOR JURIDICO 
Convite Dispensado Concorrência Inexigível Pregão Tomada 

X de 
Preço 

,.r..,..,-

Data: 25 I 11 I 2015 

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br ou licitacao@novacantu.pr.gov.br 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

PRIMEIRA REFORMULAÇÃO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC210130/2014 

O Município de NOVA CANTU/PR, com sede na RUA BAHIA, S/N/CENTRO, inscrito 
no CNPJ/MF sob o no 77845394000103, representado (a) pelo (a) Prefeito (a) 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, portador da carteira de identidade no 
4.414.003-9e do CPF no 67620515968, domiciliado no município em apreço, 
considerando o que dispõem a Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007 e o Decreto 
n° 7.488/2011e as Resoluções/CD/FNDE n° 13/2012 e 41/2013, se compromete a 
executar as ações relativas ao Termo de Compromisso supracitado, acrescido das 
seguintes condições: 

• - A(s) obra(s) abaixo relacionada(s) serão executadas no método convencional de 
construção, consoante às regras definidas na Resolução/CD/FNDE n° 13/2012: 

1 ) 
130133 - Terreno pertente a matricula 11 .608 
Rua Niterói 
Projeto 2 Convencional R$ 1.267.584,71 

11 - Executar os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, no âmbito do PAC 2 de acordo com os projetos 
fornecidos ou aprovados (desenhos técnicos, memoriais descritivos e especificações), 
observando os critérios de qualidade técnica que atendam às determinações da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como os prazos e os custos 
orevistos; 

111 - Os recursos para execução da(s) obra(s) serão transferidos em parcelas, de 
acordo com a execução de cada obra individualmente, podendo haver vários repasses 
para um mesmo Termo de Compromisso; 

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE exclusivamente no 
cumprimento do objeto firmado neste Termo de Compromisso e dentro do prazo de 
execução definido no art. 11 da Resolução CD/FNDE n° 13/2012, assim como 
responsabilizar-se para que a movimentação dos recursos ocorra somente para o 
pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação 
financeira devendo a movimentação realizar-se, restritivamente, por meio eletrônico, 
no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de 
fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos pagamentos realizados 
pelo município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto n° 
7.507/2011; 

http://simec.mec.gov.br/parlpar.php?modulo=principallteladevalidacao&acao=A&terid=12351 114 
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V - .Indicar profissional devidamente habilitado, da área de engenharia ci <c6u % 
arqUitet.ura, para exercer as funções de fiscalização da(s) obra(s), com emiss F~éf.J o.2-_2. ~ 
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA); ~--~--· ~------ ~ 

~ ----------· 
. . 0".1 c -~~ 

VI - Responsabilizar-se, com recursos propnos, pela implementação de obras e antu 
serviços de terraplenagem e contenções, infraestrutura de redes (água potável, 
esgotamento sanitário, energia elétrica e telefonia), assim como aqueles necessários 
à implantação do(s) empreendimento(s) no(s) terreno(s) tecnicamente aprovado(s) , 
uma vez que os valores a serem repassados pelo FNDE/MEC referem-se 
exclusivamente aos serviços de engenharia constantes nas planilhas orçamentárias 
do(s) projeto(s) pactuado(s) e aprovado(s); 

VIl - Garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) acima pactuada(s) e 
sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem 
insuficientes para conclusão; 

'/111 - Cientificar mensalmente o FNDE/MEC sobre a aplicação dos recursos e a 
consecução do objeto, conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e 
informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Obras 2.0 do SIMEC (Sistema Integrado 
de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da Educação) , no endereço 
eletrônico http :1/simec. me c. gov. br; 

IX - Realizar licitação para as contratações necessanas à execução das obras, 
obedecendo à legislação vigente, às disposições do Decreto 7.983/2013, e observar 
que os preços unitários de materiais e serviços utilizados não poderão ser superiores 
ao que consta dos custos de obras e serviços de engenharia na forma prevista na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias- LDO; 

X - Executar as obras no terreno ou na unidade escolar pactuadas no Termo de 
Compromisso, não sendo autorizada alteração do local que receberá as benfeitorias, 
1alvo em caso excepcional a ser avaliado e aprovado pelo FNDE; 

XI - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e do 
FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do 
objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão estabelecido, bem como apor a 
marca do Governo Federal em placas de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com 
os recursos transferidos à conta do Programa , obedecendo ao disposto na Instrução 
Normativa n° 2, de 12 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de 
Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República; 

XII - Submeter-se às orientações expedidas pelo Governo Federal acerca das 
condutas vedadas no período eleitoral ; 

XIII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à 
execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de 
acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos; 

http://simec.mec.gov.br/par/par.php?modulo=principal/teladevalidacao&acao=A&terid=12351 2/4 
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,'\üRA Afv~ 
~IV- Pe~mitir ao FNDE o acompanhamento da execução da(s) obra(s), fornecen s.~s ~ 
1nformaçoes e os documentos relacionados à execução do objeto, no que se ref ~F~(N.0_~b ..... ~ 
exame da documentação; ..-..... ,._ 

- -----~-------· 
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XV - Permitir o livre acesso aos órgãos de Controle e à Auditoria do FNDE, a todos os 
atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente 
com o objeto pactuado; 

XVI - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa , 
sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, pela SEB/MEC, por órgão do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal , pelo Tribunal de Contas da União, pelo 
Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim; 

XVII - Enquanto não utilizados, os recursos transferidos serão obrigatoriamente 
aplicados em caderneta de poupança aberta especificamente para essa finalidade, 
1uando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês, e em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo ou em operação de mercado aberto, lastreada em 
títulos da dívida pública federal , se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um 
ano; 

XVIII - Os municípios, estados e o Distrito Federal deverão restituir ao FNDE os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas em 
aplicações financeiras realizadas no prazo improrrogável de trinta dias, a contar do 
término do prazo estabelecido no artigo 11 da Resolução CD/FNDE n° 13/2012; 

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, de acordo com o capítulo 
IV da Resolução CD/FNDE N° 13/2012; 

XX - Lavrar o termo de aceitação definitiva da obra e reg istrá-lo no Módulo de 
Monitoramento de Obras no SIMEC; 

XXI - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, do 
estado ou do Distrito federal, com a identificação do FNDE/MEC e do Programa e 
arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de 
terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no 
Capítulo IV da Resolução CD/FNDE N° 13/2012 pelo prazo de vinte anos contados da 
data da aprovação da respectiva prestação de contas ou do julgamento da Tomada de 
Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso; 

XXII - Apresentar ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente 
constituído(s) o original ou a cópia autenticada de todo e qualquer documento 
comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos à conta do 
Programa, a qualquer tempo e a critério desta Autarquia Federal; 

XXIII - Incluir no orçamento anual do Município os recursos recebidos para execução 

http://sim ec.mec.gov .br/par /par .php?m odulo= pri nci palitei adevalidacao&acao= A&terid= 12351 3/4 
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XXV - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e 
previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos 
humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como 
por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente 
Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados 
automaticamente pela rede bancária arrecadadora; 

XXVI - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de 
Compromisso, em atendimento, ainda, às disposições da Resolução CD/FNDE N° 
13/2012 e normativos pertinentes à matéria. 

Declaro, em complementação, que o Município cumpre com as exigências do 
art. 169 da Constituição Federal que trata dos limites de despesa com pessoal e que 
os recursos próprios de responsabilidade do Município estão assegurados , conforme 
a Lei Orgânica Municipal cuja cópia segue anexa. 

Brasília/DF, _ de _ ________ de __ _ 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR 

http://si mec.mec.gov .br/par /par .php?modulo= pri nci palitei adevalidacao&acao= A&terid= 12351 4/4 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO · 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS 
COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 

SBS Quadra 02 - Bloco F- Ediffcio FNDE - CEP: 70070-929 

·Otlcio Circular n° O..L/2015/CGIMP/DIGAP/FNDE//MEC. 

A Sua Excelência o( a) Senhor( a) 

Prcfeito(a) Municipal 

Brasília,J9 de agosto de 2015. 

Assunto: .Informação sobre solicitação c deferimento de repasse de parcelas. 

Seuhor(a) Prefeito(a), 

l. Informamos que o a1t. 10, da Resolução CD/FNDE n° 13, de 08 de junho de 2012', 
que estabelece os clitérios de transferência de recursos para execução das obras no âmbito do PAC 2, 

.roi alterado pela Resolução CDIFNDE n° 07, de 05 de agosto de 2015, passando a ter a seguinte 
· redação: 

Art. 1 O~ Os recursos serão transferidos em parcelas, de acordo com a execução da obra, 
sendo a primeira no montante de até 15%, após inserção da ordem de serviço de início de 
execução da obra, no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do 
Ministério da Educação - Simec, .módulo Obras 2. O. 

Parágrafo único. As demais parcelas serão transferidas após a aferição da evolução física da 
obt·a, comprovada mediante o relatório de vistoria inserido no Sistema Integrado de 
Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educaçüo - Simec, módulo Obras.2.0, 
e aprovado pela equipe técnica do FNDE. 

2. Em razão das novas regras de lransferêucia de recursos aos municípios, estados e 

· Distrilo .Federal, o FNDE, com escopo de aprimorar o processo de integração entre os entes federados 

e esta Autarquia, criou fen·amenta no módulo Obras 2.0 (SIM EC), na qual ocorrerá a solicitação do 

desembolso, bem corno o acompanhamento de todo o procedimento até a deliberação do pedido. 
Outrossim, é importante que o ente observe, desde já, as respeclivas orientações de modo a cumpri-las 
no transcorrer das etapas, a.té o repasse fina] do recurso. I\. propósito, segue, abaixo, as 
correspondentes orientações: 

1
. Resoluçao CD/FNDE no 13,. de 8 de junho de 2012 - Estabelece os critérios de transferência automática de · 
recursos a municípios, estadoS---e ao Distrito Federal, a título de apoio fmancciro, para construção de unidades de 
educação infantil - Prolnfãncia, quadras esportivas escolares cobertas e cobertura de qundras escolares no âmbito 
do Plano de Aceleração do Crescimento - P AC. 
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• MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS 
COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 

SBS Quadra 02- Bloco F - Edifício FNDE - CEP: 70070-929 

1 °) A solicitação de liberação de parcelas passa a depender do preenchimento 

completo c obrigatório dos documentos solicitados nas abas "Contratação", 

"Cronograma", "Vistorias" e "Execução Orçamenlália" do Simec- Obras 2.0 (Vide 
Anexo I). 

2°) Caso a solicitaçl'ío de liberação das parcelas comp011e evolução física de obra 

íuferior a 10% do pcn:cntual repassado na última I iberação, deverá ser apresentada 

justificativa pelos Municípios, Estados e Distrito Federal (através de boletim de 

medição, verificação de saldo bancário, dentre outros); 

3°) O cronograma de execução da obra deve estar atualizado em todas as suas etapas. 

(vide Anexo I). 

4°) O boletim de medição dos serviços executados deve ser compatível com o 
percentual solicitado na liberação da parcela, podendo ser apresentado, nesse caso, o 

boletim de medição acumulada (vide Anexo 1). 

5°) Para que a solicitação de liberação de parcela s~ja submetida à análise dos técnicos · 

do FNDE, todas obras pactuadas com os Municípios, Estados e Distrito Federal devem 

apresentar seus dados atualizados no Simec - Obras 2.0, ou seja, com vistodas 

inseridas há menos de 60 dias; 

6°) A existência de restrições na obra, sob a responsabilidade dos Municípios, Estados 

e Distrito Federal, enquanto não superadas, impede a liberação de parcelas para esta, 
salvo se providenciada sua correção c forem tramitadas para análise do técnico do 
.FNDE~ 

?0
) Se,. durante a análise da solicitação de liberação de parcelas, forem cadast.rddas 

restrições nn obra pactuada com o Município/Estado/DF solicitante, será, para esta, 
indefeddo o pedido de repasse de recursos até que os problemas apontados sejam 

sanados; 

8°) O M unicípio/Estado/DF deverá aguardar a deliberação do pedido de desembolso 
para que novos pedidos sejam solicitados; 

9°) O acompanhamento da solicitação de desembolso de parcelas será disponibilizado 

no SIMEC - OBRAS 2.0; 1 

. .rêfr1Çj/ 
Renilda ~~ de Lima 

Diretora de Programa e Projetos Educacionais DIGAP/FNDE!NlEC 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

DIRETORIA DE GESTÃO, ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS 
COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL 

SBS Quadra 02- Bloco F - Ediffcio FNDE - CEP: 70070-929 

ANEXO I 

Segue relação de documentação a ser observada J>ela 

entidade e inscrit.ln no Sistema Integrado de 

Monitorl'lmcnto, Execução e Controle do Ministério da 

Educação- SIM EC. 

~ Aba "Licitação": Publicação do Edital; abertura de propostas e homologação da licitação. 

~ Aba "Contratação": Contrato e aditivos; Ordem de serviço e Planilha vencedora da licitação. 

~ Aba "Vistoria": ART de execução (em nome da empresa contratada) e ART de fiscalização 

(em nome de fiscal da entid.ade vinculado à obra). 

~ Aba "Execução Orçamentária": Notas fiscajs; comprovantes de pagamentos e boletins de 
medição respectivos. 

~ ObservaÇão: os documentos devem estar em formato PDF e devidamente assinados pelos 

·responsáveis .. 

>- Cronograma de obra: o cronograma deve estar com as datas .de irúcio c término de cada etapa,. 

devidamente atualizados. 

. ~ Boletim de medição: deve estar compatível com as vist01ias inseridas e assinado pelo fiscal da 
entidade. 

;. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

TERMO DE COMPROMISSO 
PAC2 10130/2014 

A Prefeitura Municipal de NOVA CANTU(PR), com sede na 
RUA BAHIA, S/N/CENTRO, inscrita no CNPJ/MF sob o no 
77845394000103, representada pelo(a) Prefeito(a) AIRTON 
ANTONIO AGNOLIN, brasileiro(a) , portador(a) da carteira de 
identidade no 4.414.003-9 e do CPF no 67620515968, residente 
e domiciliado(a) no estado de Paraná, considerando o que 
dispõe a Lei no 12.695, de 26 de novembro de 2007, 
compromete-se a executar as ações relativas a(s) unidade(s) de 
educação infantil, de acordo com as especificações do(s) 
projeto(s) aprovado(s) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação - FNDE e em conformidade com os requisitos da 
lei supramencionada e demais condicionantes, a seguir 
descritas: 

I - Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 ( 
uma) unidade(s) de educação infantil, situada(s) em: 

1 ) 
130133 - Terreno pertente a matricula 11.608 
Rua Niterói 
Escola Proinfância C- Metodologias Inovadoras R$ 819.147,38 

11 - executar os recursos financeiros recebidos do FNDE/MEC, 
de acordo com os projetos executivos fornecidos, observando 
os critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos 
previstos no contrato firmado com a empresa responsável pela 
execução, conforme Registro de Preços Nacional realizado pelo 
FNDE; 

111 Responsabilizar-se pelo acompanhamento das 
transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a 
garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu 
favor. 

IV - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem 
utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de 
poupança, aberta especificamente para o Programa, quando a 

15/07/2014 11:23 
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pre.vl~ao do seu uso for igual ou superior a um mês; ~õL. N.o_~~---·- ~ 
aphca-l?s em fundo de aplicação financeira de curto prazo au ••••• ~ ,... 
o~er.açao de merc~~o ~berto lastreada em títulos da dívi t- '---"""'" ···-~·· 
publica, se a sua ut1hzaçao ocorrer em prazo inferior a um mês. <1Cantu·~ 
Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira 
vinculada à mesma conta corrente na qual os recursos 
financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando 
se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação poderá se 
dar mediante vinculação do correspondente número de 
operação à conta já existente; 

V - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras 
exclusivamente às ações do presente Termo de Compromisso, 
incluindo-os nas mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos, devendo tais 
rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da 
conta corrente específica; 

VI - indicar profissional devidamente habilitado, da área de 
Engenharia Civil ou Arquitetura, para exercer as funções de 
fiscalização da(s) obra(s), com emissão da respectiva Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART/CREA); 

VIl - promover o acompanhamento e a fiscalização da 
sondagem e elaboração do Projeto Executivo de Implantação, 
assim como da construção da escola, sob o aspecto quantitativo 
e qualitativo e de acordo com os termos do Edital e seus 
anexos, registrando imediatamente todos os passos no SIM EC; 

VIII - comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer 
anormalidade no objeto do(s) instrumento(s) de contrato, 
podendo recusar o seu recebimento caso não esteja(m) de 
acordo com as especificações e condições estabelecidas no 
Edital e seus anexos; 

IX - responsabilizar-se, com recursos próprios, pela execução 
dos serviços de terraplenagem e contenções, infraestrutura de 
redes (água potável, energia elétrica, e esgotamento sanitário, 
quando couber); 

X - cientificar o FNDE sobre a aplicação dos recursos e a 
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do 
preenchimento dos dados e informações sobre a(s) obra(s) no 
Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC (Sistema 
Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério 
da Educação), no endereço eletrônico http://simec.mec.gov.br; 

15/07/2014 11:23 
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XI - assegurar e destacar obrigatoriamente a participação o ·~::_ .......... ,... 
Governo Federal, Ministério da Educação e do FNDE em toda --~---~----~-· 
qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a ""l Cantu -~ 
execução do objeto pactuado, obedecendo ao modelo-padrão 
estabelecido, bem como apor a marca do Governo Federal em 
placas, de identificação da(s) obra(s) custeada(s) com os 
recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao que 
está disposto na Instrução Normativa n° 2, de 12 de dezembro 
de 2009, da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão 
Estratégica da Presidência da República; 

XII - manter atualizada a escrituração contábil específica dos 
atos e fatos relativos à execução do Termo de Compromisso 
pactuado, para fins de fiscalização, de acompanhamento e de 
avaliação dos resultados obtidos; 

XIII - prestar esclarecimentos sobre a execução física e 
financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, 
pela SEB/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, 
pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação 
para esse fim; 

XIV - Permitir o livre acesso de servidores do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal (Secretaria Federal 
de Controle- SFC/MF, Delegacia Federal de Controle - DFC ou 
sua representação no Estado, Secretaria de Controle Interno 
CISET) e da Auditoria do FNDE, a qualquer tempo e lugar, a 
todos os atos administrativos e aos registros dos fatos 
relacionados direta ou indiretamente com o objeto pactuado 
neste Termo de Compromisso , bem como às obras e serviços a 
ele referidas, colaborando na obtenção de dados e de 
informações junto à comunidade local sobre os benefícios 
advindos da implantação do(s) projeto(s), quando em missão de 
fiscalização e auditoria; 

XV - conferir toda a documentação técnica gerada e 
apresentada durante a execução dos serviços, efetuando o 
atesto quando a mesma estiver em conformidade com os 
padrões de informação e qualidade exigidos; 

XVI - lavrar o termo de aceitação definitiva da(s) obra(s) e 
registrá-lo no Módulo de Monitoramento de Obras no SIM EC; 

XVII -prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, de 

15/07/2014 11:23 
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ll -
acordo com capítulo IV da Resolução N° 25, DE 14 DE JUN -· ~ oJ~-- ~ 

DE 2013; -1: ---1$---~~~ ~ .r-
o~,~ ~ 

XVIII - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em 
nome do município ou do Distrito Federal, com a identificação 
do FNDE/MEC e do Programa e arquivar as vias originais em 
sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de 
terceiros, juntamente com os documentos de prestação de 
contas referidos no Capítulo IV, pelo prazo de vinte anos 
contados da data da aprovação da respectiva prestação de 
contas ou do julgamento da Tomada de Contas Especial pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU), quando for o caso; 

XIX - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza 
trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas 
judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do 
objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os 
ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente 
Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, 
lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora; 

XX - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 
25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências 
devidos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, por 
força do disposto no art. 212 da Constituição Federal; 

XXI - Apresentar ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) 
legalmente constituído(s) o original ou a cópia autenticada de 
todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada 
à conta dos recursos transferidos à conta do Programa, a 
qualquer tempo e a critério daquela Autarquia Federal; 

XXII - Incluir no orçamento anual do Município, ou do estado, os 
recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de 
Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1°, do art. 6°, da 
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964; 

XXIII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução 
deste Termo de Compromisso; 

o c anru -~ 
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NOVA CANTU(PR) cumpre com as exigências do art. 169 
Constituição Federal que trata dos limites de despesa com pessoal e, 
que os recursos próprios de responsabilidade da (Prefeitura 
Municipal/Secretaria de Educação) estão assegurados, conforme a Lei 
Orgânica Municipal. 

Brasília/O F, de de ------------------ -----

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR 

15/07/201411:23 
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PREFEITIJRA DE NOVA CA.!"\ITU 
RUA BAHIA, S·'N. CENTRO- No' a Cantu-PR 

DECLARAÇÃO DE DOMINIALJDADE ASSINADA PELO PREFEITO 

Declaro para tins de comprovnç:io de domini3lidade do t~rreno onde scra construída a unicllld~ do 
Programa PROl~ ÂNCIA - PAC f QUADRA ESCOLAR COBERTA. jumo ao Fundo '<acionai 
de Desenvolvimento da Educação- NDE, que: eu AIRTON A:-.!TONIO AG!'\OLIN, brasileiro. 
natural de CO!'\CÔRDlA -SC. DIVORCIADO. ponador da caneira de identidade sob n• 
4.414.003-9- SSP e CPF 676.:!05.159-68. residente e domiciliado Rl.'A BAHIA. SIN. CENTRO, 
devidam~nt~ investido no cargo de Prefeito do Município d.: ~ova Cantu . no Esllldo Paraná. 
inscrito no CNPJ 77.845.394/0001-03. com sede à RUA BAHIA,85. firmo o compromisso d~ 
apresentar. atl! a prestaçilo de contas da primeira parcela dos r~Xursos lihemdos, um dos 
documentos a Sêguir: 

• 1 - Certidão emitida pelo Cartório de Registro de Jruó,·eis competente. original e atua.li.zru:la: 
e em sendo cópia, devem ser autenticada. ou: 

• 2 - Alternativamente à certidão C!Xpedida pelo Cartório de Registro de lmóvds. os seguintes 
documentos: 

o 2.1 - No caso de doação de imó,·el Otl proponente: Da União, do Estado. ao Municipio 
ou Distrito Fedem], jó aprovado em lei. com escritum lavrada em Cartório de Registro 
de Imóveis e devidamente registrada na mntricula do bem. De pe;.soa t1sica ou 
juridica. com promessa formal de doação irret:-dtável e irrevogável. com escritura 
lavrada em Canório de Registro de lmôveis e devidamente registrada na matricula do 
bem. 

o 2.1 - Em se tratando de área desapropriada por Esllldo. Municipio, Distrito Federal e 
Cnião. coru sentença transitada em j ulgado, de\ cró. aprcS<'fllar o auto de imissão na 
posse. 

o 2.2 - 1\o caso do imóvel pertenct>r a outro ente publico que nilo o proponente. a 
intervençllo deverá ser autorit;~da pelo proprietário, por ar.cio do ato do chefe do poder 
executivo ou titular do órgão detentor de delegação parJ. tanto. 

o 2.3 - Quando se tratar dos imóveis inseridos na Zona Especial de Interesse Social
ZEIS, instituttla na fom1a prevista n:1 Lei n• 10.2:57/2001. ~.kverlo ~er apr.:senllldos os 
seguintes documentos: Copia da publicaç:lo. em ~ri6Jico da TmpresS3 OficiaL da Lei 
Estadual, Municipal ou DiStrital Federal ins.tituidoro da Zeib-; Demonstração d~ que o 
imóvel beoeficiá.rio do investimento encontra-se nn Zeis institu!do pela Lei supra; 
Declaração firmada pelo chefe do Podt:r E:~~ecutivo (Governador ou Prefeito) do Ente 
Federativo n que o Convenente seja vinculado de qu.: os habitanus da Zeis serão 
bcneficinrios de :~ções 'is:mdo a regularização fundiária da área h:lbitada para 

26·' t I 120 IJ t ~:5(> 
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salvag.uardac seu direito a moradia. 
o 2.4 - Em se tratando de constituição d~ direito real sobre o imó,·el na forma de cessão 

de uso. concessão de direito real d~ uso. o contrato ou compromisso deverá ser 
irretratável e irrevogavel. pelo prezo muúmo de :!O (' inte) anos. 

c 2.:5 - A comprovação do: ocupação de área por comunidade remanescente de 
quilombos scn\ ttalizada_ mediante apresent~·ilo dos scguinte5 documentos: Aro 
administrati\'o que reconhêça os limites da tí.rea ocupada pela comunidade 
remanescente de quilombo. expedido pelo 6rt:ào do ente federnti'o respons<h c! pela 
sua titulação; ou Declaração de órgão, de quaisquer dos cmes federati\·os, rcsponsà,.;:l 
pdo ordenam~nlO li!'rritorial ou regulariznçüo fundiária, atestando que a 3rea objeto r.lo 
convênio é ocupada por comunidade rem:mesceme de quilombo. 

o 2.6 - A compro' açlo de área ocupada por comunidade tndigena st'd realiz.1da 
mediante a :1presentação da auroriwçào de uso t'Xpeilida [><:lll FundaçGo Nm:ionul do 
indicr F~Al. 
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PREFE!TURI\ DE :-JOVA CA:-lTU 
R 'C A BAHIA. SIN, CE~TRO ·Nova Cantu-PR 

DECLARAÇÃO DE fORNECIMENTO DE 11\'f'RAESTRlJTURA MÍI'\1:'\·tA PARA 
CONSTRUÇÃO DA OBRA 

Eu, AIRTON ANTO~JO AGNOLIN. CPF o• 676.205.159-68, declaro para os devidos fins de direito. 
perante o Fundo Nacional de Desenvolvim~nto da Educação • F:-: DE. que a Prefen.rra ~1unicip3.1 dt: 
J'o:o,a Camu. Paraná, se compromete 3 gar:mtir o fornecimento e a manutenção dos scniços de 
nbastecimento de ágllll, energia elétrica.. esgotamento sanitário e pela coleta de lixo par<~ o tt:rreno 
proposto JXI111 cdifica.çã.o do objeto pleiteado - Escola. :llém de custear e responsabilizar-se pela 
execução dos serviços de terraphlllagem prévios ao inicio du obra. caso sejam nec~ssáríos. 

10'031]{/14 l-l:40 
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Planilha de cálculo do Proinfância - Metodologias Inovadoras (MI) 
Esta planilha visa auxiliar o propoponente a calcular as quantidades necessárias para as planilhas orçamentárias das propostas de construção de Escola Proinfãncia -
Metodologias Inovadoras. Ao preencher os campos amarelos, a planilha irá calcular as quantidades corretas, demonstradas na cor azul, que deverão ser inseridas na planilha 
orçamentária do Proinfãncia no SIMEC. Para melhor compreensão dos cálculos, o interessado deverá ler o manual: "Orientações gerais para preenchimento dos dados no 
SIMEC- Projeto padrão tipo B e C". 

Obs. 1: O proponente deve preencher apenas os campos amarelos. 
Obs. 2: Para preencher os campos referentes ao tipo de Proinfància , estado, fossa séptica e fechamento do pátio, o 
proponente deve clicar na célula e depois na seta lateral, escolhendo uma das respostas existentes. Nestes 3 campos não 
será posslvel escrever respostas diferentes das estabelecidas pelo FNDE. 

Obs. 3 : As quantidades, apresentadas na cor azul, devem ser copiadas e inseridas nos campos de quantidades da planilha 
orçamentária no SIMEC. 

Obs. 4: Recomendamos anexar a planilha de cálculo, preenchida com os dados da proposta (no formato .pdf ou 

.jpg), na aba "Documentos anexos" junto ao item "5 Planta de locação". 

Dados para o proponente preencher 

Área do Área de acesso 
Distancia do Existe a 

Perimetro 
Existe necessidade 

Tipo de Estado 
terreno à edificação 

municipio até necessidade 
do terreno 

de fechamento do 
Proinfância (UF) 

(w) (m•) 
a capital do de fossa (m) 

pátio? (municlpios 
estado (km) séptica? com clima frio) 

c PR 2000 20,8 420 SIM 180 Não 

Quantidades para a planilha orçamentária do SIMEC 

Unidade 
de 

Descrição do item medida Quantidade 
FEC - Fechamentos m• o 
EDIF - Edificação principal Und 1,00 
PSG - Paisagismo m• 1.007,40 
SDG -Sondagem do terreno Furo 4,00 
PROJ - Elaboração do projeto de 

implantação Und 1,00, 
ACS - Acessos m• 20,80 

MTR - Momento de transporte 

t*Km 60.000,00 

FOS- Fossa 
Und 1,00 

MUR-Muro m• 135,00 
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Assunto 

De 

Para 

Data 

Recorte enviado para você 
< grifon @grifon .com .br> 

<pmncantu@ig.com.br> 

16/12/2014 13 :52 

Avisos: 
GRIFON ALERTA 

iG Mail ::Recorte enviado para você 

São Paulo, 16/12/2014 

(11) 3186-8100 
grifon@grifon.com. br 

Todas as publicações são remetidas conforme o publicado pelos diários oficiais ou eletrônicos dos tribunais, 
sendo disponibilizadas no decorrer do dia. Portanto, para maior segurança, sugerimos o acesso ao GRIFON 
ALERTA pela manhã e à tarde. 

PARA 

16/12/2014- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

DOU3- Diário Oficial da União- Seção 3 

Ministério da Educação 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

OA EDUCAÇÃOEXTRATOS DE COMPROMISSOS 

15/12/2014-Espécie: Termo de Compromisso PAC2 10130/2014. Processo n° 234000065682014-31. 

Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, CNPJ/MF n° 00.378.257/0001-81, 

Unidade Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o(a) Pref. Mun. de Nova Cantu I PR, CNPJ/MF n° 

77845394000103. Objeto: Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 unidade(s) de 

unidade(s) de educação infantil por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração do 

Crescimento- PAC 2. O valor aprovado do(s) projeto(s) é de R$ 819.147,38 do orçamento do FNDE. Vigência: 

720 dias a partir da liberação da primeira parcela. 

[CodGrifon: 32527683] 

© Griffon - - Brasil Assessoria Ltda -
Avenida das Nações Unidas, N 12.399, 
Sala 105 Lado B, Brooklin Novo, São 
Paulo-SP Cep 04578-000 

Telefone: (11) 3186-8100 I E-mail: grifon@grifon.com.br 

https://webmail.ig.com.br/?_task=mail&_action=print&_uid=15060&_mbox=INBOX 1/1 



__ SIAFI2014- DOCUMENTO- CONSULTA- CONNE (NOTA DE EMPENHO) ____________________ -T~-

02 / 06 / 14 15:20 USUARIO : ITAN 
DATA EMISSAO : 30Mai14 NUMERO : 2014NE631935 
UG EMITENTE : 153173 - FVNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 
GESTAO EMITENTE : 15253 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 
FAVORECIDO : 77845394 /0001 - 03 - MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
TAXA : 
OBSERVACAO 
FNDE LOA - PAC II - PROINF.NCIA - 2014 - I MPLEMENTACAO DE ESCOLAS PARA 
EDUC. INFANTIL MA 
EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R 
40 1091 1 061655 0108000000 444042 MEC00001 Bt9.147,38 -----SISTEMA DE ORI GEM: 
TIPO : ESTIMATIVO MODALIDADE : NAO SE APLICA 
AMPARO : INC I SO : 
PROCESSO : 23400006568201431 PRECATORIO : 
UF BENEFICIADA : PR MUNI CIPIO BENEF. : 7719 
ORIGEM MATERIAL : 
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF: 
LANCADO POR : 05770252790 - THIAGO GUSMÃO UG 
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA 

153173 30Mai14 11:47 



2/6/2v14 iG Mai l :: F'Ad: E1v1?ENHQ r t .C li NOCA CANTU FNDE 

--

AssLr.to Fwd: EMPENHO PAC li NOCA CANTU FNDE 
capa <capa1540@grnail.com> 

•~ .:; ra pmncan t u <pmn::::antu@ig.com.br>, Jéssica Agnolin 
<jeh_ag nolin@hotma il.com> 

~~ espv r. d e r pa rr.: <capa 1540@gmail.com> 
Data 30/05/2014 17:05 

• EMPENHO PRO INFAI\ICIA IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PAC II NOCA CANTU.docx ( rv12 KB) 

Airton, saiu a Escola Pró-I nfância do PACII. 
Méritos total da administração que cumpriu todas as etapas. 
Parabéns a vc, ao Vanderlei e a Secretária de Educãção , assim como toda a equipe . 
Abraços do Fra ngão. 

Sa iu a Quadra também. 

---------- Fo rw arded message ----------
From: Mateus Souza <mateus .brasilia@qmail.com> 
Date : 2014-05-30 15 :3 1 GMT-03:00 
Subject: EMPE NHO PAC II NOCA CANTU FNDE 

) : He rmes Pa rcianello <caoa1 540@gmail.com> 

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

)S:/M.ebmail.ig.com.br/?_task-=rnail&_action=print&_uid=5831&_mbox=!NBOX 
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Prefeitura Munici · ai de Nova Cantu 
Rua Bahia, 65- Nova Can u- PR.- CEP: 87330-00~ 

CNPJ N.' 77.845.394/0001-03- Fone (O, 4) 3527-1281- Fone Fax (044) 3S2t~-1363 
Emmaii: mncantu hotmail.c m ou omncantu@ig.com.br 

ATA DE ABERTURA DE L. CITAÇAO 
PROCESSO LICITATÓRIO.N' 077/2015 

TOMADA DE PREÇOS n" 018/2015 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 16 de Dezemb o de 2015, na Saia de fl.euniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os 1 embros da Comissão dei Licitacões 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos e velopes e julgamento das ~roposta~ de 
preços, da licitação acima referida o qual objetiva a Con ratação de Empresa para ~xecução de 
obra de Construção da Super Creche (Proinfância) - Pr · · eto 2 Convencional - Pro~eto Padrão 
FNDE, em conformidade com as disposições contidas o Edital, o Presidente abriu a sessão 
pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos e elopes, que teve como par!ticipante as 
empresas: . \ 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM 

01 

01 

EMPRES 
CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS L TD 
CNPJ- 04.875.155/0001-22 
CW CONSTRUÇÕES CIVIS L TDA 
CNPJ- 82.305.54110001-92 

Iniciou-se a sessão com a abertura do envelope co tendo a documentação de 'ualificação 
das participantes, e, revisada a documentação e passa a para conferência e ass'natura dos 
documentos pelos participantes, contatou-se que as duas mpresas cadastradas apr sentaram a 
documentação exigida em Edital e foram habilitadas a parti i parem do certame. 

Em seguida, iniciou-se a abertura do envelope co tendo as propostas de pr ços, sendo 
apresentadas da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM EMPRESA Valor Total 

01 CONENGE CONSTRUTORA DE OBRAS LTD 
CNPJ- 04.875.155/0001-22 

R$-1.127.756,01 I 

01 CW CONSTRUÇOES CIVIS LTDA 
CNPJ- 82.305.54110001-92 

R$-1.179.538,70 ! 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o men r preço, fica declarada v ncedora, e 
recomenda a Comissão de Licitação, que o objeto licitado se a ADJUDICADO ao venc dor: 

I 

LOTE 01 - no Valor Total de R$-1.127.756,01 (Um ilhão, Cento e Vinte e ~ete Mil, 
Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cent vo): a empresa: CON~NGE -
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Inscr' o no CNPJ ob o n' 04.875.155!0001-~; 

Os participantes renunc am expre amente o direito ' recurso, concordando int gralmente 
com as decisões exaradas pel Co iss}"t. abdicando seu dir ito de recurso em relação qualquer 
documento, ato ou forma de p ledi énto. __ 

\
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Prefej~~;~ .. ~-~~!~!"; ~~.~~ce~?r~:dantu 
CNPJ N.' 77.845.394/0001-03- Fone (044 3527-1281- Fone Fax (044) 3527- 363 

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

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e avrou-se a presente ata qu após lida e 
aprovada vai assinada pela Comissão de Licitação e particip ntes do certame. 

/..--..._____, ~ova C ntu, Paraná, 16 de Dezemb\o de 2.015. 
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