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Em Anexo, encaminhamos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a
mesma veracidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz
parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e
valor jurídico às transações eletrônicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva, o modelo anterior, e
acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de
pagamentos via internet, emissão de boletos, etc.
JMah.1.ce!!i Seguradora

TÍTULO: APÓLICE Seguro Garantia N° 01-0775-0233939
Documento eletrônico digitalmente assinado por:
/~\

"J-\A-:.J< .

MsJn.rtdo dlg1thlmente por:

di.9J.);@l~te por:

A'$

lo

Alexandre Malucelri
Documento eletrônico assinado digitalmente conforme
Públicas Brasileira- !CP-Brasil por: Signatário (as):

MP

n°

2.200-2/2001,

iHlerto Possiede

que

instituiu

a

Infra-estrutura

de

chaves

Alexandre Malucelli W de Série do Certificado: 5758249365045364829
João Gilberto Possiede No de Série do Certificado: 5653978123261966929
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota
Provisória, com força de lei:

a seguinte Medida

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

a autenticidade, a
e das

aplicações

N° Apólice: 01..0775-0233939
Controle lnterno(Código Controle): 655904399
Data de Emissão: 04/11/2016

A autenticidade do presente documento,
website www.jmalucelliseguradora.com.br.

bem

Após
sete
dias
úteis
da
emissão
deste
05436.2016.0001.0775.0233939,000000 no
site
da
Consulta de.apólice de seguro garantia.

como

o arquivo em forma eletrônica,

documento,
susep:

o

mesmo

www.susep.gov.br.

poderá

podem

ser

Acesse:

ser verificados

verificado

Serviço

ao

o

o'

Cidadão

->

sob
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Seguradora

Seguro Garantia

Controle Interno( Código Controle):65590439S
A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrón1ca,
podem ser verificados no webslle www.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias
úteis da emissão deste documento, o mesmo poderá ser verificado sob o n .'
05436.2016.0001.0775.0233939.000000 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

Apólice: 01.0775.0233939
Proposta: 1771339

www.susep.gov.br, de
acordo com o número de processo
apólice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.
Central de Atendimento JM • 0800 704 0301f0uvidoria JM. 0800 643 0301

Frontispício de Apólice

constante

da

A J. MAlUCELLI SEGURADORA 5/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, Cód1go de Reg1stro na SUSEP 05436, com sede na Rua
Visconde de Nácar, 1440- Centro - Curitiba - PR, por me1o desta APÓLICE de Seguro Garantta, garante ao SEGURADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU/PR, CNPJ 77.845.39410001-03, RUA BAHIA, N.' 85 NOVA CANTU PR, as
obrigações do TOMADOR CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, CNPJ 15.710.01210001-87, RUA PEDRO GeNERO 365
FUNDOS JD KIMBERLIM CAMPO MOURÃO PR, até o valor de R$ 6.990,75 {seis mil e novecentos e noventa reais e
setenta e cinco centavos). na modalidade abaixo descrita.

Modalidade

Limite Máximo ele Garantia (L.M.G.)

Executante Prestador de Serviços

R$ 6.990,75

Ramo
0775- GARANTIA SEGURADO· SETOR PÚBLICO i

Descrição da Garantia

(Coberturas, Valores e prazos previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional

Importância Segurada

Executante Prestador de Serviços

R$ 6.990,75

Vigência
Início

Término

01/07/2016

15/07/2017

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

Objeto da Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, dos prejuízos diretos causados
pelo Tomador ao Segurado, em razão de inadimplemento na prestação dos serviços descritos no objeto do Contrato
administrativo datado de 01/07/2016 a ser firmado, oriundo da Tomada de Preços n.0 004/2016.
Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.0 477/13.

*******************************************************~************~*~*****~·-~*~·~~~~~***"*

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

*********************************************************************************************

Corretor:

000001.0.046043-5 ·ATUALITA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Continua na próxima pàgina

ICP
Brasil
Asslnhdo digltalment.:e por:

controla de Segurança

Alexandre Malucelli
Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24f08/2001, que instituiu a
Infra-estrutura de Chaves PUblicas Braslleira ·ICP-Brasil por: Si!=!natários (as):
Alexandre Malucelli NQ de Série do Certificado: 5758249365045364829
João Gilberto Possiede NQ de Série do Certificado: 5653978123261966929
Art. 1° - Fica institufda a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira • !CP-Brasil, para garantir a autenticidade, a
integridade e a validade jur{dica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Curitiba- PR. 04/11/2016
"'SUSEP: • Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aber1a,
capitalização, resseguro e corretagem de seguro.~· Este produto estâ protocolado na SUSEP através do N. 0 de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17.
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Controle Interno( Código Controle}:655904399

Seguro Garantia

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

Apólice: 01.0775..0233939

podem ser verificados no website wwvv.jmalucelliseguradora.com.br. Após sete dias

Proposta: 1771339

úteis da emissão

deste

documento,

o mesmo

poderá

ser verificado

sob o n .0

05436.2016.0001.0775.0233939.000000 no sita 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.

Frontispício de Apólice

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

Demonstrativo de Prêmio

Importância Segurada ................................................................................ .

R$

6.990,75

Prêmio Líquido Executante Prestador de Serviços .................................... .

R$

190,00

Adicional de Fracionamento ...................................................................... ..

0,00

I.O.F.............................................................................................................

R$
R$

Prêmio Total. ...............................................................................................

R$

190,00

0,00

Condições de Pagamento
Parcela

Vencimento

N° Carnê

Valor(R$)

11/11/2016

5133847

190,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros
deduzidos do estabelecido em legislação especffica.
O(s) va!or(es) acima descrito{s), é{são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s).
isoladamente ou em outra composição.

Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s)

São Paulo • SP • 04/11/2016

Corretor:

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

~suSEP:- Superintendência de seguros privados. Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta,

capitalização, resseguro e corretagem de seguro. H Este produto está protocolado na SUSEP através do N." de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17.
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CONDIÇÕES GERAIS
CIRCULAR SUSEP 477/13. PLANO PADRONIZADO
CAPITULO I ·CONDIÇÕES GERAIS ·RAMO 0775
SEGURO GARANTIA- SEGURADO: SETOR PÚBLICO
1. Objeto:
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} moda!idade(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 âmbito dos Poderes da
União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
1- processos administrativos;
11 -processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
111- parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
!V- 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 específica, para cada
caso.
2. Definições:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro,
que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas 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 vinculo e a esflpulação de obrigações
recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia.
mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo
seguro.
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do
pagamento de indenização.
2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da
apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da
reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apóHce de seguro, firmado nos termos da
legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da
caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações
assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o
segurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.
3. Aceitação:
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao
exame e aceitação do risco.
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada,
com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
---~3~,.~3~.A~~~~~~~~~~d~e~!1~5-~~~-~~~~~~s~e_rm~a~n~i~fe~s~ta~r:_:s~o~b~re~_,a~~~~2~~5o~u:ln~ãí<o>d~.a~_f''OIOO:;ta,contadosda
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data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação

do risco.
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e
aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3 ..
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez,
durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos,
para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração
proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der
a entrega da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, 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.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratuaL o valor da garantia
poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da
emissão de endosso.
5. Prêmio do Seguro:
5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio
nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução
do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo
administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros. a
possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcionai dos
juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que
não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante,
observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.
6. Vigência:
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da
apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições
Especiais de cada modalidade contratada.
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo
com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu
de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do
risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de
endosso.
7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
7 .1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições
Especiais, quando couberem.
7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação
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justificável,

a

seguradora

poderá

solicitar

documentação

e/ou

informação

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.
sua

Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao
negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua

segurado, por escrito,
conclusão. de forma

detalhada.

8. Indenização:
8. 1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o !imite máximo de garantia da
mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:
l - 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 1mc1o 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 créditos do
tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que !h e tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:
9.1. O não pagamento das obrigações pecunranas da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de
caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do
prazo fixado.
9.2. O fndice 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 substituí-lo, sendo calculado com base na variação
positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado
imediatamente anterior à data de sua efetiva 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 valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora
sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham
dado causa ao sinistro.
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere
este item.
11. Perda de Direitos:
O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
1- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
11- Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;
UI - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e
tomador, sem prévia anuência da seguradora;
IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo
representante, de um ou de outro;
V- O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
__Vl=$•co~se,guJradlo~JOU~s.eLUepree;e"J!aJ1!eJegallli;<er~d<>CIIlrações.i m>xa•ta>o.ou . c>mitir de, m ã.l'é circunstâncias .de seu ..
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risco

de

inadimplência

do

tomador

ou

que

possam

influenciar

na

aceitação da proposta;
VIl- Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro. em
beneffcio do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com
os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.
13. Concorrência de Apólices:
É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no

caso de apólices complementares.

14. Extinção da Garantia:
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer
primeiro, sem 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 máximo 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 contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente serâ !lberada ou
restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993,
e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos
termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:
15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por ·m·lc·lativa do segurado ou da seguradora e
com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido,
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá. no máximo,
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

além

dos

além

dos

Relação a ser aplicada sobre a vigência --1 m•m•%-do---1 Relação a ser aplicada sobre a vigência -- I ----%-dom••m
original para obtenção de prazo em dias---1·-Prêmio---J original para obtenção de prazo em dias--- 1-R-Prêmio--~
• • • • • • • • · • • • • ·15/365· · • · • · • · • ········I·· ·13 %· · · t • • • • • • • • • • • • • • • ·195/365 · · · • • · · • · · • · · · ·1 · · ·73%:>· · •
• • • • • • • • • • · • • •30/365· • • • • • • · '· · • • • · • •I• • ·20o/o• • •I· · · · · • • • • • • • '•' ·210/365 · ·' · •'' •' '• • · · ·] · · ·75o/o·' •
1

• · • · • • · • • · • • • ·45/365· · • · · • · · · ········I·· ·27o/o· • ·
• · • · · • · • • · • • • ·601365· · · • · • · • · • · • · · • · ·1 · · ·30°/o· • ·

1· · · · · · · · · · · · · · · ·225/365 · · · · · · · · · · • · · • ·J · · ·78"/,· · ·
1· · · · · · · · · · · · · · · ·240/365 · • · · · · · · · · · · · · ·J · • ·80%:.· · ·
· · · · ·- ·-- ·-- · ·75/365· ·- · ·- ·- · · ·- ·- · · -1 ·- ·37%·- · 1·- • · • · · · · ·- · · · · ·255/365 · · · · · · · ···-····I·· ·83%· · ·
· · - · · - · · - · - - - ·90/365· · - · · - · · · - · - · · - · ·I · - ·40%· · · 1·- · · -· · · · · -· · · · ·270/365 · · · · · · · · · · · · · · ·I · · ·85%· · ·
- ·- ·- · ·-- .. · -105/365- · · · · · ·-- ·- · · · · -1· · ·46%-- · 1·- · · · · · · ·- · · · · · -285/365 · · · · · · · ········I·· -88%· · ·
- ·- · ·- · ·- · ·- -120/365 ·- ·-- · · ·-·-··-··I·· ·50%··· 1· · ·-- ·- · · · · ·- · · ·3001365 · · · · · · · ········I·· ·90%· · ·
------- ·-- ·- -135/365 ·-- ·-- · ·- ·- · · · · ·1 ·-·56%·- ·1· · · · · ·- ·- ·- .. -· -3151365 · · · · · · · · · · · · · · ·1 · · ·93%· · ·
· · · · · · · · • · · · · 150/365 · · · · · · · · ········I·· ·60°/o· ··I··············· ·330/365 • • · • • · · • · · · · · · ·1· · ·95°/<>· · •
- ·- · ·- · ·- · ·- -165/365 ·- .. - · · ·- ·- · · · · -1 ·- ·66%·- ·I··-·-···-·- .. -.. 3451365 · · · · · · · ········I·· ·98%· · ·
• • • • • • • • • • • • ·180/365 • • • • • • • • • • • • · • • ·I • • ·70o/o• • • [· • • · • · • · • • • • • • • •365/365 · · · · · · · · • • •' • • ·j · · 100o/o · ·

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente
ao prazo imediatamente inferior.
16. Controvérsias:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:
1- por arbitragem; ou
11 - por medida de caráter judicial.
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser
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16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus
litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitra!, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças

proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela lei nc 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:
As questões judiciais entre seguradora

e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

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

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPITULO 11 ·CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES ·RAMO 0775
SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOTA TÉCNICA· PROCESSO SUSEP n.' 15414.900195/2014-17.
1. Objeto:
1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuizos decorrentes
do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou
prestação de serviços.
1.2. Encontram·se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à
Administração Pública, tendo em vista o disposto na lei n° 8.666/93.
1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e
Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo 11! deste Anexo.
2. Definições:
Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. so da lei no 8.666/93 e do art. 2° da Lei no

8.987/95:
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 neste documento.;
11· Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do
contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se quafquer prejuízo decorrente de outro ramo de
seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.
3. Vigência:
3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:
1- coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;
11- por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.
3.2. As renovações, a que se refere o inciso 11 do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da
seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice

-
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em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

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

independentemente de a seguradora

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:
4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possfvei inadimplência do
tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e
concedendo-lhe prazo para regularização
da inadimplência apontada,
remetendo cópia da notificação
para
a
seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.
4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à
seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em
que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.
4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será
disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

necessária

a

apresentação

dos

seguintes

documentos,

sem

prejuízo

do

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos
e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
b} Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na rescisão do contrato
assegurado;
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos,
o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;

correspondências,

inclusive

e-mails,

trocados

entre

d} Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
f) Diário de Obras, quando aplicável;
g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;
h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;
i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual
inadimplido, quando aplicável.
4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do
Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;
4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos l'lstados no item 4.2.1. e, após análise, ficar
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado

devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;
5. Disposições Gerais:
5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia
indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros
cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de
qualquer tipo de software ou sistema,
riscos
referentes às obrigações
que competem ao fabricante dos
equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos
trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicionai prevista no item 1.3 das Condições
Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro~garantia.
5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação
deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.
5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou
indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que
caracterize a natureza do atentado, Independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.
5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à
execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s)
órgão(s) competente(s) para conceder a(s} licença(s} requerida(s), não o fizer(em) etou negá~la(s), tais atos não serão
motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização
securitária.
5.5. A validadefcobertura deste documento está condicionada à aceitaçãofnão oposição do segurado em relação a
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade
de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento
contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 -Perda de Direito, das Condições Gerais.
6. Ratificação:
6.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pera presente
Condição Especial.
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CONDIÇÕES PARTICULARES
Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro
garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pela presente
apólice de seguro, causados por ou de qualquer forma relacionados a atos e/ou fatos violadores de normas de

anticorrupção,

perpetrados

pelo

segurado,

tomador

ou

controladas,

controladoras

e

coligadas,

seus

respectivos

sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.
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DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO
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..()775..0233939
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Profissional Contratado: SEBASTIÃO RONALOO VILELA (CPF:357 .616.019-15)
Hulo Formação Prol.: ENGENHEIRO CIVIL.
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Local da Obra/Senliço: RUA NAGIB JAFETIRUA PARANÁ. 85
DISTRITO DE SANTO REI· NOVA CANTU PR
Latitude: Longi t ude:
11po de Contrato --S~ ViNCULO EMPREGATiCIO
Ativ. Técnica
9
ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO
Área de Comp.
1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv
216 ORÇAMENTO
Senliços
035 PROJETO
contratados
168 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS

N" Carteira: PR-1935410
N"Visto Crea:.
N" Registro:
CPFIC:"'-N-:::Pc-:J-::7:::7-:
.8-,
45.39410001-03

Quadra:22

Lote:18

CEP: 87330000
Dimensão

96.02 M2

Dados Compl.

o

GuiaN
Data Inicio
01/1012015
ART N"
30/1012015
Data Conclusão
20154676251
VIr Obra
RS 143.400,00
VIr Contrato
RS 1.000.00
Entidade de Classe
311
Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO
Outras Informações sobre a nat...-eza dos senliços contratados. dimensões, ARTs llincoiadas. ARTs substitucas, c
lnsp .. 4530
TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE UMA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE _....
D ..-::~r::
3011112016
M': SENDO. ÁREA DE 55,85 M' EXISTENTE E AMPLIAÇÃO ÁREA DE 40,17 M'. VALOR DE RS 143.400,
NTO
CreaWeb 1.08
QUATROCENTOS REAIS). CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01512015.

Assinatura do Contratante

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

Por tratar-se de ART RETIFICADA. não
tia cobrança de taxa. O valor constante da
taxa ja foi registrado na ART ln1cial.

PREFEITURA MUNICIPAL D

NOVACANT
~PARANA--~
""'" ..
.......
....

1963- 2013

~·

Eu 9'-aço- [fwtk fi)~ ta :JfutóJtia

~ ·· .-.

, .~.

,,

CNPJ - 77.845.394/0001-03

OFICIO N° 0112016- ENG.

Nova Cantu, 31 de Agosto de 2.016.

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

Assunto: RE.F.: Ampliação com Reforma Posto de Saude de Santo Rei - Tomada de Preço n°
004/2016

Excelentissimo Senhor Prefeito.

1. Vimos, pelo presente, encaminhar a medição n° 01 referente aos serviços
executados no período de 01/08/2016 a 30/08/2016, no valor de R$ 28.360,66 (Vinte
Oito Mil, Trezentos e Sessenta Reais e Sessenta e Seis Centavos), e para tanto,
anexamos a documentação necessária.
2. Certo de poder contar com vossa atenção e deu atendimento, na oportunidade
reitero votos de estima consideração.

Atenciosamente.

f'"'\

I'

r'\f::

1""--.5..--

11.1 ... ,,..,. 0<'"'\ ....... 11

no

1963-2013

Eu :Jaça ffwtte :0e6ta !JWWtia

CNPJ - 77.845.394/0001-03

A PROATIVA.

Ref.: 1a Medição da Ampliação com Reforma Posto de Saude de Santo Rei.

Vimos, pelo presente, solicitar a CONSTRUTORA BERIT LTOA-ME.
Para fazer a nota para o Pagamento da 1a Medição do Processo Li citatório n°
031/2016 e Tomada de Preço n° 004/2016. Conforme Boletim de Medição dos
Serviços Executados no período, no valor total de R$ 28.360,66 (Vinte e Oito Mil e
Trezentos e Sessenta Reais e Sessenta e Seis Centavos).
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para
reiterar protestos de consideração e apreço.

Nova Cantu, 31 de Agosto de 2016.:

Atenciosamente,

naldo Vilela
A 19.354-D/PR.
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BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Agente Promotor I Proponente
Empreendimento
N• do contrato

N" do Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11 .8
11.9
11. 10
11.11
11.12
11.13
11.14

I

N° da medição

I

Il

1

Período

-<.\}i~
"C'
,:'fi 30-ago-16 I ..0
0'

I

1-ago-1 6

0..

~

IPROC. LIC. 031/2016-821 Va lor vigente 1139.814,99

SERVIÇOS PRELIMINARES
Demolição de alvenaria
Placa obra 2,00x1 ,SOm chp galv. Pint. c/ tinta autom.
Barracão p/ depósito em tábuas madeira, cobertura
Locação de obra em tábuas e pontaletes corridos
Retirada de portas e janelas
FUNDAÇOES INFRA-ESTRUTURA
Estaca a Irado (broca) D=25cm c/ concreto FCK Armação de aço CA 50 diam. 10mm 3/8 fornecimento,
I
Armação de aço CA 60 diam. 4,2 fornecimento, corte,
SUPRA- ESTRUTURA I VIGA BALDRAME I PILAR I
I
Concreto FCK 20Mpa incluindo lançamento e
Armação de aço CA 50 diam. 10mm 3/8 fornecimento,
Arm ação de aço CA 60 diam. 4,2 fornecimento, corte,
Forma chapa de madeira compensada plastificada
Verga e contra verga 1Ox1 Ocm em concreto (incl. Formas 1
Im perme abilização com tinta betuminosa baldrame I 02
I
Forro de PVC e- 8mm com tarugamento
Forro de beiral em madeira de sedrinho ou pinus sem nó
Tábua de vista em madeira dura
ALVENARIA
Alvenaria tij. Furado (10x1 5x20cm) 1 vez, assent. Em
Alve naria tij. Furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assent. Em
REVESTIMENTO DE PAREDES INT./EXT;
Chapisco par.int/ext, arg cim/areia, traço 1:3, e-Smm
I
Emboço parede int/ext, arg mista, e=20mm
I
Azuleijo paredes banheiro
I
REVEST IMENTO DE PISOS
I
Regularização de piso/base em arg. Traço 1:3
Piso cerãmica esmaltada linha media, PEI 4, assent. c/
Rodapé cerãmico colocado argamassa colante + rejunte
Soleira em granito cinza andorinha 20cm larg.
Contra piso/lastro em concreto 1:3:6 e=Scm espessura
ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA
Estrutura p/ telha de barro, em madeira lei não
Cobertura c/ telha de barro incluindo capas com rejunte
IAgua furtada com chp aço galv n•24, desenvolv. 45cm
ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS DE VIDRO
Pta. Mad. Comp. Lisa (80x210cm) incl.aduela/dobradiça
Pta. Mad. Maciça almofadada (80x210cm)
Porta em vidro temperado 10mm espessura incluso
Janela em vidro temperado 8mm espessura incluso
Quadro com tela de j)_Oiipropileno em tubo 2x2cm fixado
Granito cinza polido para peitoril, e=2,0cm, larg.20cm PINTURA EM PAREDES INTERNA E EXTERNA
Pintura látex acrílica amb.int/ext., 3 demãos
Emassamento massa acrílica p/ amb. lnt/ext 3 demãos
Pintura com tinta texturizada acrílica
Pintura em verniz fosco em esquadrias de madeira
PAVIMENTAÇAO EXTERNA E OUTROS
Piso para calçada em concreto desempenado, e-Sem
Piso em paver 10x20cm, esp=6cm, assentado sobre
Rampa em concreto desempenado, e-Sem, conforme
Corrimão em tubo galvanizado, conforme projeto
Portão metálico em tubo chato de ferro, 300x120cm de
INSTALAÇOES ELÉTRICAS
Eletroduto flexível corrugado3/4
Eletroduto rígido 1.1/2" para entrada de medição.
Eletroduto rígido 1" para entrada de telefone.
Caixa de passagem 4x2" plastico da marca ligue.
Cabo de cobre isolado 2,5 mm•
Cabo de cobre isolado 6mm2
Luminária tipo calha, sobrepor c/ reator part. Rápida e
Luminária tipo calha, sobrepor c/ reator part. Rápida e
Cabo de telefone 2 pares
Interruptor 01 tecla simples com placa
Interruptor 03 teclas simples com placa
Interruptor 02 teclas simples com placa
Tomada telefônica 4 pinos padrão telebras
Tomad::~ ?P+T .?OA- .?.t:,0\1 r.nm nl::or<> - f_
,.,.,....,..;,.,.,,.n+n o

""

1>
r

\ ------,y.-- ·i---·

!AMPLIAÇÃO COM REFORMA P. S. SANTO REI

Descrição

·-·r·

rv
o{~.
- fL. N..

!AMPLIAÇÃO COM REFORMA P. S. SANTO REI

~~~a r,n\ü .'<.

I

Quantidades
Executadas
No_p_eríodo
Acumuladas

Unid.

Contratadas

m'
m•
m•
m
m•

24,71
3,00
10,00
40,17
16,50

m
kg
kg

86,00
162,88
45,53

43 ,00
80,00
45,53

43,00
80,00
45,53

m'
kg
kg
m•
ml
m•
m•
m•
ml

8,22
612,40
136,25
108,65
19,20
32,10
85,26
33,50
47,75

4,22
250,00
55,00
108,65
19,20
32,10

4,22
250,00
55,00
108,65
19,20

~'I_Q

45,50
48,00

45,50
48,00

48,00
48 ,00 1

48,00
48,00

I
I

m•
m•
m•
m•
m•
m•
m•
m
m
m•
m•
m•
m

I
I

20,00

40,17

I

40;17

--

45,50
96 ,50
229,93
229,93
42,70

I

85,26
85,26
85,35
15,71
42,60

I
I

I
I
I

I

96,02
96,02
4,55

I

Unid.
Unid.
m•
m•
m•
m

4,00
4,00
5,50
7,94
7,94
8,04

m•
m•
m•
m•

198,36
198,36
93,85
26,88

m•
m•
m•
ml
m•

37,00
99,32
11,76
12,50
3,60

m
m
m
Unid.
m
m
Unid.
Unid.
m
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

67,50
20,00
20,00
26,00
300,00
50,00
6,00
8,00
50,00
7,00
1,00
1,00
3,00

JJn;...,l

20,00

I
I
I
I

I
I

• '7 " "

-

-

-

I

I

·I
/"~,

f I 7
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BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Agente Promotor I Proponente
Empreendimento
N• do contrato

N" do Item
11.15
11.16
11.17
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
13
13.1

I

No da medição

I

II

Período

I

1-ago-16

!AMPLIAÇÃO COM REFORMA P. S. SANTO REI

jAMPLIAÇÃO COM REFORMA P. S. SANTO REI

I

IPROC. LIC. 031/2016-821 Valor vigentel139.814,99
Descrição

Unid.

Contratadas

Quadro com barramento para 6 disjuntores
Disjuntor monopolar 1OA a 30A
Disjuntor bipolar 1OA a 30A
INSTALAÇOES HIDRÁULICAS
Tubo de esgoto de 100mm com conecçõesTubo de esgoto de 40mm com conecções -fornecimento
Ralo sifonado 100x100x50mm
Tubo de água fria 50mm com conecções - fornecimento
Tubo de água fria 25mm com conecções - fornecimento
Tubo de água fria 32mm com conecções -fornecimento
Porta sabonete líquido
!Porta papel
Porta toalha em plástico ABS
Lavatório em louça branca, com coluna, sifão, válvula e
Vaso sanitário completo - fornecimento e instalação
Válvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento
Registro de gaveta 3/4 com acabamento
Caixa de água de 500 lts. Fibra
Caixa de gordura em alvenaria com tampa de concreto
Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto
Fossa séptica em alvenaria, revestida em argamassa
Sumidouro com anel em alvenaria 0=1 ,20m, prof.=6,00m
Apoio para banheiros p/ cadeirantes
LIMPEZA
Limpeza final da obra

Unid.
Unid.
Unid.

1,00
3,00
2,00

m
m
Unid.
m
m
m
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

36,00
24,00
2,00
24,00
36,00
12,00
4,00
2,00
4,00
4,00
2,00
2,00
5,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
4,00

m•

,........

I

96,02

I

Respo,ável~écnj,· pela fiscalizacão

dos ite

I

I
~

Responsável técnico pela execução
dos itens:

I

Quantidades -......:;:va can'
Executadas
No período 1 Acumuladas

:

~eba\>tião
Ronald O '""
En~c
vllela
CPF· J REA 19J54-0IPR

57.616.019-15

30-ago-16
Data

MEDIÇÃO N°~

RESUMO DA MEDIÇAO - ACUMULADO

N" do Item
I

I

SUPRA-ES TRUTURA / VI GABALDRAME / PILAR / VIGARE~

~

ALVENARIA
I
REVESTIMENTO DE PAREDES INT./EXT;
REVESTIMENTO DE PISOS
EsTRuTuRA PARA coBERTuRA/coBERTURA
1
ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADq
PINTURA EM PAREDES INTERNA E EXTERNA
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E OUTROS
INSTALAÇÕES ELETRICAS
INSTALAÇOES HIDRAULICAS
I
LIMPEZA

O
-1 _2 _

3

_

.

I

I

Contrapartida
F"
.
I
F" .
1s1ca
mance1ra

I

Outras Fontes

1.421,74
3.526,85
11 .674,05
5.461,54

--

-

1.421,741
3.526 ,85
11.674,05 _
5.461,54

1

1

r

6.276,48 1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

T
f

I

I

--

-

~

--+--- -- --- - -

-

-

-- -

1

I

___!_

- -- - t

-1

--- -

--I

ft

I

--+--

I

-{~ I ~-=~ I +----

-.

===-

I 28.360,66

) TAIS NO PERIODO

28.360~66 1

I

1

--

-1

- - -1-

I -

1-

-

-

-

1-

--1

t==--

-1 -

--1----

) TAIS ACUMULADOS

11-

-

J-

~

--=-

pelo Agente Promotor I Proponente

I

- - -1- - -

- - + - - - - - - f - - -- --f--- - -

---

~sponsáve l

I

-

-

--("

- - - +- - -

48,88 1

/

I

- - -1-- -

I

--_ _ , _,.
'\

6.276.481-

--1

~---+-

-

I

'

-=-'-

I

I

1-- --

- - - - - --

20,53
53,26
45,66
68 06

-~ --

+-----

-~ % Acumulado
P
IE
rev.
xec.

Total

-- -1

--

---

I
I

j PROC. LIC. 031/2016-82

EmpreendimentojAMPLIAÇÃO COM REFORMA P. S. SANTO REI

Repasse

I

3

i
i
,
l
l

Quant.

Unid.

Descrição
SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDAÇõES INFRA-ESTRUTURA

~

_j

jAMPLIAÇÃO COM REFORMA P. S. SANTO REI

gente Promotor I Proponente

N" do contrato

28.360.66

I

I

I

28.360.661

Executado:
50,17 o/o
da
2 • etapa
Prazo decorrido:
29 dias
Prazo equivalente de obra:
dias
Adiant.(+} I Atraso(-):
Dias abonados:

Data

V.131015
'

20...2.B.

'!J

~

46
17

.

3:

,§...

~ õ'l)

l'<i

JUSTIFICATIVA

De: Departamento Jurídico
Para: Ministério da Saúde - Departamento de Atenção Básica - SISMOB .

Trata-se de obras de REFORMA/REMODELAÇÃO E
APMLIAÇÃO DO POSTO DE SAUDE CENTRAL E REFORMA/ REMODELAÇÃO E
AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTO RE da cidade
de Nova cantu/Pr, Processos adm n . 0 s 30/ 2016 , edital tomada de
preços 3/2016 e Processo Ad , 31/2016, edital tomada de preço s
4/2016.
Em anexo, copias dos processos aci ma citados .
cumpre especificar que a primeira empresa l i citada des i stiu da
obra e não comunicou ao Muni cí pio , ocasião em que fo r a fe i ta
uma nova licitação processos acima indicados , onde as obras
encontram- se em estado de conclusão ava nçado , al cançando o
patamar de 50% de conclusão.
E, desse modo, estando as obras em andamento,
soli citamos deste departamento que seja suspenso qualque r
cancelamento que eventualmente tenha sido expedido .
Aguardamos
cordialidade mui.
É

resposta

e

expressamos

votos

de

o parecer .

Nova cantu , 9 de agosto de 2016 .
l

"

I

RIVE( k Ne" S!<URA
OAB/PR ~742

1

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(â)hotmai l.corn ou pmncantu@ig com.br

CONTRATO ADMINISTRATIVO
REF. f·,"OCESSO LICITATÓRIO n° 031/2016
DE PREÇOS no 004/ 2016

TO~-'tt. .),c~.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
:vrJTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com seae
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Ce ntro, CEP 87.330-000, neste
aro r€:presentado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, brasileira, solteira,
Carteir3 de Identidade no 4.414.003-9 SSP-PR

Cv .• TRATADA: CONSTRUTORA BERIT LTDA 1'1E, com sede em Campo Mourão, na Rua
Pedro Genero, no 365 - JARDIM KIMBERUM1 CEP 87.300-970, no Estado do Paraná/ inscnta no
C.l'i.P.J. ;ob o n° 15.710.012/0001 -87, neste ato representado por seu representante legal Sr.
Ser~ic Teodoro de Souza, Brasileiro, casado, Empresário, Carteira de Identtdade n° 7077020-2,
C.?.F no 005.491.929-05, residente e domiciliado no Mu nicípio de Campo Mourão, Estado do
Paran~~.

,Jartes acima identificadas têm, entre SÍt justo e acertado o presente l:un~·rato,
os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 031/2016- Edical
cu: To,~13da de Preços no 004/2016, que se regerá pelas cláusulas seguintes e peJas
cc ndições descritas no presente.
AS

co~~si.. e,·ando

00 OBJETO
C.3usula ta. O presente contrato tem por obJeto a execução de "Set viços oe
Reforma/ampliação e remodelaçã o do Cemro de Saúde do Distrito de Santo Rei".

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Ct:'it.Sula 2a. A CONTRATANTE deverá.
é1)

Efetuar o devido pagament o à CONTRATADA referente aos serviços executados

u) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados
pela CurJTRAT ADA.
D:-S Cb;<IGAÇÕES DA CONTRATADA

c.áusula 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, quan::lo da
execução dos serviços.

MUNICÍPIO DE NOVA CAN
Estado do Pa raná

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br
Clausula 4a. A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execuçoc.
DO VALOR
Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos
itens, constante deste contrato é de R$-139.814,99 (Cento e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e
Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos).
DO PAGAMENTO
Cláusula 6a. O Pagamento será efetuado a CONTRATADA, após medição, aprovaçãt. -=
fiscal ização efetuada por Engenheiro designado, emissão de nota fiscal, e, liberação ao
recurso objeto de Convênio.
Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comerciJI
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enquar to
perdurar o contrato.
DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OLI 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 púbLco.
DO PRAZO
Cláu sula ga, O prazo de vigência do contrato será até 365 (trezentos e sessenta e cincc)
dias.

Cláusula 9.1. O prazo de Execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias a comar da
assinatura deste.
CONTRATANTE.
DAS CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços.
Cláusula lta. 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 !...~,
Federal n° 8.666/93.
DAS PENALIDADES
Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta O!..!
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 8~',

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

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

da Lei 8.666/93, sem preju1zo da responsabilização civil e penal cab1veis, inclusive com valor de
Caução
depositado
junto
ao
Município,
pela
contratadêl.
Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser ap liC3d-:~,
total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se entender as
justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes.

DAS COMUNICAÇÕES

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

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

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrume nto, em duas ;ias
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.
Nova Cantu, Estado do Paraná, 01 de Julho de 2016.

~

CONSTRUTO~

BERu..doA ME

~do
Sérgi0 Teodoro de Sou c.~
CPF: 005 491.929-05
RG 7.077.020-.?J~R
r:ampo Moun1r, ·

TESTEMUNHAS:

•

j;

Prefeitura Municipal de Nova Cantu
C NPJ N.• 77.845.39:1/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax

(0~4)

3527-1363

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

ORDEM DE SERVIÇO
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no CNP.1
sob o no 77.845 .394/0001 -03, autoriza a empresa CONSTRUTORA BERIT LTD r\
ME, localizada no endereço Rua Pedro Gênero, 365 - Campo Mourão, P<mll1:í.
inscrita no CNPJ n° 15.710.012/000 1-87, através do contrato, celebrado en tre ~~:-;
partes de acordo com o Processo licitatório n° 03 1/2016- Tomada de Preços il '
004/2016 a dar início aos serviços da obra de REFORMA objeto do contrato aci ma.
localizada no Distrito de Santo Rei, denominada UBS- Centro de Saúde Distrito de
Santo Rei , neste município, obedecendo aos padrões técnicos e das exigênclct:-descritas na portaria n° 34 1 de 04 de março de 2013.

Nova Cantu, Paraná, OI de J ui ho de 2 .Ol G.

SEBAS
Engenh

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Nova Cantu
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00 0
C:'-IPJ N.• 77.8-15.39-1/0001-03- Fone (0-14) 3527- 1281- fone fax (04-1) 3527-1363

E-mail: pmncantll(whotmai I. com ou pmncamu@ ig.com.br

ORDEM DE SERVIÇO
A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, inscrita no C. 1).1
sob o n° 77.845.394/000 1-03, autoriza a empresa CONSTRUTORA BERIT L r O,\
ME, localizada no endereço Rua Pedro Gênero, 365 - Campo Mourão, Paranú.
inscrita no CNPJ no 15 .7 10.01 2/0001 -87, através do contrato, celebrado entre itS
partes de acordo com o Processo licitatório n° 03 1/2016- Tomada de Pre ço~ n'
004/20 16 a dar início aos serviços da obra de REFORMA objeto do contrato acim <l.
local izada no Distrito de Santo Rei, denominada UBS- Centro de Saúde Distri to de
Santo Rei, neste mun icípio, obedecendo aos pad rões técnicos e das exigênct<t'>
descritas na portaria n° 341 de 04 de março de 20 13.

Nova Cantu, Paraná, OI de Julho de 2. 0 I0.

SEBASTIÃ
Engenheiro

'
Prefeito Municipal

'\\)R A Mu
~
~.·_

((,

,

MU NICIPIO DE NOVA CAN
Estado do Paraná

CNPJ N° 77.845.394/0001 -03
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000

<..;.

-c

l.JJ

~No.Jp.J____ ~
___ :_.L)_______ _

11o~--

Cantú

Fones (44 ) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 352 7-1280 Fax (044) 3527-1363

E-mail: pmncan tu@hotmail.com ou pmncantu@ig com.lJr
CO NTRATO ADM I NISTRATIVO

RE F. PROCESSO LICITATÓRIO no 031/2016
úE PREÇOS n° 00 4/2016

TO!·~ nDM

I DENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CA NTU , Estado do Paraná , com sede
admin istrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, ba irro Centro, CEP 87.330-000, neste
ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLI N, Prefeito Municipal, brasileira, solt eira,
Cal-teira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR.
C01HRAT ADA: CO N STRUTORA BE RIT LTDA ME, com sede em Campo Mourão, na Rua
Pedro Gênero, no 365 - JARDIM KIMBERLIM , CEP 87.300-970, no Estado do Paran á, inscrita no
C. N.P.J. sob o no 15.710.012/0001-87, neste ato representado por seu representa nte legal Sr.
Sérgio Teodoro de Souza , Brasileiro, casado, Empresário, Carteira de Identidade n° 7077020- 2,
C. P.F. no 005.491.929-05, residente e domiciliado no Município de Campo Mourão, Estado do
Paraná.
r lS J.'art es acima identificadas têm~' entres~ j usto e acertado o presente Contrato~'
COilsi..~erando os expedien tes constan tes do Processo Licítatório n° 031/201 6- Euital
ae To,nada de Preços no 004/2016~' ..JUe se regerá pelas cláusulas seguint es e pe,as

CD!10:ções descritas no p resente.
DO OBJETO
C1:lu su la 1a. O presente contrato tem por objeto a execução de " Serviços
Reforma/ ampliação e remodelação do Centro de Saúde do Distrito de Santo Rei" .

de

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Cláusul a 2a. A CONTRATANTE deverá :
a) Efetuar o devido pagamento

à CONTRATADA refe rente aos servi ços execut ados:

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços;
CJ I ndicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços prestados
pela CONTRATADA.

DAS CBR.IGAÇÕES DA CONTRATADA
Clát Jsula 3a , A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados por seus
funcionári os à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da
execução dos serviços.

s~

,

MUNICIPIO DE NOVA CAN
Estado do Paraná

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com. br
Clausula 4 3 • A CONTRATADA devera reparar, corrigir, as suas expensas, os materiais
entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resu lta ntes de sua execuçao
DO VALOR
Cláusula 5 3 . O valor a ser pago pela CO NTRATANTE em favor da CONTRATADA pelos
itens, constante deste contrato é de R$-139.814,99 (Cento e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e
Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos).
DO PAGAM ENTO
Cláusula 6 3 • O Pagamento será efetuado a CONTRATADA, após medição, a provação e
fiscalização efetuada por Engenheiro designado, emissão de nota fiscal , e, liberação do
recurso objeto de Convênio .
Cláusula 7 3 . O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comero<:..l
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, enq~: 3nco
perdurar o contrato.
DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO
Cláusula 8 3 • 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 c:, as
posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do direito público.
DO PRAZO
Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 365 (trezentos e sessenta e c1ncc)
dias.

Cláusula 9.1. O prazo de Execução da obra é de 180 (cento e oitenta) dias a co'l car da
assinawra deste.
CONTRATANTE.
DAS CO NDIÇÕES GERAIS
Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços.
Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os maceria1s e~1
desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art. 78, dê _E. i
Federal n° 8.666/93.
DAS PENALIDADES
Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na proposta OJ
no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no 21n: 8-:-1

,

MUNICIPIO DE NOVA CAN
Estado do Paraná
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03
Rua Bahia, n° 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527- 1280 Fax (044) 3527-1 363

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br
da Lei 8.666/93, sem preju1zo da responsabilização civil e pena l cab1veis, inclusive com valor de
Caução
depositado
junto
ao
Município,
pela
contracadC1.

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

DAS CO MUNICAÇÕES

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

DO FORO

Clá usula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes elegem
o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná.
Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de
igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.
Nova Cantu, Estado do Paraná, 01 de Julho de 2016.

~

CONSTRUTO~ BE FuJ LTDA ME
Contrat ado
~doro de Souzc,
CPF: OIJS 491.929-05

RG.J:077.0ZO·ZPR

Campo Mour:lo - PR

TESTEM UNHAS:

MUNICÍPIO DE NOVA CAN
Estado do Paraná
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br
EXTRATO DE CONTRATO.
CONTRATANTE:
CONTRATADO:
OBJETO:

VALOR:

ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
EXECUÇÃO:

REF. PROCESSO LICITATORIO n° 031/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2016
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ
CNPJ n° 77.845.394/0001-03
CONSTRUTORA BERIT LTDA ME
CNPJ 15.710.012/0001-87
Execução de Serviços de Reforma/ ampliação e
remodelação do Centro de Saúde do Distrito
de Santo Rei.
R$-139.814,99 (Cento e Trinta e Nove Mil,
Oitocentos e Quatorze Reais e Noventa e Nove
Centavos).
01 DE Julho de 2.016.
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
180 (cento e oitenta) dias.
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000
CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório no 03112016 -Edital
de Tomada de Preços n° 004/2016, que tem como objeto a Execução de Serviços de
Reforma/ampliação e remodelação do Centro Municipal de Saúde do Distrito de Santo Rei,
conforme especificação no Edital.
Toma-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa:
LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-139.814,99 (Cento e Trinta e
Nove Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos): CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, Inscrito no CNPJ sob o no 15.710.012/0001-87.

Nova Cantu, Paraná, 20 de Junho de 2.016.

Prefeitó Munici
Nova Cantu - Pr.
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CR EA -PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabi6dade Técnica Lei Fed 6496/77

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

Ya/ori=e sua~ ProflS!ào: Mat!lenlta os Projetos 'ra Obra

2• VIA- ORGAOS PUBLICOS

1111111 11111111111111111111111111

O valor de R$ 67,68 referente a esta ART foi pago em 29/10/2015 com a guia n• 100020154676251
Profossional Conltatado: SEBASTIÃO RONALDO VILELA (CPF:357.616.019-15)
Titulo Formação Prol .: ENGENHEIRO CIVIL.
Em resa contratada:

N' Carteira: PR-19354i D
N' Visto Crea:N' Re islto:

Conltatante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
Endereço:RUA BAHIA, 85 CENTRO
CEP: 87330000 NOVA CANTU PR Fone: (44) 3527 1281
Local da Obra/Serviço: RUA NAGIB JAFET/RUA PARANÁ. 85
DISTRITO DE SANTO REI - NOVA CANTU PR
Latitude: Long itude:
Tipo de Contrato 5
VINC ULO EMPREGATiciO
Ativ. Técnica
9
ELABORAÇAO DE ORÇAMENTO
Área de Comp.
1100 SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL
Tipo Obra/Serv
21 6 ORÇAMENTO
Serviços
168 ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS
contratad os

Quadra:22

Lote:18

CEP: 87330000

Guia N
ARTN'
20154676251
VIr Taxa

Dimensão

96,02 M2

Dados Compl.

o

Data Início
Data Conclusão
RS 67.68
Entiljlfde de Classe

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO
Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes. etc
TRATA-SE: ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE UMA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA U NIDADE DE SAÚDE DE SANTO REI, COM
96,02 M': SENDO, ÁREA DE 55,85 M' EXISTENTE E AMPLIAÇÃO ÁREA DE 40,17 M'. VALOR DE R$ 143.400.00 (CENTO E
QUATROCENTOS REAIS). CONFORME TOMADA DE PREÇOS 015/2015.

Assinatura do Contratante

2' VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgaos de administração pública, cartórios e outros.
Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067
A autenticação deste documento poderá ser consu ltada através do site www.crea-pr.org.br
A A notação de Respon sabilidade T écnica (ART) foi i nstituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada
pelo Conselho Federal de Engen haria e Agronomia ( CO NFEA) através da Resolução 1025/ 09.

01 /10/2015
30/10/2015
311

lnsp.: 4530
12107/2016
CreaWeb 1.08

MUNICÍPIO DE NOVA CA
Estado do Paraná
0

CNPJ N. 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@hotmai l.com ou pmncantu@iq.com.br

DECLARACÃO

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n°
031/2016 - Edital de Tomada de Preços n° 004/2016, efetuado para
Reforma/ampliação e remodelação do Centro de Saúde do Distrito de Santo
Rei, cuja empresa vencedora foi: CONSTRUTORA BERIT LTDA ME,
inscrita no CNPJ sob o no 15.710.012/0001-87, atendeu a todos os dispositivos
constantes na legislação em vigor, em especial à Lei n° 10.520/02 e
8.666/93, de 21/06/1 993, e suas alterações, inclusive quanto à forma de
publicação.
Nova Cantu, Estado do Paraná, 20 de Junho de 2.016.

MUNICÍPIO DE NOVA CANT
Estado do Paraná

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03

"Paço Municipal Martin Krupek"
SCI - Sistema de Controle Interno

Relatório Administrativo n°. 021/2016.
Processo Licitatório n°. 031/2016.
Modalidade Edital de Edital de Tomada de Preço n°. 004/2016.

presente
relatório
trata
do
processo
li citatório
O
Reforma/Remodelação/Ampliação - Centro de saúde Santo Rei.

004/2016

n°.

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas
pela lei 8.666/93 .
Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da
licitação.

Nova Cantu, 09 de Agosto de 2016.

É o parecer, s.m.j.

Elis Marin,á da Silva
Controladora Geral

Controlador Interno

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

.

,--...

..

TERMO DE ADJUDICACÃO
REF: PROCESSO LICITATÓRIO N" 031/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n• 004/2016
A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação,
do processo licitatório em epígrafe à Empresa, conforme segue:
LOTEN•Ol-

EMPRESA:
CONSTRUTORA BERIT LTOA ME
CNPJ-15.710.012/0001-87

LOTES E/OU ITENS:
no valor de R$-139.814,99 (Cento e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Quatorze
Reais e Noventa e Nove Centavos).

LOTE ÚNICO, ITEM ÚNICO no Valor total de R$-139.814,99 (Cento e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Noventa e Nove
Centavos):- CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, Inscrito no CNPJ sob o n• 15.710.012/0001-87.
Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para
interposição de recurso.

Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.0 16.

Comissão de Licitações:

o)
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO
PROCESSO LICITATÓRIO No 031/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2016
Às 11:00 hs (dez horas e trinta minutos) do dia 14 de Junho de 20 16, na Sala de Reuniões da Prefeitura
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados, com a finalidade de
proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva Reforma
Remodelação/ampliação de UBS - Distrito de Santo Rei, 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:

EMPRESA I CNPJ
CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA
CNPJ n° 15.545.532/0001 -81
CONSTRUTORA BERIT L TDA ME
CNPJ n° 15.710.012/0001-87
Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 02 empresas compareceram para participar do certame, e,
apresentaram os envelopes de n° O1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo os documentos de
habilitação das participantes, sendo que todas as empresas participantes apresentaram toda documentação exigida em
edital, sem questionamentos das mesmas.
Iniciou-se então a abertura do envelope contendo as propostas de preços das participantes, e, sendo
apresentados da seguinte forma:
LOTE 01ITEM
Valor Total
R$-139.814,99
01

OI

R$-143 .400,00

EMPRESA VENCEDORA
CONSTRUTORA BERIT LTDA ME
CNPJ 0° 15.710.012/0001-87
CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TDA
CNPJ 0° 15.545.532/0001-81

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, que o objeto
licitado seja ADJUDICADO aos vencedores:
CONSTRUTORA BERIT LTDA ME, Inscrito no CNPJ sob o o 0 15.710.012/0001-87, no valor total de R$139.814,99 (Cento e Trinta e Nove Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Noventa e Nove Centavos);
Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as decisões
exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de
procedimento.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada vai
assinada.
Nova Cantu, Paraná, 14 de Junho de 2.016.

Comi"ão de Lidtaçõe.!Equipe de Apoi%

Participantes:

~~ 6-~._c:J.._vd--~L

~ ~

1z

~

«.
iJ.J

CONSTRUTORABERIT LTDA- M
Cll PJ: 1~ . ~10.0 '1 2/000·1-3~

IHSCP. IÇ 40 ESii>..CU4L: 90 ~Se2::-90

ANEXOIII
PROPOSTA DE PREÇOS
Proc. Licitatório n. 0 : 031/2016 TOMADA DE PREÇOS n. 0 : 004/2016
EMPRESA: Construtora Berit Ltda ME
CNPJ N. 0 : 15.710.012/0001 -87
ENDEREÇO: Rua Pedro Gênero, 365 Jd Izabel.
REPRESENTANTE: Sérgio Teodoro de Souza.
CPF: 005.49 1.929-05 - RG: 7077020-2
CONTA CORRENTE: 58 .027-9 AGÊNCIA: 0406 -5 BANCO: Banco do Brasil
A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo
Licitatório em epigrafe , que trata da Reforma e Ampliação de UBS no Distrito de Santo
Rei .
O preço global, fixo e sem reajuste, proposto para a execução do objeto é de R$
139.8 14,99 (Cento e trinta e nove mil oitocentos e quatorze reais e noventa e nove
centavos) .
O prazo de validade da proposta de preços é de 06 (Seis) meses a partir da data de
abertura das propostas.
O prazo de execução da obra é de 180 (Cento e oitenta) dias.

Obs.: Quando a proposta to1· por lote, colocar o va lor total do lote.
Os pagamentos se rão efetuados de acordo com o contido no Edita l em questão.
A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas.
O preço proposto contemp la todas as despesas necessá rias à execução do contrato. conforme edita I de
licitação.

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

Nova Cantu, 14 de junho de 2016.

Carlos He
Engennu•••o.-....,"c,

Endereço: Rua Pedro Gênero, 365- Jardim lzabel
r "" P· A7 '<.n0- 1"in I í:::.mnn Mn11ri'ln- PR

PLANINHA DE SERVIÇOS

Eng• Civil -

AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI
RUA NAGIB JAFET/ RUA PARANÁ SIN"
15 de Maio de 2015
SEBASTIÃO RONALDO VILELA
CREA 19.354-D/PR.

Organizado por: Eng • Civil Vilela
Unidade

Descrição

Item

Quantida
de

I

P~e~~

Umtan o

I

Val or Total

SERVIÇOS PRELIMINARES
Demolição de alvenaria.
Placa obra 2,00x1 ,SOm chp galv.pint.c/tinta autom.

m3
m2

24,71
3,00

52,85
293,04

1.305,80
879,11

Barracão p/depósito em tábuas madeira, cobertura fibrocimento 4mm, incluso piso, argamas.
traço 1:6 (cimento/areia) .
Locação de obra em tabuas e pontaletes corridos.
Retirada de portas e janelas.
Subtotal

m2
m
m2

10,00
40,17
16,50

386,21
9,08
31,05

3.862 ,07
364,63
512 ,39

2
2.1
2.2
2.3

FUN DAÇOES INFRA-ESTRUTURA
Estaca a Irado (broca) D=25cm c/ concreto FCK = 18Moa sem aco.
Armação de aço CA 50 diam.1 Omm 3/8 fornecimento, corte. dobra, colocação .
Armação de aço CA 60 diam.4,2 fornecimento, corte. dobra. colocação.
Subtotal

m
kg
kg

3
3.1
3.2
3.3
3.4

SUPRA-ESTRUTURA I VIGA BALDRAME I PILAR I VIGA RESPALDO/ FORRO DE PVC
Concreto FCK=20Mpa incluindo lançamento e adensamento.
Armação de aço CA 50 diam.1 OMM 3/8 fornecimento, corte, dobra, colocação.
Armação de aço CA 60 diam.4,2 fornecimento, corte, dobra. colocação.

1
1. 1
1.2
1.3

1.4
1.5

I

I

m3
kg
kg

I

8 ,22 1
612,40
136 ,25

429.11
9,48
10,08

Valor Total
do Item

~~r
I

6.924,00

I

6.622,32

I

25.565,60

I

8.024,36

4 620,14
1.543,61
458,57

53,72
9.48
10,07

86,00
162,88
45,53

I

I

3.527,26
5.803,71
1.373,60

Forma chapa de madeira compensada plastificada 18mm para estrutura de concreto incluindo
3.5
3.6
3.7
3,8
3,9

corte, montagem, escoramento, desforma.
verga e contra verga 10x10cm em concreto (incl.fonnas e aço).
Impermeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 demãos.
Forro de PVC e= 8mm com larugamento.
Forro de beiral em madeira de sedrinho ou Pinus sem no.
Tabua de vista em madeira dura.
Subtotal

4
4.1
4.2

' ALVENARIA
Alvenaria lij. furado (10x15x20cm) 1 vez, assentem arg14cm.traço 1:4 (cimento/areia) .
Alvenaria lij, furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assent.em arg. 10 em traço 1:4 (cimento/areia).
Subtotal

5
5. 1
52

REVESTI MENTO DE PAREDES INT/EXT
Cllapco pauntlext. arg cim/areia. traço1:3. e=5mm.
Emboço parede int/ext, arg mista. e=20mm

I

m2
ml
m2
m2
m2
ml

108,65
19,20
32 ,10
85,26
33,50
47,75

m2
m2

45.50
96,50

1112

m2

I

229,93
229.93

53,72
38,41
11 ,36
41 ,41
70,83
42,28

I

64,281
52 ,85

5.836,95
737,38
364,62
3.530,47
2.372,93
2.018,68

2.924,82
5.099,54

5,95
27, 19

que F. Poças
FnQEt'ftiro Civil
-~~~U .v'1vi:J

PLANINHA DE SERVIÇOS

Eng• Civil-

AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI
RUA NAGIB JAFETI RUA PARANÁ SIN°
15 de Maio de 201 5
SEBASTIÃO RONALDO VILELA
CREA 19.354-DIPR.

Descrição

Item

5.3

Azuleijo paredes banheiro.
Subtotal

(

Organizado por: Eng• Civil Vilela

Unidade

m2

Quantida
de
42,70

I
I

Preço
Unitário
49,58

Valor Total

Valor Total
do Item

2.117,01

9.736,95

I

~~l.~ ~
%

'~!

PLANINHA DE SERVIÇOS

··-•
1 •

Eng• Civil Item
10.3
10.4
10.5

11
11..1
11.2
11 .3
11.4
11.5
11 .6
11 .7
11 .8
11 .9
11.10
11 '1 1
11.12
11 '13
11 '14
11.15
11 .16
11.17

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12;6
12.7
12.8
12;9
12.10
12.11

.

............ __

AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI
RUA NAGIB JAFETI RUA PARANÁ SIW
15 de Maio de 2015
SEBASTIÃO RONALDO VILELA
CREA 19.354-DIPR.
Descrição
Rampa em concreto desempenado, e= 5cm, conforme projeto.
Corrimão em lubo galvanizado, conforme projeto.
Portão metalico em tubo chato de ferro, 300x120cm de correr.
Subtotal
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Eletroduto flexível corrugado 3/4.
Eletroduto rígido 1 1/2" para entrada de medição.
Eletroduto rígido 1" para entrada de telefone.
Caixa de passagem 4x2" plastico da marca tigre .
Cabo de cobre isolado 2,5mm'.
Cabo de cobre isolado 6mm 2 •
Luminária tipo calha,sobrepor c/realor part.rápida e lâmp.fluoresc.2x40W, completa.
Luminária lipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lâmp.fluoresc.2x20W, completa.
Cabo de telefone 2 pares.
Interruptor 01 tecla simples com placa.
Interruptor 03 teclas simples com placa.
Interruptor 02 teclas simples com placa.
Tomada telefônica 4 pinos padrão lelebras.
Tomada 2P+ T 20A - 250V com placa- fornecimento e instalação.
Quadro com barramento para 6 disjuntores.
Disjuntor monopolar 1 OA a 30A.
Disjuntor bipotarr 1OA a 30A.
Subtotal
INSTALAÇÕES HIDRÁ ULI CAS
Tubo de esgoto de 100mm com conecçôes fornecimento e instalação.
Tubo de esgoto de 40mm com conecçôes fornecimen to e instalação.
Ralo sifonado 100x1 00x50mm.
Tubo de agua fria 50mm com conecçôes fornecimento e instalação
Tubo de agua fria 25mm com conecçôes fornecimento e instalação.
Tubo de agua fria 32 mm com conecçoes fornecimento e instalação.
Porta sabonete liquido.
Porta papel.
Porta toalha em plaslico ABS.
Lavatório em louça branca, com coluna. sifão. válvula e engate, torneira fornecirn . e instai.
Vaso sannario completo - fornecimento e instalação.

Organizado por. Eng.• Civil Vilela
Unidade I Qua;;:ida
m2
ml
m2

m
m
m
Unidade
m
m
Unidade
Unidade
m
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

11 ,76
12,50
3,60

I

Preço
Unitário
75,24
196,15
196,15

V: 1 T0 t 1
a or
a

I

Valor Total
do Item

884,83
2.451,88
706,14
12.651,67

67 ,50
20,00
20,00
26 ,00
300,00
50,00
6 ,00
8 ,00
50.00
7.00
1,00
1,00
3,00
17,00
1,00
3,00
2 ,00

5,41
23,52
14,64
5,98
3,66
6,41
98,78
62,76
1,73
29,19
41,98
38,84
23,17
28.38
93.29
12,61
66,52

365,26
470,34
292,89
155,40
1.096,88
320,29
592,66
502,09
86,29
204,34
41,98
38,84
69,50
482,50
93,29
37,82
133,05
4.983,41

36,00
24,00
2,00
24 ,00
36,00
12,00
4,00
2,00
4,00
4,00
2.00

m
m
Unidade
m
m
m
Unidade
Unidade
Unidade

52,94
26,97
47,41
33,92
17,90
24 ,64
41 ,25
42,11
50,51
499,65
354,17

1.905,93
647,24
94,83
814,09
644.44
295,66
165,01
84,22
202,02
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PLANINHA DE SERVIÇOS
Obra:
Local:
Data:
Orçado por:
Eng• Civil·

AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI
RUA NAGIB JAFET/ RUA PARANÁ S/N°
15 de Maio d e 2015
SEBASTIÃO RONALDO VILELA
CREA 19.354-D/PR.

Item

12. 12
12,13
12;14
12.15
12.1 6
12. 17
12.18
12.19

13
13.1

Organizado por. Eng° Civil Vilela

Descrição

Valvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado.
Registro de gavela 3/4 com acabamento.
Caixa de agua de 500 lts. Fibra .
Caixa de Gordura em alvenaria com tampa de concreto.
Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto.
Fossa septica em alvenaria , revestida em argamassa com impenneabilizante e tampa em concreto.
'Sumidouro com anel em alvenaria 0 =1,20m , prof.= 6 ,00 m com tampa de concreto.
Apoio para banheiros p/ cadeirantes.
Subtotal
'LIMPEZA
Limpeza final da obra.
Subtotal

I

Unidade

Quantida
de

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

2,00
5,00
1,00
1,00
3,00

106,79
87 .57
259,36
310.58
310,58

213,58
437.87
259,36
310 ,58
931 ,73

1,00
1,00
4,00

2.016,05
1.521 ,00
196.15

2.016,05
1.521 ,00
784 .60

Unidade
Unidade
Unidade

I

Preço
Unitário

I
m2

I

96,02 1

9.76

14.035,13

937.13

Total

TOTAL DA OBRA COM BOI 25%

Valor Total
do Item

Valor Total

11

139.814,991
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TOMADA DE PREÇOS N° 004/2016
PROCESSO LICITATÓRIO No 031/2016
PROPOSTA DE PREÇOS

EMPRESA: CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTOA,
CNPJ: 10.545.532/0001-81
ENDEREÇO: AV. YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO
REPRESENTANTE: SERGIO ANTONIO PASTRO
CPF: 727.154.729-00
RG: 3.536.269-0
CONTA CORRENTE: 574-1
AG ÊNCIA: 3326
BANCO C.E.F
A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo
Ucitatório em epígrafe, que trata Reforma Remodelação/ampliação do Centro de Saúde
Emiliano Bonifácio Campigotto- Nova Cantu.

Item.

Qtd

Unid.

Descrição

Preço
Unitário

Preço
Total

01

01

Unid

Reforma Remodelação/ampliação
do Centro de Saúde Emiliano
Bonifácio Campigotto - Nova Cantu.

143.400,00

143.400,00

Valor global= R$ 143.400,00 (cento e quarenta e três mil e quatrocentos reais).
•
•
•
•

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

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

-

......

Ubiratã-PR, 10 de junho de 2016.
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s6ffiio ANTONIO PAST#O
ÇPF: 72"U_54. 729-00
'--RG:3.536.269-0

CONSTRUTORA PASTRO & CIA L TO A.
C N P J n• 15.545.532/0001-81
IN S C R I Ç À O ESTADUAL. 9 O . 595.364-83
Av . Yolanda b.<JUreiro de Carvalho, 635~ Centro - Fone: (Oxx44) 3543-1636 CEP 85.440-000 - UBIAATA
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PLANINHA DE SERVIÇOS

O-

Data: 15 de Maio de 2015

~

• ~4'0 --- p

4QNJ1BI ~---;p
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Obra: AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI
Local: RUA NAGIB JAFET/ RUA PARANÁ S/N°

.

·

.Iv/.

0&.-:
ac~\ü

f! A$1.RQ_._._.(/;(._·-

Edital: 004/2016

Uni d

Qntd

Preço
Unitári o

Valor Total

m3
m2

24,71
3,00

54,20
300,55

1.339,28
901 ,65

m2

10,00

396,11

3.961,10

m
m2

40,1 7
16,50

9,31
31 ,85

373,98
525,53
7.101,54

m

86,00

55, 10

4.738,60

Armação de aço CA 50 diam.1 Omm 3/8 fornecimento, corte, dobra, colocação.

kg

162,88

9,72

1.583,19

Armação de aço CA 60 diam.4,2 fornecimento, corte, dobra, colocação.

kg

45,53

10,33

470,32

Item

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5

2
2,1
~

2,3

Descrição

SERVIÇOS PRELIMINARES
Demolição de alvenaria.
Placa obra 2,00x1 ,SOm chp galv.pint.cJtinta autom.
Barracão p/depósito em tábuas madeira, cobertura fibrocimento 4mm, incluso
piso, argamas. traço 1:6 (cimento/areia) .
Locação de obra em tabuas e pontaletes corridos.
Retirada de portas e janelas.
Subtotal
FUNDAÇÕES INFRA-ESTRUTURA
Estaca a trado (broca) D=25cm cJ concreto FCK = 18Mpa sem aço.

6.792,12

3,1

Subtotal
SUPRA-ESTRUTURA I VIGA BALDRAME I PILAR I VIGA RESPALDO/ FORRO
DEPVC
Concreto FCK=20Mpa incluindo lançamento e adensamento.

m3

8, 22

440,11

3.617,70

3,2

Armação de aço CA 50 diam.10MM 3/8 fornecimento, corte, dobra, colocação.

kg

612 ,40

9,72

5.952,53

3,3

Armação de aço CA 60 diam.4,2 fornecimento, corte, dobra, colocação.

kg

136,25

10,34

1.408,83

3,4

Forma chapa de madeira compensada plastificada 18mm para estrutura de
concreto incluindo corte, montagem, escoramento, desforma.

m2

108,65

55,10

5.986,62

ml
m2
m2
m2
ml

19,20
32,10
85,26
33,50
47,75

39,39
11,65
42,47
72,65
43,36

756,29
373,97
3.620,99
2.433,78
2.070,44
26.221,13

m2

45,50

65,93

2.999,82

m2

96,50

54,20

5.230,30

3

3,5
3,6
3,7
3,8

.

4
4,1
4,2

5
5,1
5,2
5,3
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5

verga e contra verga 10x10cm em concreto (incl.formas e aço).
Impermeabilização com tinta betuminosa baldrame I 02 demãos.
Forro de PVC e= 8mm com tarugamento.
Forro de beiral em madeira de sedrinho ou Pinus sem no.
Tabua de vista em madeira dura .
Subtotal
ALVENARIA
Alvenaria tij. furado (10x15x20cm) 1 vez, assentem arg14cm.traço 1:4
(cimento/areia).
Alvenaria tij, furado (10x15x20cm) 1/2 vez, assentem arg. 10 em traço 1:4
(cimento/areia).
Subtotal
REVESTIMENTO DE PAREDES INT/EXT
Chapco par.int/ext, arg cim/areia, traço1 :3, e=5mm.
Emboço parede int/ext, arg mista, e=20mm.
Azuleijo paredes banheiro.
Subtotal
REVESTIMENTO DE PISOS
Regularização de piso/base em arg.traço 1:3(cimento/areia, esp.3,0cm, preparo
manual.
Piso cerâmica esmaltada linha media,PEI4, assent.clarg.colante,clrejunt.cimento
branco.
Rodapé cerâmico colocado argama colante + rejunte.
Soleira em granito cinza andorinha 20cm larg.
Contlêl piso/lastro em concreto 1 :3:6 e=5cm e:spe:s:sulêl com impermeabilizante

vedacit.

8.230,12
m2
m2
m2

229,93
229,93
42,70

6,10
27,89
50,85

1.402,57
6.412,75
2. 171 ,30
9.986,62

m2

85,26

36,32

3.096,64

m2

85,26

54,20

4.621,09

m
m

85,35
15,71

15,37
201 ,18

1.311,,83
3.160,54

m2

42,60

43,03

1.83a.o8

§fp.'~'U~

Subtotal
ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA

7
7,1

14.023,~1\
~~

li'

~fL. ~.,ft42').~- 6~~8,58••

Estrutura p/telha de barro, em madeira lei não aparelhada com tesouras.

m2

96,02

7,2

Cobertura c/ telha de barro incluindo capas com rejunte para vedação.

m2

96,02

7,3

Agua furtada com chp aço galv n° 24, desenvolv. 45 em.
Subtotal
ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO
Pta.mad.comp.lisa (80x210cm)incl.aduela/dobradiça.
Pta.mad.maciça almofadada (80x21 Ocm)incl.aduela/dobradiça.

m

4,55

Unid
Unid

4,00
4,00

606,40
765,62

2.425,60
3.062,48

Porta em vidro temperado 1O mm espessura incluso acesso rios de instalação.

m2

5,50

424,72

2.335,96

8,3

Janela em vidro temperado 8mm espessura incluso acessarias de instalação.

m2

7,94

368,84

2.928,59

8,4

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

m2

7,94

143,06

1.135,90

8,5

Granito cinza polido para peitoril, e=2,0 em , larg.20cm- fornecimento e instalação.

m

8,04

201,18

1.617,49

8
8,1
8,2

9
9,1
9,2
9,3
f

.

10
10,1

10,2
10,3
10,4
10,5
11

11 '1
11,2
11 ,3
11,4
11,5
11,6
11 ,7

11,9
11 '10
11 '11
11 '12
11 '13
11 '14
11,15
11 '16
11 ,17
12

12,1

63,

a -_; --

91X1._<t<

-~v~~J.~

-

Subtotal
PINTURA EM PAREDES INTERNA E EXTERNA
Pintura látex acrílica amb.int/ext., 3 demãos.
Emassamento massa acrílica p/amb.int/ext 3 demão.
Pintura com tinta texturizada acrílica.
Pintura em verniz fosco em esquadrias de madeira.
Subtotal
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E OUTROS
Piso para calçada em concreto desempenado, e=S em.
Piso em paver 1Ox20cm, esp = 6 em, assentado sobre colchão de pó de pedra
esp =3m.
Rampa em concreto desempenado, e= Sem, conforme projeto.
Corrimão em tubo galvanizado, conforme projeto.
Portão metalico em tubo chato de ferro, 300x120cm de correr.
Subtotal
INSTALAÇÕES ELETRICAS
Eletroduto flexível corrugado 3/4.
Eletroduto rígido 1 1/2" para entrada de medição.
Eletroduto rígido 1" para entrada de telefone.
Caixa de passagem 4x2" plastico da marca tigre.
Cabo de cobre isolado 2,5mm2 .
Cabo de cobre isolado 6mm2 .
Luminária tipo calha,sobrepor e/reator part.rápida e lâmp.fluoresc.2x40W,
completa.
Luminária tipo calha, sobrepor e/reator part.rápida e lãmp.fluoresc.2x20W,
completa.
Cabo de telefone 2 pares.
Interruptor 01 tecla simples com placa.
Interruptor 03 teclas simples com placa.
Interruptor 02 teclas simples com placa.
Tomada telefônica 4 pinos padrão telebras.
Tomada 2P+T 20A- 250V com placa- fornecimento e instalação.
Quadro com barramento para 6 disjuntores.
Disjunto r monopolar 1OA a 30A.
Disjuntor bipolarr 1OA a 30A.
Subtotal
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

13.506,01

Tubo de esgoto de 100mm com conecções fornecimento e instalação.

12,2 Tubo de esgoto de 40mm com conecções fornecimento e instalação.
12,3 Ralo sifonado 100x100x50mm.
12,4 Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e instalação
12,5 Tubo de agua fria 25mm com conecções fornecimento e instalação.
12;6 Tubo de agua fria 32 mm com conecçoes fornecimento e instalação.
12,7 Porta sabonete líquido.
12,8 Porta papel.
12;9 Porta toalha em plastico ABS.

7

,.--

}(

m2
m2
m2
m2

198,36
198,36
93,85
26,88

19,90
21,25
23,53
20,71

3.947,36
4.215,15
2.208,29
556,68
10.927,49

m2

37,00

43,03

1.592,11

m2

99,32

72,87

7.237,45

m2
ml
m2

11,76
12,50
3,60

77,17
201 ,18
201 ,18

907,52
2.514,75
724,25
12.976,08

m
m
m
Unid
m
m

67,50
20,00
20,00
26,00
300,00
50,00

5,55
24,12
15,02
6,13
3,75
6,57

374,63
482,40
300,40
159,38
1.125,00
328,50

Unid

6,00

101,31

607,86

Unid

8,00

64,37

514,96

m
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

50,00
7,00
1,00
1,00
3,00
17,00
1,00
3,00
2,00

1,77
29,94
43,07
39,84
23,76
29,11
95,68
12,93
68,23

88,50
209,58
43,07
39,84
71 ,28
494,87
95,68
38,79
136,46
5 .111,20

m

36,00

54,30

1.954,80

m
Unid
m
m
m
Unid
Unid
Unid

24,00
2,00
24,00
36,00
12,00
4,00
2,00
4,00

27,66
48,63
34,79
18,36
25,27
42,31
43,19
51 ,80

663,84
97,26
834,96
660,96
303,24
7j69,24
fc6,38
07,20

,
Lavatório em louça branca, com coluna, sifão, válvula e engate, torneira fornecim.
12 10
e instai.
12,11 Vaso sanitario completo - fornecimento e instalação.
12,12
12,13
12;14
12,15
12,16
.
12 17

Valvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado.
Registro de gaveta 3/4 com acabamento.
Caixa de agua de 500 lts. Fibra.
Caixa de Gordura em alvenaria com tampa de concreto.
Caixa de inspeção em alvenaria com tampa de concreto.
Fossa septica em alvenaria, revestida em argamassa com impermeabilizante e
tampa em concreto.
•
Sumidouro com anel em alvenaria D=1,20m, prof.= 6,00 m com tampa de
12 18
concreto.
12,19 Apoio para banheiros p/ cadeirantes.
Subtotal
13
LIMPEZA
13, 1 Limpeza final da obra.
Subtotal

Unid

4,00

Unid
Unid

2,00
2,00

Unid
Unid
Unid
Unid

5,00
1,00
1,00
3,00

Unid

1,00

2.067,74

2.067,74

Unid

1,00

1.560,00

1.560,00

Unid

4,00

201 ,1 8

804,72
14.395,01

m2

96,02

10,01

961,16
961,16

TOTAL DA OBRA =

ur·

'tã-PR, 10 de junho de 201 6.

R$ 143.400,00

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

QQ_N11.B,.TORA

A: AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI

PAS7ft0
A

AL: RUANAGIBJAFET/RUAPARANA,SIN°- DISTRITODESANTOREI
ICIPIO: NOVA CANTU PR.

,M

I
I
!
I

SERVIÇOS I MESES

MES -1

SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDAÇÕES INFRA-ESTRUTURA
SUPRA-ESTR.NIGA BAL./PILARIRESP.
ALVENARIA
REVESTIMENTO PAR. INTERIEXTERN.
REVESTIMENTO DE PISOS
ESTRUTURA P/COBERT/COBERTURA
PORTAS E JAN. VIDRO TEMPERADO
PINTURA PAR. INTERNA E EXTERNA
PAV. EXTERNAS E OUTROS
INSTALAÇÕES ELETRICAS
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
LIMPEZA

7.101,54
3.396,06
10.488,45

TOTAL MENSAL
TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL MENSAL

20.986,05
20.986,05
15%

MÊS ·2
3.396,06
5.244,23
4.938,07

3.950,51

17.528,86
38.514,91
12%

o

A

A1A

~"

·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-

MES ·3

5.244,23
1.646,02
2.496,65
2.804,64
2.633,67

MÊS-4

MÊS-5

3.244,02

2.622,11
1.646,02
4.993,31
4.206,95
2.633,67
4.051,80
3.606,07
3.244,02

4.318,50

5.758,00

2.496,65
4.206,95
3.950,51
4.051,80
3.606,07
3.244,02
2.555,60
2.159,25

22.387,73
60.902,64
16%

32.761,97
93.664,61
23%

28.892,97
122.557,58
20%

MÊS· 6

2.622,1 1

2.804,64
5.402,41
3.715,35
3.244,02
2.555,60
2. 159,25
961,16
20.842,42
143.400,00
15%

TOTAL-ITEM

%-ITEM

7.101,54
6.792,12
26.221,13
8.230,12
9.986,62
14.023,18
13.168,35
13.506,01
10.927,49
12.976,08
5.111,20
14.395,01
961,16

4,95
4,74
18,29
5,74
6,96
9,78
9,18
9,42
7,62
9,05
3,56
10,04
0,67

143.400,00

100,00
100%

..._

:itã-PR, 10 dejunpo de 2016.
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ENGO CIVIL - SêGIO ANTONTO PAST
CREA - PR 20.78efD
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MINIST ÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO NEG ATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO
Nome: CONSTRUTORA BERIT LTDA - M E
CNPJ: 15.710.012/0001 -87
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 não constam
pendências em seu nome , relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PG FN).
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 n~ 8.212 , de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet , nos
endereços <http://www. receita.fazenda.gov.br> ou <http://www. pgfn. fazenda. gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1.751 , de 02/10/ 2014 .
Emitida às 09:37:37 do dia 06/01/ 2016 <hora e data de Brasília> .
Válida até 04/07/20 16)
Código de controle da certidão: 37AF.98DB.AC71.66D5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0910612016

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição:
1571001210001 - 87
Razão Soc ial: CONSTRUTORA BERIT LTDA ME
Nome Fantasia:CONSTRUTORA BERIT LTDA ME
Endereço:
R PEDRO GENERO 365 I JARDIM

I ZABEL

I CAMPO MOURAO I PR I

87309-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regula r perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribu ições e/ou encargos devi dos, decorrentes
das ob ri gações com o FGTS.

Validade : 31/0 5/ 2016 a 29/06/20161
Certificação Número: 2016053102400988188704

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

A utili zação deste Certificado para os fins previstos em Le i está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Ca ixa:
www.caixa.gov .br

:: - .·

PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GO\'(RtiO DD EST.\00
S tcreliUI.Jd:tFuon tu

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N° 0147 45602-49

Certidão forn ecida para o CNPJ/M F: 15.710.012/0001 -87
Nome: CONSTRUTORA BERIT LTDA - ME
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cob rar débitos aind a não
registrad os ou que venh am a ser apu rados, certificamos que, verificando os reg istros da Sec retaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificad o,
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 .

Válida até 28/09/201 & - Fornecimento Gratuito

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

Pagma

l

de 1

ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO
SECRETARIA DA FAZENDA E A DMINISTRAÇÃO
DEPARTAM ENTO ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Protocolo:

N. Certidão: 10092/2016

Contribuin te: CONSTRU TORA BERIT LTDA - ME
CPF: 15.710.012/0001 -87

RG:

Endereço: RU A PEDRO GENERO, n° 365
Bairro: JARDIM KIMB ERLIM
Complemento:
,equerente:
Cód. Co ntrib.: 6140408

Ponto de Referência:
Validade: 04/07/201 6"

[FINALIDADE]
!PARA FINS DIVERSOS

[OBSERVAÇÕES]

Decl aramos que para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadastro deste
unicípio.

CAMPO MOURÃO/PR, 2 de junho de 2016.

Emitido Via Portal
Rua Brasil, 1487 - CAMPO MOURÃO- PARANÁ- CAIXA POSTAL, 420- CEP 87301 - 140
TEL. : (44) 3518-1144 - FAX: (44) 3518-1104- CNPJ MF ~o 75904524/0001-06

PGDEP. ~1 U[ .•. --I/_: _s_ ,
JO T A~~Lrr

JQSTIÇ~

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome : CONSTRUTORA BERIT LTDA - ME (MATRIZ E FILIA IS )
CNPJ : 15.710.012/0001 - 87
Certidão n°: 14882653/2016
Expedição: 03/02/2016, às 09:08:15
Validade : 31/07/2016 ' - 180 (cento e o i tenta) d ias , contados d a d a ta
d e sua expedição.
Certifica -S e que CONSTRUTORA BERIT LTDA - ME (MATR IZ E FILI A IS ) ,
i n s crito(a) no CNPJ sob o no 1 5.710 . 012/0001-87, NÃO CONSTA do Ban co
Naci onal de Devedores Traba l histas.
Ce r tidão e miti da com base no art. 642-A da Consolidação d as Le i s do
~rab alho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2 0 11 , e
na Resolução Administrativa no 1470/20 1 1 do Tribunal Supe r i o r do
Trabalho, de 24 de agosto de 201 1 .
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilid ade d os
Tr i bunais do Trabalho e estão atualizados até 2 ( do i s) di as
anteriores à data da sua e xp ed ição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa e m relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A a ce ita ção desta cert i dão condiciona-se à ver ifi ca ç ão d e s ua
a ut e ntic i dade no portal do Tribunal Superi o r do T ra b a l ho na
I nt e rnet ( http://www.tst.jus.br )
Certidão emitida gra t u i tamente .
INFORMAÇÃO I MPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedor es Trabalh i stas consta m o s da dos
ne c e ssários à ident i ficação das pessoas nat u rais e j urídicas
inadimple nte s perante a Justiça do Trabalho quanto às ob r i gações
e stabelec idas em sentença condenatória transitada em julgado o u e m
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernent e aos
r ecolh i men tos p rev i denciários, a honorár i os , a cust as , a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou deco r r e n tes
de execução de acordos firmados perante o Min isté rio Pü b l i co do
T rab alho ou Comissão de Conciliação Pr é via .

02105/2016

Comprovante de Inscrição e de Si tuação Cadastral - lmpressao

Recertél Federal

Com provante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contrib ui nte,
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadas tral.

.d 'J .....

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRA SIL

~~/

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

~~~

NUMERO DE INSCRIÇÃO

15.71 o.012/0001-87

I

MATRIZ

I04/06/2012

DATA DE ABERTURA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

I

EEMPRESN<IAL
CONSTRUTORA BERIT LTOA - M E

NO!~

TITuLO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CONST RUTORA BERIT
CODIGOE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41 .20-4-00- Construção de edifícios
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
4 2.99-5-01 - Construç ão de instalações esportivas e recreativas
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.30 -4-02 -Instalação de portas , janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualqu er mater ial
81.30-3-00 - A tividad es paisagístic as
43.30 -4-04- Se rviço s d e p i ntura de edif ícios em geral
4 2.1 3-8-00 - Ob ras d e urb anizaç ão- ru as, praças e calçadas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0- 01 - Co m ércio va rejista de ferragens e fe r ramentas
25.11-0-0 0- Fa bricação de estrut uras m etálicas

I206-2 I

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
SOC IEDADE EMPRESAR IA LIMITADA

LOGRADOURO
R PED RO GENERO

I. 87.300-970
I
CEP

I365
I
I

NUMERO

I

113AIRROIOISTRITO
. J ARDIM KIMBERLIM

I

I

I

COMPLEMENTO

I ~ ~~

MUNICIPIO
. CAMPO MOU RA O

ITELEFONE

ENDEREÇO ELETRONICO

I

. (44) 3017-0998

I;~~;FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

IsnATIVA
ur,çÃo er-a ASTRAL
I r1vo oc SITur,çilo CADASTRAL

I

IDATA DA SITUAÇÃO CAIO ASTRAL
04/06/2012

~.lo

ISITJ,\ç t-0 ESPECIAL
, . .,. .. . 1'1111"1111111

Aprovad o pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 201 4.
Emitido no dia 02/05/2016 às 13:56:31 (data e hora de Brasí lia).

I

I

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIN.

wJirHJir*ir*

I

TP 04/2016
A33L13150318572~028

Dt06!2016 15:31

n

Debitado
Nome

CONSTRUTORA BERIT LTOA-

Agência

406-5

Conta corrente

58027-9

Creditado

--------Nome

P M N CANTU SERV GERAIS

2349-3
Conta corrente

6457-2
7.170,00

Data

Nesta data

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

Servico de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 Ouvidoria 88 0800 729 5678

0722

r

Município de Can1po Mourão - Cidade Es
Secretaria d e Obras e Serviços Público s - SEOSP
Departamento de Obras - DEPOB

A TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS , QUE A EMP RES A PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA EPP, INSCRITA NO CNPJ No 06.24'1.773/0001-46, COM SEDE A RUA ILHA ABROLHOS ,
547 , ATRAV ÉS DO ENG 0 . CIVI L RESPON SAVEL CARLOS HENRIQUE FE LI PE POÇAS,
CREA PR-139815/D, EXECUTOU OBRA E SERVIÇO PARA O MUNICIPIO DE CAMPO
MOURÃO , 11\lSCR ITO NO CNPJ W 75.904.524/0 001-06 NO PERÍODO DE:

-INICIO:

30/06/2014

-TÉRMIN O:

30/01/2015

-ART 's: W. 20142789935

SENDO: REVITALIZAÇÃ O DA CASA DA CULTURA - i" ETAPA, NO MUNICIP IO DE
CAMPO MOURÃO/PR ; CO M ÁR EA TOTAL DE 1.229,76 W. SENDO TAIS SERVIÇOS
EXECUTADOS:

ITEM

DISCRIMINAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINAR ES

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVA I~IZAOO

í.2

DEIV\OLI ÃO DE T ELHAS ONDULADAS

1.3

DEiviOLICÃO DE CO NTRAPISO - ESPESSURA ATE 4 CM

1.-i

1 DEMOLICP..O DE P ISO CERAfvliCO

1.5

D Et·.tlOLICAO DE PISO V INILICO

1

6

I

DEMOLICÕES DE TIJOL OS FURADOS 6 FU ROS/SEfv.::_I.:.:.R.::::
EA
~P...:_R:..::O::...:V-'-.- -- -- - -- - - 1

1.7 ·-~
R.::."T.:...!.I~RAcc.:D,:,:A:::__D
:::_:E=-~BA:::c.Tc..::E:!..::N-'..
TE::..:S~D:::_:E~
Iv1A~D:::_:E::e..IRA~---------------
1.8
1.9

I RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM

RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM MADEIRA C/ MONT. METALICOS

1.10

RET IRADA DE ESQ UADRIA lv1ETALICA

1.1 1

RETIRADA DE BATENTE S METALICOS

1. 12

DEMOLICAO DE COB ERTURA DE TELHA ONDULADA

1.1 3

R ET IRADA DE CALHA. MET ALICA

I RETI RADA DE RUFO ldETALICO
2

ALVE I'IARIA
'i A LV. EM TIJ.CERAMIC O FU RADO 9X14X19Cfv1, '1/2 VEZ (E= 9CM) . ASS ARG 1·4 (CII\1.E AREIA

:2.1
2.2

MEDIA !>.:AO PEN .), PREP.hiANUAL,

J UN T~\

I Cl'v1

j VERG.A,S 10X 10 Cl•/1. ?REiilOLD. C/CONCR.FCK =15 folr'A (PREP .MEC.

..

~....,:~> :i:.~ r~
O CELO DE ,"JJTENnt~ FOI

Munjcípio de Can1po Mourão- Cidade Escola
Secretaria de Obras e Serviços Públ icos- SEOSP
Departame nto de Obras- DEPOB

IPORTAS DE MADEIRA

13

I

i

!

PORTA DE MADEIRA ALMO_FADADA SEMI-OCA 1A 0 ,80 A 2. 10 INCL ADUELA. ALIZAR. DOBR
E FECHADURA EXT. PADRAO POPULAR

13.1
3.2

PORTA DE MADEIRA PARA DIVISÓRIA. COIJí?LETA. !,'ED. 0,80 X 2,10

4

ESQUADRIAS METÁLIC AS

4 1
4.1 ' 1

-1.12
4.,
·'-

I PORTAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 150X2 10M,INCL.GUARN
II

\ BARRA ANTIPANICO PARo_ ?ORTA
REPAROS OU SUBSTITUIÇ.Z..O E2-QUAIJRIAS lv\ETALIC/\S EXISTENTES

4.2.1

!RETIRADA DE ESQU.Il..DRLc_S I,IE-AUCAS PARA REAPROVEITAI.IENTO

4.~.2

COLOCAÇÃO DE ESQUADRIA M:OT -'L:CP. COt0 REAOROVEIT AMENTO

4.2.3

!SUBSTITUIÇÃO DE PERFIL DE ES2U.t-S';:;.I~S 111ETALICAS

5

I
I IMPERMEABILIZAÇÃO

51

I R=GUU\RIZA~>.O BASE Cl'.'
I H.IPE:RI/IE.:..B ILII.;NTC: :: = ;;c; •

5.2

11':;1--R
~ ' 61L
:-= ..
l.lt:.n
f!PP ). E=-1 /.".',

~
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~

~
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I
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--
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:

I
I

.;~C r ! ·:~ ::.~ := P ·.1:...i~u,:.. _ , !~CL.A::liTIVO
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-""'--·
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em·
.'1 POLIMEROS TIPO

=::2 :·.1

-- -- I· -== --.._ -= ,--- =r- ·-=' -=- . --:. --- = - --1-EL-' D~ =>CI --r~ - -- ! -...

-

--

II
I

.

'

::.,""{,-=::_ ·.-_..-

I

I COBERTUR~.

6
61

6.2

I

/

ESTRUTURA Et.l MADEIR" 1-.P.-'-.RELHADA P/T~Lt-!A Ot~DL.LADA DE rlêROCI~.;ENIC ,
APO IADA El.'l LAJE OU PAREDE

I

I

UNIVE~S"L·__j

1

COBERTUR.J\ C 'TELHA DE FIBROCIMEtHO ONDULADA, E= 6 l.:lM, c· cu t..1EEIRA
11\JCL.JUNTAS DE DILAT. E ACESS. DE FIX .• EXCL. MADEIRAMENTO

I

I

7

ÁGUAS PLUVIAIS

7.1

CAIXAS DE CAPTAÇÃO P/ÁGUAS PLUVIAIS, MED. 60 X 60 COM TAMPA

7.2

TUBO CONCRETO SllviPLES DN 300 lv1M PARA DRENAGEM -FORNECIMENTO E
INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANL.AL H-13/1.1

73

TUBO PIJC P:CAPTACÃO AG UAS PLUVIAIS DN 100~.lM INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E ltlSTAL.'-ÇÃO

I

I

I

7.4

lti\STALACAO DE RUFO tv'IETALICO

7.5

I INSTALAC.Il..O DE CALHA tliETALICA
I

I
I
I

"

8
8.1

/ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- - --

_j

CONDULETE PVC PARA ELETRODUTOS 100 X 50 t.:l " X 2")

ê2

IC?.U7ETA ELETROC.Il..LHA !CAIXA DE PASSAGEt.~) 100 X 50

8.3

\ CRUZETA ELETROCf\LHA 1cA.I>":A DE P,..,ss,.,GEI·Jl 200

>(

I

so

8.5

l QO OISTRCHAPA AÇOGALV PARA 06 DISJUNTORES- FORN. E IN ST
Iao DISH\.CHAPA AÇO GALV. PARA 04 DISJUNTORES- FORN E INST.

e.s

CD DISTR.CHAPA ACO G~.LIJ. PARA 10 DISJUNTORES- FORN E INST

S4

8.7
8.8

IDISJUNTOR TERMOMAG NETICO lviONOPOLAR 15A - FORN. E IN
i DISJUNTOR TERMOMAGNETICO tdONOPOLAR. 20A - FORN

E li\

~·PR

,.., &ell"l ne: J.tr.J:Ifl'lr.nArn:

o:-01

;J;Q,I

I
I

-.

I
I

s&ONFERE
jORI
,
_E_NG° CIVIL

Município de Cmnpo Mourão- Cidade Esc
Secretaria de Obras e Serviços Públ icos - SEOSP
Departamento de Obras - DEPOB

89

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO ~-'10NOPOLAR 32A- FORN. E INSTAL

8 10

I DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR

3.11

I DISJUNTOR TERMOI\IAGNETICO BIPOLAR 30A- FORN

e 12

I DISJUI\!TOR TERMO\IAGNETICO TRIPOLAR 2CA - FORN. E INSTAL

E 11\JSTAL

8.13

DISJUNT OR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR SOA - FOR~l. E INSTAL.

8.14

DISJUNTOR TERMOMAGN ETICO TRI POLAR 70A - FORI~ . E INSTA L.

8 15

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR

8 16

DI SJ UNTOR TERMOMAGNET ICO TRIPOLAR 250A - FORN E INSTAL.

817

DISJUNTOR DIF EREN CIAL RESIDUAL D l tvl 20A

8.18

DISJUNTOR DI FERENCIAL RESIDUAL 01111 160A

8.19

DISJUNTOR DIF ERENC IAL RESIDUAL 011\1 50~

8.20

I1'T ERR UPTOR SIMPLES. 1 TECL.l,- s ::r-.1 PL~.c.;

_8 21

INT::RRUPTOR SIMPLES. 2 TEG_,!;- ~::t.\ p_.._c,:.

8.22

INTERRUPTOR Sllv1P L.ES. 3 TECI. A- COI.I PL.:-C;:.,

ê 23

IHTERRvPTOR PAR.A.LELO 1 TE::L.:.. SE'. I i=U.CA

8.24

INTERRUPTOR PARA-ELO 2 T::CL;:.. GCI.\ p._.:.c,:.,

8.25

CABO DE COBRE ISOL. PVC · .5

8 26

C.;BO DE COBRE IS8L P\ C:: I· ~r.:: qE51S"'E ,. -;-::

5.27

CABO DE COBRE ISO'. P\ C ô C 1

8 28

CABO DE COBKE ISC1L P\': .. C:

o:: COBKE ISOL.

~\C

1.•:.:2

_______,

· 5A- FORN. E INSTAL

·sop.,- FORN

I
I

r,

=< :: S;s-::· ,-;:'H.: RES s-::r,

::n~r-.,,:..

-= ;., Çr:.:.·:r.:.

1:;: \· 351.'1,1: r\C:SIST::\TE ;.., Crl.'-.1/,A

C.i>,BO

8.31

TOMADA 2P.,.T - 10A COJIA PLACA

8.32

TOMADA 2P..-T - 20A COM PLACA

e 33

LUMIN.GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER!BOCAL/LAMPADA 100W

8 34

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR C/ REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA
FLUORESC. 2X~OW. COI\íPLETA. FORN E INST.

I HOLOFOTES DIRECIONAIS
IREFLETOR COM SUPORTE E ALCA E LAt'iiPADA,S DE SOCIO ?.50\fl/

I

I ELETROCALHA APARENTE p00X50)

na

!ELETROCALJ-IA APARENTE (200X50)

e . ~.u

1

eAO

I ELET'RODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 251.11v1 (1") IIKL. CONEXO"S
I ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVE L 32fviM 1 11:." INCL CONEXOES

8.41

I

C,-,.-.1 . 1.~

CABO DE COBRE ISOL ?\C 750 J 7: ilti.12 R::SISTENTE ,; CrlAI.'1A

8.37

I

I

8.29

3.35

I

I

8.30

8.36

I

E INSTAL.

~ESISTEt .TE A CriAMA

·.·:

I

CAIM PASS .Et·.•l ALV.C/TAMPA El.l C.A, FU~JDO DE BRITA (50X50X50)

I
I
I
I

9

INSTALACOES TELEFOI'-J ICAS

9i

TOMADA P/TELEFONE 4 POLOS PADRÃO Tê:LEBRAS-FORN .E INST.

9.2

QUADRO DE. DISTRIBUICÃO PARA -E LEFONE N 2 20X20X12CM

O"
..... .;t

QUADRO De DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 3 -+OX40X 12CM

9~

OJADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TE~-.EFONE N 5 éOX80X12CM

9.5

FIO TELEF 0.6 Mtvl, 2 CONDU TORES (INTERNO) FOKN E INST.

9.6

CAl;\~

-~.7

C,!.IXA De F.;SSAGE~-~ iviED. 30 X 30

~~.2

9.9

;

I

I

De ALVENARIA ~iED I A 50X50Xo0

I CAIX..l.. DE P-l.SSAGE~.l tviED 20X20X25 FLNCO COM BF TA
I ELETRODUTO DE PVC RIG IDO ROSCAVE
--L 1" INCLLS IVE CONEXOES ··;:;;-nti.)J;(;_
...

·~

.•

-. -

;,

9 10

HASTE COPPERWELD 3/4 X 3000

9.11

PERFILADO 50X50 Mlvl

I
!

·10

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

10.1

EXT. INCEI'<DIO TP GAS CARBONICO 6KG cm,IPL.-FORN. E INST.

I

I
r1~0~3~-rE~X_T~N_C~E~N~I~DI~O_T_P_P~O~Q~U~II~~~C~0~6~K~G~-F~O~R~N~.~E~I~NS~T~~~L~A~C~A~O~---------------------l
10.2

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

10 4

DéTECTOR DE FUM AÇA IONICO AUTOMATICO NSR 944 1

10. 5

LU Z DE Eil-lERGENCIA 0 ARA PAREDe BLOCO AUTOI,IOMO - 2X55W-AUTONOMIA 4HORAS

10.6

INDIC.DE SAlDA DE EI.'ERGE~lC IA Pi PAREDE 8 L.AUTONOivi0-2X7W -COtv\ INDICACAO DE
SAlDA- AUTONOMIA :r-ORAS
.

11

REV ESTIMENTO PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS

11 1

CHAPISCO TRACO 1.3 1CI!.•LAF\:: 1..:., 1.\EuiAl. E= 0,5Civ1, PREP. MANUAL

l EtvlBOCO TRA.CO 1:3 (CIIv1.1.C..i'i :;: A '.li:JIA). E= 1.5CM, PREP

11.2
11.3

r·.\.C,NUAL

\

I
I

RE BOCO ARG.TR 1:2 ICALA?.EIA;: I :A PEhl). E=0,5Cf.I .PREP loi\ANUAL

~1~2----f~R~E~V~E~S~T~IM~E~N~T~O~D~E~P~A~R~E~D~E~S~E~X~T~E~~~N~A~S-----------------------------------1
.~.F,i:l,:,!.

12.1

CHAPISCO TRACO 1:3 !C!. L

12.2

EMB OCO TRAGO 1:4 (C IIvi./AR:O!A I.', E: DIA :::= 2 CGI.~.

12 .3

REBOCO ARG.TR 1 :; ICALIP..REIA Fie;.'-, PE '\i.E =O 5C:.I PPE? 1;\AI\LJAL

:=: = O,SC ,, PREF. LIANUAL
0
P~:..::E_
.:....._!.I_P..-'1~..:..\.;_P...:..L_________________

---------....

REVESTIMENTO DE PISOS

13

I K.EGULARIZACAO DE PISO 1 ARGAI·tiASSA TRAro • .3 ESP. 2 Gl,l

13.1

PISO CERP..fvliCO PADR.i>,O POPULAR PEI4 ASSEI\ITADO SOBRe ARG . DE C!rvleNTO
COLANTE REJUNTADO GOhl\ Gl lv\ENTO BRA~CO

13.2
~

E:'!!..

RODAPE E!/ CERAI.11CA LINHA POPULAR PEI -4 ASS C1 ARG. TRAGO 1:0.25:3 (GIIvlei-ITO
CAL E AR:: Ai REJ. Er-.1 CII,1ENTO BRANCO

3.3

I
I

I PINTURAS

14

PINTUR."- E1.1 PAREDES

14 1
14 1.1

I EI\'IASS

C/1,\ASSA ACRIL\CA P/,!>,MBIENTES 11\T./EXT. Utv\A DEiv1AO

14.1.2

PINTURA LA-EX ACR!L\CA, DUAS DEMAOS

~4.1.3

GRAFIATTO PAR. NOVA C;20E1.1ÃO LATEX ACRIL\CO
PINTURA Elvl TETOS E FORROS

14 .2

1-1.2.1

I :OivASS. C!lviASSA LATEX PV.i>, P/ AIVIBIENTES INTERNOS, U1,1A DEMAO

' ·L2 2

?INTU~.-\

,-;,3

?li'ITURr. oc: Esau.o.cR rt=-.s DE 1-.',ADE.RA

'4 3 1
1-l.~.?

I::;.

1

PVA. DUAS DeMAOS

Elv\AS:31'.MEi.JTO MASSA SASE A OLEO

1

E~\ ~·.t.,QEIR;:. ~AS DEIYIAOS

PI NTURA ESivlAL TE FOSCO P/1\IADEIRA. DUAS DEI,\AOS 11\lCL.APARELHAIY\ENTO C/FUNDO
I\ VELADOR BRANCO FOSCO

I LIMPEZA FINAL

15

-~

I

Llh1PEZA GERAL D.A. CGRJ..

I
-I

I
I

l.;..·ill·~~ t Município de Can1po Mourão- Cidade Escol
~ ~ -\'-\J ~

-~- ,...__

.;y· ,

Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

·._ •.·. ·· ·.:~

Departamento de Obras- DEPOB

16

CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

16.1

TIJBO PVC ESGOTO SERIE R DN 1501\IM Cl ANE _ DE BORRACHA· FORNECII•:IENTO E
INSTALACAO

17

EXECUÇÃO DE PISO DE ASSOALHO· SALAS DE DAN ÇA

17.1

DEI\WLIC.t..O DE PISO VINILICO
I

I

17 2

REGULARIZACAO BASE C M.IAREIA 1·3 PREP. r,IANUA_ INCL ADITIVO
11•.1PER1·.1EAi31LI7 ANTE E= 20,1

17.3

ASSOALHO EM MADEIRA DE IPE - TÁBUA 2X10CIVI ASSENTADO SOBRE TARUGAMENTO DE
r·.1Eir\ TÁBUA DE IPE
CALAFET.Il..C.l_O E ENCERAMENTO

IRODAPE ::u r.:ADE IRA, ALTURA 7CI\1. FIXADO COM COLA
18

COMPLE II1ENTO PISO CERÃMICO SALA DE DANÇ A DE RU A

I

1.5

DEtviOL\C?-.0 o :: PISO '.II\ 1LICC

I

.. 3.?

1(1y,..)- .

19

. PISO CE;:(~i. •CO P.-.JP..:.c c:;;:.J'-~.F PEI4 ASSENTil..OO SOBRE ARG DE
1
CO!.A."'TE r.::.~·. T,.:. :·O C;): ' :: . E'' TO BRANCO
-

i

-

I

~ODAP E ;: , i C::O RAi ',C..:.. - l~; f-;. "':)?ulhR PE I-4 ASS . C/ ARG. TRAGO 1.0,25:3 (CIMENTO.
CAL E ARE.AJ RêJ. El' C '.:E•. - o C:R~ N CO

I PISO CERÃI,1\CO SAL,... t.\U L TIJSO E SECR\0
P·!'L

F'

JE;,JOLICAC J = PIS:J

19 2

P1SO CE=t,:..:: ::c F -::;:o.:.::

19.3

I

ClttiEI~TO

I CCL.;t,' T~

:c

F':::~--=

~r= Ju ;·, T,:.,:..;:; C·::~~

=>;: - - ~s :: .- -:0 SC3=t:::. .-.=tG 0!:: C lt.IENTO

:; ·.:C \-: 3=:-·. ::~

I ;;:ooAPE E·\1CERAI.IICA L N,-.; r:oP._,<.AR >=Et--l ....ss. CJ A~G. T~co 1:0,25:3 (Cth1ENTO ,
CAL!:: AREIA) REJ. EL1 Cd·.'EirO

I

6?,.:..~:CO

I
PISO CERÂMICO SALA COORDENAÇÃO DE AÇÃO TEATRAL E CAMARIM

I

20 .1

DEI,mLICA.O DE P ISO VINILICO

I

20.2

PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASS:Of'.!TP.DO SOBRE ARG. DE CIMENTO
COLANTE REJUNTADO COt.l CIMEI'\TO BRANCO

20 3

"\ODAPE ElA CERAMICA LINHA POPULAR PE\ -'1 ASS. C/ ARG TRAGO 1:0,25:3 (CIME.'tiO,
CAL E AREIA) REJ. H-1 C\I\1 ENTO BRANCO

20

21

I PISO VINÍLIC O AUDITÓRIO
~EI,IOLICAO

21 1
2• 2

E PALCO

DE PISO VINILICO

I DiSO VINILiCO SHi\FLEXIVEL PADRAO LISO,

I

1
ESPESSuRA 21•.iM. F\Xr.DO COM COLA

I

21 .3
21 .~

I RODAPE BORRJ..CHA LI SO, ALTURA ?Civl . ESPESSURA 1MI.1. FIXADO COlA COLA
I
TESTE\Ril.. OU ?.ODAPE VINILICO 6CM FIXADO COI.\ COLA

22

PIIHURA ESQUADRIAS METÁLICAS

22 .1

PIIH URA ESt>.·IAL TE ACETINADO. DUAS DE t-.V,OS. SOBRE SUPERFICIE METALICA

-I
j
.

CREA

CO NS ELHO REGIO NA L DE ENGEN HARI A E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Para ná - CREA-PR , certi f1ca
que o(a) profissiona l abaixo p r ocedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ART(s) referente(s) ao(s) serv iço(s)/obra(s) descri to(s) nesta Certi dão. integrando desta
forma sua experiência profissional , conforme o Artigo 4 7° da Resolução n° 1025/2009.
do CONFEA.
Cert ifica que, confor m e dispõe o Artigo 2° da Lei Federal n. 0 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os res ponsáveis técn icos pelo empreendimento de
engenhar ia e agronom ia.
Certi fi ca que. cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s). bem como seus quantitativos. sendo de responsabilidade
deste Orgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) p rofissiona l(is). em con formidade com a Lei Federa l n. 0 5.194/66.
Resol uções do Conselho Federal de Engenhari a e Agronomia - CONFEA e Instruções
Norm ativas deste Consel ho Regiona l de Engenharia e Agronomia.
Certifica q ue a capacidade técnico - profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conj unto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu
quadro t écnico e varia em função de alteração dos acervos técn icos dos profissionais
mwgrantes de seu quadro técn ico, conforme o Artigo 48° da Reso lução 1025/2009 do
CONFEA.
Certifica que. a critério do(a) profissional. esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atest ado em i tido pelo(a) (s) contratante(s) constante (s) da(s)
ART (s) acervada (s), o qual ser á um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra(s). abrangentes aos dados desta Certidão. e que atenderá a
ex1gência prevista no Artigo 30, § 1° . inciso I, da Lei Federal n.u 8.666/93.
Cert ifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa.
recebedores desta. que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certi dão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabi lidade do CREA-PR. e sim
de seu(s) emitente(s). restring indo-se à presente Certidão às atividades reg istradas na
(s) ART(s) acervada(s). conforme d isposto na Lei Federal n. 0 6.496/77.
Certificamos. fina lmente, q ue quaisquer eventuais informações divergentes
apresent adas em At estado não se vinculam à pr esente Certidão. sendo o conteúdo
daquele de responsabi lidade do(s) seu (s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVI L
CARLOS HENRIQU E FELIP E POÇAS
Cc,neira Profissionai:PR-1398 15/D
/\cervo Técnico N°. :6547/201 5
Selos de autenticidade:A 023.050

- --

RNP N° :1 713327520
Protocolo N°.: 201 5 /00418512

-

~

~

C REA

.·fJ··,..

.•

~~

CONSELHO REGION AL DE ENGENH ARIA E AGRONOMIA
DO P/\RANA

Ce rtid ã o de Acervo Técnico

CAR LOS H ENRIQU E FELIPE P O ÇAS
Carteira Profissional: PR-1398 15/D
Acervo Técn ico N° . :6547/ 2015
Selos de autenticidade:A 0 23. 050
AFC' N° ... .. . . . . . . . . .
P·.::T Co!"respcns .. . . ..
E;~presa ExecJ::ora . ..
Ccr:tratar.::e(s) .. .. . .

RNP N°.: 1713327 520
Protocolo N°.: 201 5 /00418 5 12

: 201 42 789935 O .. . ... Regis::rada: 0<:/07 /2014 . .. . . .... . . .
: . . ... . .. . .. . .... . .. JI.RT Vinculada : . .. . . ... .. ...• .... .
: ?ROAT: VA CO'\'STRU ÇÕE S :TJA - E?P .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . .
: MUNICI PIO
DE
CA~?O
MOU~.li. C
CN?C/CP? :
75 . 904 . 524/000 1 - 06 .. . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .
T:po de Ccn~ratc .. . . : PR2S ~ AÇÃO DE S~RVIÇCS .. . . .. .. . . .. . . .. . . . .. . ... ... .. . .
~tivldade ~écnica ... : EXECU ÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO . . . . . . . . . . . ...... .
Area de Corr.pe::ê::1cia . : EJIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVI L . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo de Cbra/Servi ço : EDIFICAÇÕES ?ÚB~:CAS QUALQUER ÁREA . .. . . . .... . . . . . . . . .
Servicc Con tra tado . . : EXECUÇÃO .. . .. . .. .. . ... . . .. ..... . . . . . .. . . . . . . . . .... . . .
D:O.rr,ensào . . . . . . . . . .. . :1. 229 , 76 M2 . . . . . . . . Área Existente : 1.229,76 ~2 . . .. ..
.tuea P...11pliada . . . . . . . : 0 , 00 ~2 .. . . ... . . . . Á!"ea de Reforma : :.. . 229,76 M2 .... .
Dados Comp lementares: O,OO . . .. .. . . . . . . . . . ... . .. . .. .. .. . .. .. . . . . . . . . ..... .
Local da Obr a . . .. .. . : AV COMENDADOR NORBERTO MARCONDES, SN
CENTRO . . . . . . . . .
C':unic :..pio/Estado . . . . : CAt": PO tv!OURAO/ PR .... . . . . .. . .. . ... .. . . . . . . . ... . . . .. . . . .
Cata d e Início . . . . . . :3 0/06/2014 . .. . .. . .. Data de Conclusão : 3C/0:../2015 . .. . .
C'octo de ConclJsão .. : DECLA RAÇ.i\.0 PROFI SSIC'\'A: . .. ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jescr . Compl . Serv .. :EXECUÇÃO DE OBR~
JE
REVITALIZAÇÃO
DA CASA DA
CULTURA - 1• ETAPA, LOCALI ZADA ~A QUAD~ 12 0 - C~~TKO
- MUNICÍPIO DE CA~PO MOU~ÃO/FR , REFERENT~ AO :ONT~A~O
098/20:..4 ;
CONTEM?LANDO
SERV I ÇOS
CE:
- SU3S~ITUIÇÃO DA COBER TU~A;
I MPERMEABILIZAÇÃO ;
:NS~.n.::...ZI.ÇÕE S
E::..ÉTRICAS, H:éDRAuL:CAS E TELE FÓN:CJI. S;
S:;BST:TUIÇÃO DE P: SO CERÂ!'CCO E VINÍL I CO;
- PINTURA
EV. TODA A EDIFICA~ÃO;
- ~QUIPA~ E NTOS DE PREVENCÃO
CONTRJI. INCÊ.NJ:OS; .. .. . .. . . . . . . . . . . . .... . . .. . . . ... . .. .
l):;servacão .. . . . . .. . . : . . . . . . ... . . . .. . .. . . . . . . . .. . . ... ... .. . . . . . . . . . . . . . ... .

CREA

•
.

.

~

CO NSELHO REGIO NAL DE EN GENHARI A E AGRONOM I A
DO P/\RAN A

Ce rtid ã o de Acervo Técnico

ENGE NH EIRO CIVIL
CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS
Carteira Profissio na l: PR-1 3981 5/ D
Acervo Técnico N°. :654 7 / 2015
Selos de autenticidade :A 023.05 0

RNP N° .: 1713327520
Protocolo N° : 2 0 15 /00 4 1 8 5 1 2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página
(llllp://www. crea-pr.org.br). através do protocolo 11 . 0 2015 / 004185 12 .

do

CREA -PR

Emitida via Internet em 1 5/01/2016 09:5 1 :56 horas.

D1spcnsa-se a assinatura neste documento. confo rme a Resolução N° 3 17/86 e a Inst rução de Serviço N°
002/2014.
A ralsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro. SL!Jeitando o autor a
respectiva ação penal.

Municíp io de Campo Mo urão
Secretaria de Obras e Serviços Públ icos- SEOSP
Departamento de Obras- DEPOB

ATESTA DO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ATE STO PARA OS DEVI DOS FINS, QUE A EMPRESA PROATI VA CONSTRUÇÕES LTOA EP?, INSCRITA NO CNPJ N" 06.241 .773/000 1-46, COM SEDE A RUA ILHA ABROLHOS,
547. AT RAVÉS DO ENG 0 . CIVIL RESPONSÁVEL CAR LOS HENRIQUE FELIPE POÇAS,
CREA PR-13981510 , EX ECUTOU OBRA E SERVIÇ O PARA O MUNIC ÍPIO DE CAMPO
MOURÃO, INSCR ITO NO CNPJ N'' 705 .904.524/0001-06 NO CNPJ N" 06.241. 773/0001-46
NO PERÍODO DE ·

- INICIO :

01/07/2014

-TÉRMINO:

30/0112015

-ART 's : W . 20150430770

SENDO : CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚD E NO CONJUNTO MORADIAS
IWELINO

PIACENTINI,

LOCALIZADO

NA

RUA

DAS

FLORES,

S/N,

CO NJUN.,..O

MORADIAS AV EL INO PIACENTINI; COM ÁREA TOTAL DE 260,94 M2 DE EDIFICAÇÃO.
SENDO TAIS SERVIÇOS EXECUTADOS:

-

I
1"1"/:"M

I

l/ N

Q"/Df"

I

I

I

1

1. í
1
·-

DISCIU/viiN:\Ç,iO

.,

2
·

INSTALAÇÕES PRELIMINARES
RASPAGEM E LI MPEZA DO TERRE NO

I

·- ---·----- ----1.3
1 .4

1.5
'

~""~

-

TA PUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 61v'1 M, COM
PINTURA A CAL E REAP. 2X
.

75.0C

'

I

___ _ J

I PORTi10 EM CHAPA DE COMPENSADO , E=5 mm, COM PINTURA E
CAL (3 50 x 2,20 m)
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREf, TRIFASICA
40A EM POSTE MADE IRA
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITOR lO, PISO EM
\ PI NHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10mm, COBERTURA EM
I TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTAUICOES ELETRICAS E
I ESQUADRIAS

m'

II

10 00

I
l
~--·
1 6 - PLACA DE OBRA 4,00x2.00m CHP GALV.PINT CITINTA AUTOMOT IVA -~~----E O~~
- -1.7

LOCAÇÃO DE OBRA

'

....•:z

2 ·n ~

Município de Campo Mom·ão
t.

..... -

Secretaria de Obras e Serviços Públicos - SEOSP
Departamento de Obras- DEPOB
REATERRO APILOADO EM CAMADAS o 20M, UTILIZANDO MATERIAL
ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA JÁ CONSIDERANDO UM
ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO
MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO COI~SIDERANDO O TRANSPORTE ATE
O RCATERRO

23

3

m'

200.'JC

I

IFUNDAC ÕES

31

ESTACA MAN 25cm C.A.20MPA TIPO "C'- 39 1 Kg CASO!m3

r·

4

i

I

I

4.1

LASTRO DE CONCRETO, P R::PARO MECANICO E = 5 em

4.2

CONCRETO FC I<=20MPA V IRADO EM BETONEIRA, SEM
LANCAiv1ENTO

·U

260.88

BLOCOS

I

I

LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM

m2

l i,OO

m3

6.5~

I

I

m3
6 5'
NDACOES
7S~M~A~D~E~IRA~~3A~P~IP~E~C~A~S~CO~N~C~R~E~TO~A~R~M7.~R~E~A~P~R--------,--------R~M~A~T7
A~B~UA
m2
59.00 I
I---4_
. 4_ _
INCL MONTAGEM E DESMONT.
: ARMACAO DE ACO CA-60 DIA~v1 . 5.0MM.- FORN. I CORTE -(C-IP_E_R_D_A_
4 5
kg
69,00
_____LDE 10%) I DO BRA I COLOCAÇAO.

1----

ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 10.0MM(112) -FORN I CORTE( KG
PERDA DE 10%) I DOBRA I COLOC

4.6

kg

122

oc

I

VIGAS BALDRAMES

5

5.1

CONCRETO FCK=20MPA VIRADO EM BETONEIRA , SEM
LANCAMENTO

5.2

LANCAMENTOIAP:...ICACAO i:1ANUAL DE CONCRETO EM
FUi,<DACOES

s so

1113
--;:13 ~

õ

I

:,o

5.3

,_

I

!'
i

5.4
5.5

ARMACAO DE ACO CA-EC JIA:;. 5.0MM.- FORN I CORTE (CIPERDA
DE 1 OSé.1l DOBRA COLOCAÇÃO

56

ARMACAO ACO CA-50. JIAV.. o OMM(112) -FORN.! CORTE( KG
PERDA DE 10%) I DOBRA I COLOC.

kg

5.7

ARMACAO ACO CA-50, DIAivt 10.0MM(112) -FORN.I CORTE( KG
PERDA DE 10%) I DOBRA I COLOC

kg

5.8

ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 12.5MM(112) -FORN ./ CORTE( KG
PERDA DE 10%) ' DOSR,-\ COLOC.

kg

I
I

I

kg

I

CO NCR ETO EST RUT FCt<=2%1PA, VIR EM BETO '\'EIRA . SEM
LANÇAME NTO

6.1
6.2

LANCAMENTO•..;P •_ CAGAO WANUAL DE CONCRE''O EM
ESTRUTURAS

I

63

FORMA TABUAS f.·1ACE Kf.. 3P. Pl PECAS CONCRETO ARM. REAPR
2X. INC L MONTAGE:1· E Oc3~,;0NT.

I

6.4

0

,:::I
71,00

I

11 00

I

m3

I õ,/0

fT'3

,-,,7[

m2

252

6

-;
6
.
7

\:•o I

I ARMACAO DE ACO CA.-60 Dl f>.M.~.2MM.- FORN I CORTE (CIPERDA ~I
234 .00 I
DE I 0%) I DOBRA I COLOCAC,:.o
.
--------.! kg r - ACO CA-50 DIAt.~ 3 OMM{1í2) -FORN .I CORTE( KG
IARMACAO
kg
I
8.:0
PERDA DE 10%) I DOBRA CC _OC
I
·-

-----\
I

1

65
~

-

., "' I

LPILARES

6

\
i

108 GC

kg

'

-1

_,

ARMACAO ACO CA-50. DIAI\1 10 :JMM(1/2' -FORN ./ CORTE( KG
kg
925.':0
PE8DA DE 10,/,) I DOGR-\ I CCLOC.
ÃRMACAO AC_O...:__C_A--5-0-.D_I_A_i\1__
12--51-vl_M_(,-,2-)--F-O_R_N
- .-,-_C_O_R_T_E_(K-G--- - i - - - kg---!---- --_::,. .-OQ-.
31
PERDA DE 10"/,) í DOBRA I COLOC.
VIGAS DE COBERTURA E DA

0

LATIBANDA

7í
7.2

j J I" r

II

~

r_
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-·--

) FORMA TA BUA S MADEIRA 3A Pl PECAS CONCRETO ARM, REAPR
2X . INCL MONTAGEM E DESMONT

"12

k9~--~~30~

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.4.2MM - FORN I CORTE (CIPERDA
r---

I

I

1

7 4

DE'O~)/ DOBRA / COLOCAÇÃO

7.5

ARMACAO D E ACO CA-60 D IAM.5,0MM- FORN. I CORTE (C/PERDA
DE10% )/DOBRA/COLOCAÇÃO

kg

7.6

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3MM(112) -FORN.I CORTE( KG
PERDA DE '\ 0%) I DOBRA I COLOC.

kg

66;1
131 ,00 i

7.7

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. B,OMM(112) -FORN ./ CORTE( KG
PER DA DE 1 0%) I DOBRA I COLOC.

kg

5;:;,.oo \

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10,0MM(112) -FORNI CORTE ( KG
PERDA DE 10%) I DOBRA I COLOC

kg

13~ O:t

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5MM(112) -FORN./ CORTE( KG
PERDA DE 10%); DOBRA í COLOC.

kg

79

II

8

I

8 .1

1 LAJES PRÉ -MOLDADAS E MACIÇAS
LAJE ?RE -MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KGIM2. VAOS
ATE 3.50M/E=8CM, CILAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA. 3CM.
INT ER-EIXO 38CM CIESCORAME NTO (REAPR 3Y.) E FERRAGEM
1\EG.t..TIVA

9

m'

I

~. ,-J I

m'
J

10.1

I

VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA
(PREPARO C0\>.1 BETONEIRA) AÇO CAGO, BITOLA FINA. INCLUSIVE
FORMAS TABUA 3A

10
1

m'

II

m

10.2
I

!

PORTA0 :: r/lADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTUPA
70X21CX3.5CM 1:\CLUSO ADUELA 2A, A LIZAR 2A E DOBRAOICAS

I

C:

P ORT.!, Dê MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTUR!~.
80X210X3.5CM INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2~E DOBRADICAS

-

-

-·

lO.;

I BN;J:ô "\O ..A E ,1 f•i1ADEIRA TIPO VENEZIAI-IA (0,90

11
11.1

11

··

67 1

83,05 1

I
I

1,1 111

!
..;,,11)

.
-------r-~----1-------<

-

10.3

10.6

I

PORTAS DE MADE IRA

PCR r-, D:: t/ACt:: RA COMPt::NSADA LISA PARA ?INTURA,
JsoX21·:>,3.5CM 11'\CLUSO A DUELA 2A. ALIZAR 2A E DOBRADI ~--

10 5

7'd

I

I

11

237 07
I

ALVENARIA TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM. 112 VEZ.
1
ASSENT EM ARGAJvl. TRAGO 1 4 (C IM E AREIA)

9.2

I
I

I

A LVENARIA

9 1

I

I

LAJE ti\ACIÇA EM COI>JCRETO FCK 20MPA e= ·12cm. INCL . FORMA, E
ESCORAMENTO

8 .2
I

I

I

78

I

119 00

x O,<:O m)

cj_l

2,t7,)

CJ

I

cj

I

: .! :,l

~---

FECH,:,: _f;;., c::. EL1GUTIR COMP LETA , PARA PORTAS DE
5.:>0 II
Jfl
8 ..;~: -::::;,a =>ADPJ\0 DE ACABAMENTO POPuLAR.
------------------~------FEC-1."'JLJ".A C:õ Ek1BUTIR COMPLETA. PARA PORTAS INTERNAS,
un
1~ .00
?AD::1J..'J 0:0 AC.t,3AMENTO POPULAR

I ESQU.D~I.:I.S •• :õTÁLICAS
I PORTAS DE Al.U:>'1ÍNIO
PC:::;.T.-

C:: ..:..2==! :::. Ef.1 ALlJMINIO TIPO VENEZIANA

--,;:-:::-:-,-----

COM

Gu..;~~ :reÃo

:-·- - --,
m'

1----:---- 5-04 1
1

·~ 1 2
JA'l::LAS o:: F ERRO
1
~---------------------------------------------~'----~------- j

1í 2.1

JAN:O..;.. BASCUU1NTE EM CH/\P/\ DOBR/\D/\ DE ;>,CO

1--,-,-.2-2- - JA-,N
- eLA

r.~AXtrv\

AR Hll CHAPA DO BRADA

I

I

rn'
m'

I

5i,50

,---2-5-2 1

IMP E ~IVi E A BILI ZAÇÃ O

12

l lfvlPEPI.':OAB'L ZACAO D_E VIGAS BALDRAME COM TINTA
12 i
' - - - - - - - - ASFA_ -!CA. DUAS DEM/\OS
lr.·1PERi·,i:OA5 L 'ZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEr.MOS
VED.C..P~Et\

13

PRE;O

COB ERTURA
ESTRUTU~ Elvl rv,ADEIRA APARELHADA PARA TELHA OND

13 'l

DE FIBROCIMENTO. ALUi,l iNIO O U PLASTICA. APOIADA EM
iPAR::DE

1

'---------

I
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I

I

I

G

m'

--

--

-- -

!

13.4

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 2~.
DESENVOLVIMENTO DE SOCM

13 5

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVAI-.J IZADO NU1v1ERO 24.
DESENVOLVIMENTO DE 25CM

m

CONTRA, RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM

m

I

M

I

13.6
1-.

14

I

1

141

i

I
,
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO
1 2
~ FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ

DN 20MM {314 ")

m

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL
CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO

m

14 4

DISJUNTOR TERMOMAG~ETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 2t.OV, FORN E INSTAL.

un

14 r.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(Aiv1ERICANO) 6C A 100A 240V "'ORN E 11\STAL.

un

14.6

CABO DE COBRE ISOLADO PVC L501750V 2 511/f\12 RES ISTENTE A
CHAMA- FORNECIME:-\TO E INSTALACAO

14 7

CABO DE COBRE IS OLADO PVC 4501750\1 4MI'i2 RESISTENTE A
CHAMA- FORN:õC .t,lEI•CC E ·~S TALACAO
C/\GO DE COBR!: ISO LADO P 1/C 4501750V
CHAMA- FORNECIMEN-,-0 E ,NSTALACAO

2~, "~C

1 00

I
I

i
I

505,70
2.00

I

. I

1~ 8

I

__ __§_0~40 I

I

I

ENTRADA DE ENeRGIA PADRÃO COPEL, C/ SAlDA SUBTERRÁNEA
TRIFASICA SOA

1

29 lG
I
-,----1

I

!INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

.:>

285.",

MEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
NDULADA ESPESSURA 6 MM INCLUSO JU~TAS DE VEDACAO E
CESSORIOS DE FIXJ\CAO

---

I

I

TELHAME NTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA,
ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS
DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

13.2

~9- CABO DE cosqE ISOLADO PVC 4501750\J 16Mt\112 RESISTENTE A

12 00

• .:.o I

I

· - - - --1

10h~1112 R~SISTENTE ~----r
,

'

I
.-

~-~-~·~
M

1•: ,. 7c

m

15(' 20

I

'------':---

'1

CHAM .o.. - FORf\ECIMEI\-0 E I"'STALACAO

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

14. 1O

1

CAIXA DE PASSAGEi: ?VC 3" OCTOGONAL

un

53.00

1

I i'3,:JÕ
l
'----------------------------------------------------------~----~------~

I

14.11

I

14. 12

1 ~.13

l cAIXADEPASSAGEI.~

1

0 '/C4X2' -

FORNECIIv1ENTOEINSTALACAO

un

vn

ESPEL:oO PLASTICO t.X2"- FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOMAJA JE El.'tBUTIR 2P+T 'iOAI250V C/ PLACA- FORNECIMENTO E
1
1 INSTALACAO

un

l

I-

~-------+--------------------------------------------------------i

14.14

TOMAJA DE El.'iBUTIR 2P+T 20AI250V C/ PLACA- FORNECIMENTO E
INSTALACAO

14.15

LUI\:..1\'AR.C:. TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE
PARTIDA RAPIJA E LAMPAD.A. FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA .

I

200

un
pç

I

13 00

FOP. .... EC11/.ENTO E f\STALACAO
'14

16

LUf.m>A KIA DE EMBUTIR 2x40

1

w-

FORNECIMENTO E

~'t

l

pç

12-.t::O

1\!STr _A ÇÃO

2
~-~~~ ~ ~ . :. .L:L_: .;-/:.:.I-t-;~t. ~R~: :.-I.A:. :-T~I-P-O---S~P~O~T~-P-A~-R-A~~1~LA~-M---P~A~D~A~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-p-ç-~.----:!~:~
I
~I
1-

• -1 .17

·, 4:18
. t,

·::

1<:.20

'1,, :;,.:-:,JESCENTE' FLUORESCE\TE corv,P,\CTA
I'\ ER"l.UPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS SEM
?"J-Cr.- FOR NECIMENTO E INSTALACAO
1\JTERqUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/25CV. TECLA. SEM
PL.4C,...,- FORNECIMENTO E INSTALACAO

11\ TcRRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10AI25CV 1 TECLA. SEM
PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO
11\ ERRUPTO R PARALELO DE EMBUTIR 10AI250V 1 TECLA. S
' PLACA- FORNECIMENTO E INSTALACAO

::':J

PÇ

--

I ~·ç

---

1

r
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I

I

1<: 22

QUADRO DE DISTRISUICAO DE EN ERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA
METALICA. PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
MONOPOLARES. COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.
FORNECIMENTO E IN ST;~LACAO

14 23

CA IXA DE A LUMÍNIO 4x2" COM TAMPA CEGA
V ERGALHÃO DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE 10 mm

14.25

DPS - PROTEÇ.t..O CONTRA SURTO S 175V - 40 Kft.

15

l

15.1

~ ,CO

un

14 24

I

L:n

I

' "0
"

m

- - 150 co

I

4,00

un

I

I

INSTA LAÇ ÕES DE TELEFONIA E REDE LÓ GICA

I

EL ETRODUTO DE PV C FLEXIVEL CORRUGADO DN 20fVI M (3/4")
FORNECIM ENTO E INSTALACAO

15 2

- --

243.23 1

--,

m

CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

IQUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE

I

m

IELET RODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVE L DN 25MM ( 1") INCL

I

37. 3 1

- --

N . ~· .

15.3

40X40X 12CM EM
CHf..PA METALICA, DE EMBUTIR. SEM ACESSORIOS. PADRAO
TELEBRAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.4

---,
I

L:n

1 oc

TOMADA PARA TELEFONE DE ~ POLOS PADH.AO IELEBRAS FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

3.0:

CABO TELEFOI'<ICO CCI-50 4 PAR ES (USO INTERNO) FORNECIMENTO E INSTALACAO

111

I

1-

15 5
15.6

I

15 7

I CAIXA DE PASSAG EM

2 3~

I

PVC 4X2"- FORNECIMEN-0 E INSTALACAO

I

m

1

un

I

37.3 1

·-

I

12,0:·
12,00

COMCfOR RJ45

un

SvJitcn HP J966tlA, 24 port3S lO/ 100 e 2 1Gb, V141U-24 -2G

H 1DROII/1ETRO 5,00M3/H. D=3/4" ·FORNECIMENTO E INSTALACAO

'-----~T-U_B_O_D_E_P_V_C_S_O_L_D_A_V_E_L_S_E_~-~-C-O_N_E_X_O_E_S_5_0_M_M
FORNECIMENTO E INSTALACAO

I
I

JOELHO PVC SOLDAVEL 90' AGUA FRIA 25MM · FORNEC IMEN-0 ê:
INST ;:..-"-CAO
·-·
JOE~'- 0 ":JVC SOLD.A.VEL 90° AGUA FRIA 501v\M ·FORNECIM ENTO E
1
INSTAJ.Cf'..C

-----

I

I

rn

I

n'

I

16 9

•1,-1
-

12 J 'j

-

;

11 Q:J

PC
3 '::0

PC

-

I

JO ELh 'J PVC SOI_OAVEL 45" AGUA FRIA 251v\M - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

pc

JQE_t--0 PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MII/i - FORNECI M ENTO E
INSTALACAO

pc

9.00

pr-

3.00

pç

15.0:l

1,00

~~~·R EDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM FOR~ECIMENTO E INSTALACAO

1

I

I

16. 11

- -

-

16.12

'6 .13

- ·

T E REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AG UA FRIA 50X25MM FOR~ECIMENTO E INSTALACAO

-

JOEU-10 PVC SOLDAVEL 90° ACUA FRIA 32MIV1 - FO RNECIMENTO E
it'!STA _ACAO
GAVETA 1" COM CANOPLA ACAGAMENTO CROMADO
S IMPLES - FORN E INST.
_ _
.

I)S:_

--

1 REGISTRO

,

16.14

- n

1
• "

õi, °C

-·

-

I

TE DE PVC SOLD.A.VEL AGUA FRIA 25MM - FORf\lt:CIMENTO E
INSTALAG.l-.0

1

i

1

m

----

- -

I

16 7

15 8

I

--

··-

un

I

-~

TUBO DE PVC SOLDAVEL SEM CONEXOES 32MfvlFORI\ECIMEWO E INSTA..ACAO

16.5

''\l I
I

-------ir--\-:J
I

TUBO DE PVC so•_OAVE L. SEM CONEXOES 25MMFOR:-\ECIMENTO E 11\STALACAO
__

- -

I,OCJ

CAIXA ENTERRADA PARA IN STALACOE S T ELEFON ICAS TIPO R1
0,60XG.35X0,50M EM BLOCOS DE CONC. EST
un
--------------r----~--IN STAL AÇÕES HIDRÁULI CAS E SANITÁRIAS

i'

23

-

CABO TELEFON ICO FE 1 OMM, 2 CONDUTORES tUSO EXTERt-;0) FORNECIMENTO E INSTALACAO

-

I

~I

REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO ·FORNEC IMENTO E
INST AJICAO
- - ·

--

·-

-

JS

.; o:

~~ l

- 1"
c.- ·

PS:

cqtgER~~

u

RIGt -AL

~

I .,

•Ptr

''r

Município de Campo Mourão
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I REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO- FORNECIMENTO E

16.15

r--------ri~N~S~TA~LA~C~A~0~------------------------------------+-~~.------100
REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
- FORNEC IMENTO E INST.

'•6.16
'-----------

I

CAIXA O' AGUA EM FIBRA DE VIDRO SOOL, FORNECIIVENTO E

I

16 22

IINSTALACAO, ENTRADA 20MM COM BOlA 1/2 SAlDA 25MM E
SISTEMA DE LIMPEZA E EXTRAVASOR 32MM (PADRAO POPULAR)

(
(

16.23

VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM
I META L CROMADO FOR N E IN ST

--~TORNEIRA CROMADA LONGA'

2" OU 3,4"' DE
I PADRAO POPULAR FORN E INST

16 25

1

2.00

1

I

1(3.26

PA~~DE PARA PIA .

un

5.00

Lln

6 00

+

1

--~-----·--

LAVATORIO EM LOUCA BRANCA SEM COLUNA P.".DRAO POPULAR.
COI\1 TORNEIRA CROivlADA POPULAR SIFAOVALVULA E ENGATE
PLASTICO
'---=l''-'-n--ii---14

:;oj

VASO SANITARIO SI FOI\ADO _OUÇA BRANCA ?ADRJ;-.C POPULAR.

I COM CONJUNTO PARA FIXACAO PARA VASO SANITARIO COM

PARArUSO. ARRuELr. E BUérlA- FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

!:.0~

CAIXA DE INSPEÇÃO Ei.-1 CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM
COM TAMPA H= 6GCM FORN E INST

un

IC,Oü

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

16.27

CAIXA DE GORDURA Sltv~PLES EM CONCRETO PRE -MOLDADO DN
16.28
1----------, 40MM COM TAf'.'P.C.- i=ORI\ECIIVIENTO E li\ISTALACAO

!_

16.30

I
I

16 31

JUNCAO PVC ESG0-0 :ox::c ;;,r~ - FORNECIIJIEWO E INSTALACAO
- JUNCAO PVC E3G07 0 100X50MM- FORNEC it. IENTO E
IINSTALACAO

I

16.32

CURVA PVC LONGA 45° ESGOTO 50MM- FORNECIMENTO E
CURVA :)VC CL.=n.c..

~os;~~~~~~NT'J ~

-

~6 35

un

1.oo I

pç

: .CrJ

p-

l:t

soe !:SGOTO SOMM- FORNECIMENTO E
ASSENTA:v1ENTO SIMPLES DE TLJBO
_

_

rvc

___

.:

· - ·-

I

ovc

. TUBO DE
SOLDA\'EL 5[[\ CONEXOES SOMMI FOR NECIM ENTO E 11'\STALACAO

.

rn_
ni

-~~;--~ FOR\-ECIMENT..J E ASSC:NTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC

L

~-~?

0

P/ESGOTO

'I MARMORE

-

!
I

15.38

1

16.39

CUBA DE ACO INOXIDAVEL
111\STALACAO

r----1
__

111

BRAN~O POLIDO PARA BANCADA (TAMPO

E=3CM

I

_ __ ?G 0S

I

6' 90

.

I

'.i.IQ__

I

j_ .

~O.OX34 OX1-1 ,5CM- FORNECIMENTO E

I
0~
m
r,,s:;;;
I - -------<

I

S 00 j

un

~
CO"r

BARRA DE APOIO TUBULAR COM ALMA EM FERRO. PARA PNE.
ESPESSURA DE 2 25MM. COMPRIM ENTO DE soeM.
1I COM PINTtjRA EM ESMALTE SINTETICO. FORNECIMENT
r INSTALA AO

I

2 00
.

I

o = 10C• MM

LARGURA 60CI.l ::NGASTADA 1\.-\ PAREDE- rORNECli\1ENTO E
11\STALACAO

·-'

.,.J·.
R
'"

1~ 00

p

'6 .34
l _
1- - - - - - PARA :'SG_OTO J=lSOiv~_,_
1

1

I

~ INSTALACAO

16.33

:o

un

'

16 29

TANQUE LOvCt- ô;:(ANCA C.' COLUNA INCL. ACESSORIOS DE FIX
FERRAGENS El.l METAL CROI.'lADO TORNEIRA DE PRESSÃO

~...~...n

ACAB~N~~~~~et~ ~-·

.");;.

~.j
~~~

~

..... "I I

r_
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'
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~

16

•o

TUBO DE PVC 100 mm ÀG UAS PLUVIAIS FORNEC 1MENTO E
INSTALAÇÃO

16.43
17
17 1
I

õ.oo I

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

I

EXTINTOR INCE NDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE
PAREDE CARG/\ COMPLETA FORN. E COLOC.

1 co

ci

17.2

EXTINTOR INCE NDIO TP PO QUIMI CO 4KG FORNECIMENTO E
icOLOC/\CAO

cj

I

17 3

:OXTINTOR INC:ONDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETOFORNECIM ENTO E INSTA

cj

I

17 6

13 1
82

REVESTIMENTO PAREDES

I NT ERI~ A S

2.C.O

un

I PI\ITUII/1 DE SINALIZAÇÃO r,o ?ISO

I

2,00

HOR~s_,_...;;.c._
j _,_ __.;.:
12 J J j

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PAREJES

18

I

- :· 10,80_

I

17 5

i

m

m

! CIMENTO E AREIA. TRAÇO 1:4) E= 2 0Cfv1 COM TAMPA PREMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C ESCAVACÃO E CONFECÇÃO
-~-!~- :,•)C!
I
GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM
FORNEC IMENTO E ASSE NTAMENTO
un
5,00 I

·-· _. _,_'~--~-U-Iv-li_N_
A_R_IA_D_E_E_'_·"_ER_G_E_\_C_'A_B'VOLT- 2X8'.V-/\JTONOIV11A 2

i

I

l
16 42

I

I

:n2

I

M~DIA)

CHAPISCO TRAGO 1:3 •C MENTO E AREIA
0,5CM. PREPARO MA\IUf..L DA ARGAMASSA

I

4

oc

ESPESSURA

' EMBOCO PAULISTA (t/o ASSA UNICA) TRAGO 1.2:8 (C IM .• CAL E
AREIA ME D.), ESP 1. 5CLIJ. PREP MEC. DA ARGAM.

rn'

834 , 0~

m'

33~~.09

~

REBOCO ARGAMASSA TRACO 1.2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA!
ESPESSURA 0.5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

18.3

I AZULE~O 15X15C'.1 • A Ol·ALIDADE. ASSENTADO COM
18.4

19
19.1

m'

I

I

l

ARGAMASSA PRE- FABR ICADA DE CIMENTO COLANTE JUNTAS EM
AMARRACAO NC:.UINClO SERVICO DE REJUNTAME
NTO COM CI M E~JIO i3RANCO

1

334.S9

I

I REVESTIMENTO DE PAR ED ES EXTERI~AS

l

Cl-'AP ISCO TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA
0,5CM PREPARO ~.!ANUAL DA ARGAMASSA

1

r1'

EMBOCO ?AU_I37A 111ASSA UNiCA) TRP.CO 1.2 ê (CIM .. CAL E
19 .2
1----__:..A::...:R:.:::E.::.
!P. 1\FD . ESP 1 SCM, PREP MEC. DA ARG/l.f'Jl

r'

rn'_ _

~:;,:.~;].

REBo co ARG;.'.if..SSA TRACO 1 2 (CAL E AREIA ri NA PEI--JEIRADA'.
19 3
1 - - - - --·-E_S_P'=S ~L_RA_C.5 CI.1 PRE? ARO MANU;\L DA ARGAMA
...:.:S::..:S~A_;___ __ _.....!.:_m;_'--11---=2.:...7-...:.·~76
1

I

1--1_9 _4__ P ~lu?.; ':')M 7 "-TA. TEXTURIZADA ACRILICA
20
20.1

' - - - -20 .2
20.3
21

6~

REVESTIMENTO DE FORROS E ACESSÓRIOS
CHAPISCO TRACO 1.3 (CIMENTO E AREIA MEDIA). ES PES SURA
O 5Ci.' PREPA'l.O !,éANUAL DA ARGAMASSA
_ _ __ _ __ _ m'

__ _2~-1 :: 1_

ElviBOGO PAUL STA (MASSJI UNICA) TRP.CO 1:2 8 (C IM., CAL E
AR~
• II,~ ED .) ' ESP 1 ,:l-eM PREP MEC DA ARGAIJ1
C :r-

m-

t--

REBOCO ARG/l.MASSA TRAGO 1:2 (CAL E AREIA FI NA PENE IRADA),
ESP;:SSURA O 5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

m'

I

REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS

I

, RC.ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M , UTILIZANDO MATERIAL
/\R.GI '- 0-ARENOSO ADQUIR IDO EM JAZ IDA JA CONSIDERANDO UM I
ACRESCIMO o:: 25% NO V OLUIJIE DO
~
MATERIAL ADOU.RIDO. NÃO CONSIDERANDO o TRANSPORTE ATE

-~o

R.:::::...EATEReo

??"' ")".
--""'·-

I

.

21 1

'72

_

\9

I

E 0-oM\

-~~~~rNAL d?

Município de Campo Mourão
Secretaria de Obras e Se rviços Públicos - SEOSP
Departamento de Ob ras - DEPOB

...P.STPO DE aR.-A e= 3cm

_ _ __ __ _ _ _

l_.

....:.;.m:_'- -II---___:6.SG

I

r-----~LA~S~T:_R~~~D~E~C~
O~~~:~R~ê~T~O~~P~R~E~P~A~R~O~M
~E~C~A~N~IC~O~e~=~S~c~m~----+-~m~'~--~
11!~
1

REG ..JlJ. R.ZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO
·,.C 5 ê\CIMENTO CAL E AREIA). ESPESSURA 2,5CM. PREPARO
lvl::CAI\ICO
PISO CEqAMICO PADRAO POPULAR PEI t. ASSENTADO SOBRE
21.5
ARGAMASSA DE C IMENTO COLANTE REJUNTADO COM C IMENTO
______ IBRA:_N~C~O_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

m'

-~ 188

m'

_ _,::_2:.::..:'l

I

21.6

21.7

21.8

l

RODAPE EM CERAMICA LIN HA POPULAR PE I-t. ASSENTADO COM
ARG.O.MASSA TRACO 1 0,25:3 (C IMENTO. CAL E AR EIA) REJUNTE
I EM CIMENTO BRA.c:.N~C=--0=---------1 PCITORI L EM GRANITO CINZA ANDOR INIIA E-2CM
L--lSCM ASSENT
'
I C/ARG;l.MASSA MISTA

I

SOLE RA DE MARMORE BRAI\CO, L A RGUR~, 15Gv1, ESPESSURA 3CM,
ASSENTADA SOB RE ARGAMASSA TRACO l:4 (C1ME"HO E AREIA)

I

-

-

I
I

21.9

I

I
21.10
22
22.1
22 2

194 .3::.

1

--- 1

60.~51

rn

I

'T'

I

s ·,c 1

I PISO PODOTÁTIL ALERTI\ DE BORRACHA PASTILH/IDO, ESPESSURA
7Mtvl, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

I

,,J

m

-

PISO PODOTÁTIL DIR EC.EMBOR. DE BORRACHA FR SADO, ESPESSURA
7MM, 1\SSENTADO COM ARG/1MASS1\ TRACO 1:3 (CI M ENTO E AREIA)

m

?_.22

I

S.DO

I

VIDROS
I
c:~
VIDRO LISO CO I'.~U I\1 TRANSPARENTE
-~Pc SSLRA 4.~.·r.
I .1
- · VIDRO TEMPEPADO INCO_C~ ::SPESSUPJ :•.• I
FORI\ECIIoJ\ENTO:; 11\STA.ACAO I~:C~CJSIVE .1.-"SSA ;o.;RA
VEDACAO
~

,., "'?

'

I

23

PINTURA S

23 1

PI NT URA INTERNA

23.1 .1

EMASSAMENTO COt..l

~.'.ASSA

?VA :J...:AS CE: . .:..CS

23.1 2
·I P INTURA LATEX ACR ILICA D1J.t;S DC:t ..lAOS- .t~'::RN.O.
n'' I
94'i,9')
''._--2.,-,-2- P INTURA EXTERNA
·-"-'--------------~-----

1

--~-

EMASSAMENTO COM MASS,~. AC ?J LIC:A I)JA.S D::I.1ACS

23.2.1

m'

172 22 '

I---2_3_.2_2_+-'--P.:.:.IN~T:...:U::..:R..::A..:...::LAc.:.T.c..:E:::Xc.:..;...;Ac::C..:..R:.:.:IL::.:.I.::.CAc.:.''-''0=-U::c"'..c..S=-=0-=t::..:·'::...'•A.:..:C:...:S=---=c:;.X_.-'-',:0=-R-",N-'-'"'-'·------,--....:.m'-'-,'---:----i 72 õ 2 ,
23.2.3
PINTURA COM TINTA TEXTURIZAD.:-. .::. CRILIS-'
m' I
i O.: 9-!

1

,-- --·
23 3

23.3.1
23 4

c

23 .4. 1
23 5
23 5 1

!

24

I
I

I PINTURA ACRILICA EM PISO CI:••1>'NTADO
--

I PIN TURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
IPINTURA ESQUADRIAS METÁLICAS
I p NTURA ESMALTE ACETINADO

DUAS DE MAOS

DUAS DE f•MOS SOBqE

1

~

m'

LASTR.O DE BRITA e= 3cm

REGULARIZACAO DE SUPERFISIE DE CONC AFJ\RENTEEXTERNA

~l
. _ __3J6.<:

120 0~

!
I

,

I

- ~.

I

PAVIMENTAÇÃO EXTER NA

_ _2_4_.3_ _ LASTRO DE CONCRETO. PRE?ARO kiECANICO e= 5 em
24 4

/TI;:

SUPERFICIE MET/\L\CA
I
I Rt:AT eRRO A PILOADO EM C.~I.J.;OAS
..
"
?
u ,_Ot-1
UTILIZAr·WO MATERIAL
ARG ILO-ARENOSO ADQUIRIDO H.1 JAZIDA JA CONSIDERANDO UM
ACRÉSCIMO DE 25'% NO VOLU~.~E JO
MATERiAL ADOUIR.DO. NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATE

-

---- l

~

>-----+-=
0'--'R-'-E:=-P--'-11---'E" =-R-'-R_O::...

24 2

----

TREC DEMAOS

I PINT URA ESMALTE ACETit~ADO EM MADEIRA

~

24 1

r---.

P INTURA EM PISOS

I
rn'

.,,,

\\

~

l

J.

:i

.·, -· .:::::::.:J h

- .11 L~

Município de Campo Mourão

_.,..i 'J
' -~

•"' . ·....:...

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

25

\ LIMPEZA FINAL DA OBRA

m'

...,

423 .351

.1\0ITIVO DE SERVJÇOS
26

I
I

I
I
I

I

S ISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS .
SPDA

26. 1

I CABO DE COB RE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

m

26 .2

CABO DE COBRE NU 35MM2 ·FORNECIMENTO E INSTALACAO

lll

26.3

CABO DE COBRE NU 50MM2 · FORNECIMENTO E INSTALACAO

lll

26 4

HASTE COPPERWELD 518 X 3,01\11 COM CONECTOR

un

I

:

26.5

MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS
j H=3.00M INCLUINDO BASE- FORNEC IMENTO E INSTALACAO

I
I

26.6

I PARA-RAIOS T IPO FRANKLIN- CABO E SUPORTE ISOLADOR

~

I

26.7

I

CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENAR IA COM CHAPI ~CO E
EMBOÇO INTERNO COM TAMPA DE CONCRETO· EXECUÇAO

un

m

I

llt'

27
27.1

BALCÃO PARA ATENDIMENTO RECEPÇÃO

f

ALVENARIA TIJO~O CE~AM I CO FURADO 10X20X20CM . 1/ 2 VEZ.
ASSENT. EM ARGAM TRACO 1 t, (C IM E AREAl

I

----

27.2
I

1

, - 27 3

~ ~V!~OCO PAJLIST/1 )iv1ASSA UNIC/1) TRJ1CO 1 2:6 (CIM

l

1

I
I

m'

I

'

27.5

I

--

·-

CAL E

AREIA MED.). ES? 1 50,1 PRê:P. MEC. DA ARG.AJA.

rn'
-

REV~STIMENTO COt;l PASTI LHA DE CERArvi iCA ESMALTADA

I QUADRADA 1, ASSENTADA COM AKG.A.II/ASSA PRE-FABRICADA DE
CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CMENTO BRANCO

l-- - - - I INCLUSO LIMPEZA
27 6

I

'

REBOCO ARGAM.ASSA -RACO 1 2 •CAL E AREIA FINA PENEIRADA).
27 .4
, . - - · - - - I ESPESSURA 0 .5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

I

I

I

---

CHAPISCO TRACO 1 3 .C I JlENTO E AREIA MEDIA1 ESPESSURA
C'
0.5CM. PREPARO MANUA_ DA ARGAMAv
SA

I
I

I

I
I

j

~--

--

r-· --- - --·- - - -

-

un

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3 40X40X 12CM EM
CHAPA METALICA DE EMBUTIR. SEM ACESSORIOS PAORAO
TELEBRAS, FORNECIMENTO E INS TALACAO

15 3

I
---.--

MARMORE BR'-N:O POLIDO PARA BANCADA (TI\MPO) E=3CM.
u~RGURA 4CC M ::: NGAST;\D/\ NA PAREDE- FORNECIMENT O E
' 1,\ST/, _ACAO

I
rn

CONSELHO REGIONAL DE ENG ENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico com Atestado
O Conselho Regtonal de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nest a Cert idão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 4 7° da Resolução n° 1025/2009,
do CONFEA .
Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2° da Lei Federal n° 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreend imento de
engenh aria e agronomia.
Certifica que. cabe ao(a) profissiona l a responsabil idade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos. sendo de responsabilidade
deste Orgão apenas a veri ficação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
aLribuição(ões) profissiona l(is). em conformidade com a Lei Federal n. 0 5.194/66.
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Norma tiva s deste Conselho Regional de Engenharia e Agronom ia.
Cer t ifica que a capacidade técnico-prorissional de uma pessoa _jurídica é
representada pelo conJ unto dos acervos técnico s dos profissionais integrante s de seu
quadro técnico e varia e m função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48° da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.
Certifica que, a critério do(a) profissional. esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atesta do emi tido pelo(a) (s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s). o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao
(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão. e que atenderá él
ex igência prevista no Arligo 30, § 1°, inciso I, da Lei Federa l n. 0 8.666/93.
Certifi ca que ficam cientes o(a) profissiona l detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta , que as informações constantes no Atestado. em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabi lidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s) , restri ng indo-se à presente Certidão às atividades registradas na
(s) ART(s) ace rvada(s) , conforme disposto na Lei Federal n .0 6.496/77.
Certificamos. fi nalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam a presente Certidão. sendo o conteúdo
daquele de responsabi lidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL
CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS
Carteira Profissional: PR-139815/0
Acc~ rvo Técnico N°. :742/201 5
Selos de autentic idade:A 024.775

RNP N°:17 13327520
Protocolo N° : 2015/00046364
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENH ARIA E AGRONOM I A

DO PARANA

Certidão de Acervo Técnico

CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS
Carteira Profissional: PR- 1 39815/D
Acervo Técnico N°. :742 / 2015
Selos de autenticidade:A 024.775

RNP N°.: 1713327520
Protocolo N°.: 2015/00046364

: 20150430770 O...... ~egiscraàa:06/02/2015 ........... .
i\:'\T Correspons ...... : .............. . .. . . A~T V ~ r:c'.llada : ...... . ........... .
E~presa Exec u~ora ... : PROAT:VA CO~STRU ÇÕES :TJA- EPP . .................... .
Cor:tratante(s) ..... . : MU~I C ÍPIO
DE
CA~PO
MO~~ÃO
CNPJ/CPF:
75 . 90~ . 52 4/0001-06 ..................... .. ........ . .. .
T~po de Contrato .... :PRESTAÇÃO DE SERV:ÇOS .. . ............... ... ........ .. .
Atividade Técn~ca ... : EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO ~ÉC~ICO ...... ........... .
Área de Co~pe ~ênc~a . :EDI FI CAÇÕES- CONSTRUÇÃO CIVIL . . ... . ................ .
Tipo de Cbra/Serviço : EDIFI CAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER Á~EA .................. .
Serviço Co!! tratado .. : EXECUÇÃO ............................... . . .. .... . .... .
C~r.1e::sào .. ...... .... : 260 ,9 4 tv:2 .......... Área E xisten~e : O,OO ~2 ...... .. ..
Area Arr.pliada ....... : O, OO M2 ........... Área de ~efor~a : O , OO ~12 ........ .
J;,r:os Co:np:emer:ta t es : 0 , 00 ........ ..... ... .... ......... . ................ .
L-::cal ela Obra ....... : R JAS F:ORES , SN MO~ADIAS AVS::!\0 PIACENTINI L . 02
Q . 05 ..... ..... .... . ..................... . .......... .
:-:unic:.?io/Estado .... : CAM?O ~10U~AO/PR .......... . .. .. .... .. ........ . . . . .... .
~ata de :r:icio ...... : 0 1/07 /20:4 ... .. .... Data de Conclusào : 30/0l/2015 .... .
Dccto de Conclúsão .. : ... .. ..... ........ . . ..... . ... . . . ......... . ..... . .... .
~escr . Co:npl . Serv . . : ~~L
ART SE REFERS A E DIFIC~ÇÃO DE UM POSTO OS SAÜDE
P.li.RA O MUNICÍPIO DS CN-:?0 ~10lJ~f..O, CO!': ÁREA TO':'F.L JE
260 , 94 M2 , OS SE RVIÇOS EXECUTADOS FO?:.Atv: :
EXECUÇÃO
JE EJIF:CAÇÃO ;::~ ALVENARIA DE BLOCOS
C ER~~: C OS
E ESTRUTURA E~ CONCRETO AR~ADO .
INSTALJI.ÇÕES
H: DRO
SANI':'ÁRIAS.
!NS':'A:-AÇÕES
ELÉTRICAS .
:~S':'ALAÇÕES
DA REDE DE LÓGICA.
IKSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA
!NCÊND:OS .
- : ~STALAÇÕ E S DE PISO TÁTIL E BARRAS DS
APOIO PARA PESSOAS CO~ ~ECESSIDADE S ESPEC:AIS.
I~STALAÇÕES
DA REDE JE SP~A(S:STEMA D~ PROTEÇÃO ~E
DESCARGA ATtv:OSFÉRICA) .................. .. ........... .
Obse rv ação . .. .. ... . . : .... . .. ........ . . ..... . ................ ......... .... .

;.;<.':' N° . .. .... ... ....

CREA

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANA

Certidão de Acervo Técn ico

ENG ENHEIRO CIVIL
CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS
CarLeira Profissional: PR-139815/D
Acervo Técnico N°.: 742/2015
Selos de autenticidade:A 0 24.7 75

RNP No.:1713327520
Protocolo N°.:20 15/00046364

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página
(hllp://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n . 0 2015/00046364.

do

CREA-PR

Emitida via Internet em 13/01/2016 11 :37:28 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento. conforme a Resolução N° 317/86 e a Instrução de Serv1ço N°
002/20 1-1 .

A falsificação deste documento constitui-Se em crime prev1sto no Cod1go Penal Brasileiro, suje1tando o autor a
respectiva açêo pena l .

ATESTADO DE VISITA

Ref.: Edital de Licitação Processo n° 031/2016
Edital de Tomada de Preços n° 004/2016-PMNC

Declaramos que o Sr. Carlos Henrique Felipe Poças, CPF n° 079.817.609-17
da proponente CONTRUTORA BERIT LTDA - CNPJ no 15.710.01210001-87,
devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Tomada de
Preços em epígrafe.

Nova Cantu, Paraná, 10 de Junho de 2.016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
Licitador

I

Carlos Henrique Felipe Poças

09/06/2016

CREA
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e
Negativa de Débitos
O Conselho Regiona l de Engenharia e Agronomia do Paraná -CREA-PR, certifica que
a empresa encontra-se regularmente re gistrada 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) atrib ui ção(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Certidão n°: 69429/2016

Validade: 06/12/2016

Razão Socia l: CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME
CNP J: 15710012000187
Num. Registro: 57094
Registrada desde : 08/07/ 2014
Capital Social: R$ 60.000,00
Endereço: RUA PEDRO GENERO, 365 JARDIM KIMBERLIM
Município/Estado: CAMPO MOURAO-PR
CEP: 87300970
Objetivo Social:
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE APARTAM ENTOS , CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS,
PRÉDIOS, EDIFICIOS, EDIFICAÇÕES , CONDOMINIOS , RESID ENCIAIS, EDIFICAÇÕES NÃO
RESIDENCIAIS :
ESCRITÓRIOS ,
LOJAS ,
PLANTAS
INDUSTRIAIS,
PRÉDIOS
GOVERNAM ENTAIS. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS.
OBRAS DE ACABAMENTO, E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS , ALISARES,
MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO NÃO REALIZADA PELO PROPRIO FABRICANTE.
SERV IÇOS DE JARDINAGEN S E PAISAGISTICAS. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS.
OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇAO . COMERCIO VAREJISTA DE FERRAG ENS E FERRAM ENTAS E
FABRICAÇAO DE ESTRUTURAS METALICAS.

Encontra -se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2016.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscal iza ção e/ou dívi da ativa até a
presente data.
Respon sá vel(eis ) Técnico(s):

1 - CARLOS H ENRIQU E FELIPE POÇAS
Carte ira : PR-139815/D
Data de Exped ição: 16/06/2014
Desde: 08/07/ 2014
Ca rga Horária: 4: H/ D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CON FEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra (m) alteração(ões) nos e lementos contidos neste
docume nto, esta Certidã o perderá sua va lidade para todos os efeitos .
A au tenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pág ina do CREA-PR ~
(http ://www .crea-pr.org. b r), através do protocolo n.o 204052/2 016, ressa ltando a
imposs ibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva
de seu(s) respons ável (eis) técnico(s).

$:>

Emitida via Internet em 09/06/20 16 13:44:56

•

0910612016

CREA
Dispensa - se a assinatura neste document o, conforme Instrução de Serviço NO 002/2014.
A falsificação deste docum ento const it ui - se em crim e previsto no Código Penal Brasilei ro, suje1tan
respectiva ação pena l.

09106/2016
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos
O Conselho Reg i onal de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA - PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei
Federal n° 5. 194/66 poss i bilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná,
circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.
Certidão no : 69426/2016

Va lidade: 06/12/2016

Nome: CARLOS HE NRIQUE FELIPE POÇAS
Carteira - CREA- PR NO : PR-139815/D
Registro Nacional : 1713327520
Registrado (a ) desde : 16/06/2014
Filiação : CARLOS ROBERTO FARIA POÇAS
CECILIA I SABEL DOMINGUES FELIPE
Data de Nascimento: 04/12/1990
Carteira de Identidade : 0472792 2641
Natura lidade : SANTA ISABEL DO IVAI/PR

Título(s):
ENGENH EIRO CIVIL
UNIVERSIDAD E TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA
Data da Colação de Grau : 09/06/2014
Situação : Regu lar

CPF: 07981760917

Diplomação

12/11/2014

Atribu ições profiss ionais:
DA RESOLUCAO 21 8 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:
51643 - PROATIVA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Desde: 30/06/2014 Carga Horária: 4 Horas
57094- CONST RU TORA BERIT LTDA- ME
Desde: 08/07/ 20 14 Carga Horária: 4 Horas
60494- HOFFMANN E BONATTO INCORPORADORA E CONSTRUTORA DE IMOVEIS LTDA
Desde: 17/02/2015 Carga Horária: 2 Horas

Encontra-se quite com a anu idade relativa ao exercíci o de 2016 .
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dív ida ativa até a
presente data.

Para fins de: Licitações
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pági na
(http ://www.cr ea - pr.org.br), através do protocolo n.o 204049/2016.

do

CREA-P R

09106/2016

CREA

Emitida via Internet em 09/06/2016 13:43:50

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço NO 002/2014.
A falsiftcação deste documento constitui - se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
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PARANÁ

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD
lnscrl";ão n-o CADIICMS ___ ~-~ riÇã~
I,

90598255-90

-

1

-

-

CNPJ

1-5.71o.o12tooo1 -87
---

r

1

I

I

Início das Atividades

06/2012

-----

Empresa I Estabelecimento

---------

Nome Empresarial CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME
Tfiulo do Estabelecimento CONSTRUTORA BERIT
Endereço do Estabelecimento RUA PEDRO GENERO, 365, FUNDOS. JARDIM IZABEL. CEP 87309-150
FONE: (44) 9917-0607
Município de Instalação CAMPO MOURAO · PR, DESDE 0612012
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação
_ Al I ATIVO- SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL- PRAZO NAO APLICAVEL,
.l
S 1 uaçao ua DESDE 0612012
Natureza Jurídica 206-2 ·SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
A tividade Econômica Principal do 4120-4100- CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Estabelecimento
Alividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

- - - -- - - - - - - ---Quadro Societário
Qualificação

Nome Completo I Nome Empresarial

Tipo

Inscrição

CPF

031.896.969-69

LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF

005.491.929-05

SERGIO TEODORO DE SOUZA

SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF

036.506.199-97

VAGNER MENDONCA DOS SANTOS

SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 01/07/2016 .

t.W

PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
CAD/ICMS N° 90598255-90

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

Emitido Eletronicamente v a internet
01/06/2016 8:48:41
Dados transmtidos de forrna segura
Tecnoklga CELEPAR
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Pelo presente instrumento particular, LUCIANA CARLA DAS
NEVES DOS SANTOS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, maior, nascida em 31/08/1981, empresária,
CPF n° 031 .896.969-69, Cédula de Ident idade Civil R.G. n° 8.306.549-4-SSP/Pr,
residente e domiciliada à Rua Pedro Gênero, n° 365, Jardim lzabel, na cid8de de
Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309- 150; SERGIO TEODORO DE
SOUZA, brasileiro, natural de Altônia - Pr, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, nascido em 06/05/1980, empresário, CPF n° 005.49 1.929-05,
Cédula de Identidade Civil R.G. n° 7.077.020-2-SSP/Pr, residente e domiciliado à
Rua Trombetas, no 48, Jardim lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do
Paraná, CEP-87309-190 e VAGNER MENDONÇA DOS SANTOS, brasileiro ,
natural de Carapicuiba - SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens ,
maior, nascid o em 02/09/1981, empresário, CPF n° 036.506.199-97, Cédula de
Identidade Civil R.G. n° 7.408.277-7-SSP/Pr, residente e domiciliado à Rua Pedro
Gênero, n° 365, Jardim lzabel , na cidade de Campo Mourão , Estado do Paraná,
CEP-87309-150, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes
cláusulas:
Cláusula 1a. A sociedade girará sob o nome empresarial CONSTRUTORA BERIT
L TOA e terá sede e domicilio na Rua Pedro Gênero, n° 365, fundos, Jardim lzabel,
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-150.
Cláusula 2a. O capital social será R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em
60.000 (sessenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real), integralizadas,
neste ato em moeda corrente do País, pelas sócias:

r-

N° de quotas

r

20.000
20.000
20.000
60.000

Nome do Sócio
, LUci'ANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS .............. .
I SERGIO TE ODORO DE SOUZA ............. .........................,
· VAGNER M ENDONÇA DOS SANTOS .............................
r o T A L .....................................................................

Valor R$

%

20.000,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00

33,34

33,33
33,33 i
100,00

Cláusula 3a.
O objeto será: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
APARTAMENTOS,
CASAS,
CONJUNTOS
HABITACIONAIS,
PRÉDIOS,
EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊ NCIAS, EDIFICAÇÕES NÃO
RESIDENCIAIS: ESCRITÓRIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS, PRÉDIOS
GOVERNAMENTAIS, CNAE : 4120-4/00, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CNAE: 4299-5/01, OBRAS DE ACABAMENTO,
CN AE: 4330-4/99 E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS ,
ALI SARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO NÃO REALIZADA PEL O
PRÓPRIO FABRICANTE, CNAE: 4330-4/02, SERVIÇOS DE JARDINAGENS E
PAISAGÍSTICAS, CNAE: 8130-3/00, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIF!CIOS,
CNAE: 43.30 -4/04, OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E
CALÇADAS, CNAE: 42.13-8/00, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, CNAE: 47.44-0/99, COMÉRCIO VAREJ~STA DE FERRAGENS E ~
FER~AMENTAS, CNAE: 47.44-0/01 E FABRICAÇAO DE ESyR1JTURAS
METALICAS, CNAE: 25.11 -0/00.
,·-~''~"'---·---
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Cláusula 4 3 . A sociedade iniciará suas atividades em 01"!06/20~2
duração é indeterminado.

e -séu

Cláusula sa As quotas são indivisíveis e não pode rão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica asseg urado, em
igualdade de condições e preço, direito de preferê ncia para a sua aquisição se
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.
Cláusula 6a. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respon dem solidariamente pela integralização do capital social.
Cláusula 73 • A administração da sociedade caberá a LUCIANA CARLA DAS
NEVES DOS SANTOS, SERGIO TEODORO DE SOUZA e VAGNER MENDONÇA
DOS SANTOS, com os poderes amplos e ilimitados, autorizado o uso do nome
empresaria l individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.
Cláusula 8:1.
Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.
Cláusula ga. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.
Cláusula 1 oa A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
Cláusula 11 3 . Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
título de "p:o labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Cláusula 12a. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

&
.,

Cláusula 13:1. Os Administradores declaram, sob as penas.da lei ,
que não estão )~
impedidos de exercer a adm inistração 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 pC1blicos; ou por crime fali~enta r, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econOrJU,~ popu lar,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,

?e

contra as relações de consumo , fé pública o. u .• propriedade.1. CÕ~~Ê~EI
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CONTRA TO DE CONSTITUIÇÃO DE: CONSTRUTORA B~R~T L TOA. _
Cláusula 143 . Fica eleito o fórum de Campo Mourão,- Est'ddo do Paranâ para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato .
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente
in stru mento em 03 (três) vias.
Campo Mourão-Pr, 23 de maio de 2012.
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instrumemo particular, LUCIJ.l.NA CARLA
- -r'
bras:!e:ía m::ural de Campo i'v1ourão - Pr, casada sob o regime de comunhão parc1al ~~·;;s:
maior , nasc:da em 31/0811981. ernpresá:-ia , CPf: n° 031.896 .969 -69, Céd ul a de Identidade Ci~~
R.G. n° 8.306.549--4-SSP/Pr, residente e domiciliada à Rua Pedro Gênero, n° 365, Jardim
lzaoel. na ~idad e de Campo Mourão, estado do Paraná, CEP-87309- 150; SERGIO TEO DORO
D E SOUZA, brasileiro, natu ra l de Al1ô nia - Pr, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens , nascido em 06/05/1980 , en1presério, CPF n° 005.491.929-05, Cédula de Identidade Civil
R.G. n° 7.077.020-2-SSP/Pr, residente e domiciliado à Rua Trombetas, n° 48. Jardim lzabel. na
cidade de Carnpo Mourao, Estado do Paraná, CEP -87309-190 e VAGNER MENDONÇA DOS
SANTOS, brasileiro , natural de Carap icuiba- SP , casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, maior, nasc ido em 02/09/ 198 1, empresário , CPF n° 036.506.199-97, Cédula de
Id entid ade Civil R.G. n° 7.408.277-7-SSP/Pr, residente e do1niciliado à Rua Pedro Gênero , n°
365, Jard im lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-150, únicos
sócios da CONSTR UTORA BERIT LTOA - ME, com sede e foro na Rua Pedro Gênero, n° 365,
fundos, Jardim lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná , CEP-87309- ·150.
regi strada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41207361260 ern 04/06/20.12,
inscrita no Ci\JPJ sob o n° 15.71 0.012/000i -81', resolvem assim , a lterar o contr<~l.o social
med iante c.s seguintes clausulas:

'Y

Cláusu !a 1 3 - a) O sócio SERGíO TEODORO DE SOUZA, que possue na sociedade RS
20.000,00 (vinte mil reais) , divididos ern 20.000 (vinte rnil) quotas de R$ 1,00 (hurn reGI ) c3da
uma. cede e transfere parte de su as quotas para , LUCLO..IJA CARLA DAS NEVE S DOS
SAN TOS , já acirna descrita, R$ 14.000,00 (quatorze mil rea is) , divididos ern 14.000 (qu8torze
mil) quotCJs de R$ 'J ,00 (hum real) cada uma .
b) O sócio VAGi\JER MENDONÇA DOS SJ.\NTOS, que possue na sociedade R$ 20.000,00
(vinte rnil c~ais), divididos em 20.000 (vinte mi l) quotas de RS 1,00 (hum rea l) cada umcJ. cede e
transfere p2rt2 de suas qu otas para , LUC!AíJ A CARLA DAS N EVES DOS SANTOS, já ac1mê!
descrita, R$ 14.000,00 (quatorze mi l reais). divididos em 14.000 (q uatorze mil) quo1as dE:: f.;',S
1,00 (hum rea l) cada uma .
Cláusula :2u - Em decorrência da presente alteração , o capital social no valor de F~$ 60.000.00
(sessenta rnil reais ), divididos em 60.000 (sesse nta mil) quotas de RS 1,00 (urn real) cada un~él.
fica assim d istribuído eilt:-e os sócios:

j

Nome do Sócio

-

rTuciANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS ..... ... .......
SERGIO !EODORO DE SOUZA ................ ."..................... ,
VAGN ER M EI~DONÇA DOS SANTOS ...... .......................

h\

l
.

N° de quotas

f---~rR-$-~---- % --~

l

48.000

-JSO.OO~,

48 000,00

6.000
6.000

-J_20.0Õ ·- ~

6.000,00
6 .000,00

10,00

·

f--ror·A~.. ........................... ................... .........
...........
60.000
___j_ _ _ _
60 .COO,OO100,00-\
- - -- - - - - - - - - - - · ·
_ _ _ _ _ _ _ l _ _ -· -·· - - ·Parágrafo único : As quotas subsc1ita:; integra lizadas, ern moed a corrente deste país.

Cf.lusula 3a - Os sócios SERGIO TEODORO DE SOUZA e V A G NER MENDONÇA DOS
SANTOS dão a sóci a L UCIANA .CARLA DAS NEVES DOS SANTOS, plena geral e r<;S<J
q uitação da cessão das quotas ora eh;tuadu.
Cláu sula t;~ -A sociedade com sede na Rua Pedro Gênero , n° 365, fu ndos , Jardim lzabel, na
cidade de Campo Mourão, Estat.í o do Par:=.ná , CEP-f37309-150 , tern seu endereço alterado
para Rua Pedro Gênero, n° 365, fundos , Jardim Kimberlim, na cidade de Campo Mour'5o.
Es~~clo do Para n8, CEP-87300-970.
Clóusu!a !-? - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor ~é's.u as quotas, rnas toci.'Js
rc;soondem so lidaria:nente pela integralização do capitz. l social.
J!t ·
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Cláusula sa - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vige!lt~s; l1U~ nt-.o C'J~idi: ·m c_~cn
as disposições do presente instrumento.
·
----~~E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumen
antu _<?
04 (quatro) vias.
Campo Mourão-Pr, 12 de março de 2013 .
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CE RTIFICADO DE REGISTRO CA.DASTRAL
éEr<TIFICADO N.0 : 007

!PROTOCOLO N° 2014/2016

j!VA.LIDADE: 27/03/2017

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CO NSTRUTORA BERIT L TDA - ME l[DAT A DE EMISSAO: 28/03/201.6

ICN?J:

15.7_10.012/0001 -87

LENDE~EÇO:

--

llt NSCRIÇÃO ESTADUAL:

~IB.6.1RRO: J;..RDIM

RUA PEDRO GENERO , 365

~~~D.o.D_E: C~fll!PO MOURAO

~

l

~~CEP: 87.300-970

=]TELEFONE: 30~7-0998 -9807-822.: )

jES;AO O: PR
\ Er~AIL:

~-

K. ••~8ERU ..

\\FAX:

.

-

N INFORMADO-

-
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Cb~~ _. Sociai/IV•et Gan'·i' o ... Ramo c:e ,.: ti Jidaaes: SER\, IÇOS DE CONSTRUçt,O DE j
j~\PAF·C:"AM_!':NTOS, CASA~, CONJUNTC:S HA81TACIONA~S, PR~D!OS, EDIFÍCIOS,
. EDIF:CAÇOES, CO NDOiiJIINIOS, RESIDENCIAS, EDICA.ÇOES NAO RESlDENC!AIS:
ESCRITORIOS, LOJAS, PLANTAS INDUSTRIAIS, PREDIOS GOVERNAMENTAIS,
1
CN.!\E:
4120-4/00,
CONSTRUÇÃO
DE
INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS
E
f<ECREATiVAS, CNAE:42S9-5/91, OBRAS DE ACABAMENTO, CNAE: 4330-4/99 E
INSTALAÇÃO DE PORTAS, ~ANELAS, ADUELAS, ALI~ARES, MARCOS E·
\ CONTRAMARCOS QUANDO NAO REALIZADA PELO PROPRIO F ASRICANTE,
CNAE: 4330-4/02, SERVICOS DE JARDINAGENS E PAIS,..\ GÍST!CA, CNAE: 81302·/00, SERVIÇOS DE PINTURA E EDIFÍCIOS, CNAE: 4330-t;./04, OBRAS DE
URBANIZAÇÃO EM RUAS, PR.A.ÇAS E CALÇ:O.f>AS, CNAE: 42:! 3-8/00, COM~RC!O
VAREJISTA DE MATERIA.S DE CONSTRUÇAO, CNAE: l.nA~--0/98, COM:::RCIO
' v ilP,EJ!STA DE F~RR;-,GENS E r-t=.RR,A.Mc~EAS, cNAE: 47 44-ü'o·:
!:::
~~1.~_F<IC.l\ÇÃO o~:.: ESTRLITJl:V.\S fi!H:TALICAS, Cf\!AE: 25.1 1-0JOO

I
I

I

O'::Js QUALQUER RASURA TORt!ARÁ O PRESENTe DOCUIVsENT O NULO.
Certifico que o titular está inscrito no CADASTRO DE LICITANTES DO MUNICiPIO DE C.~.MPO
MOl:P-ÃO e, em conseqLtência, hcbilitado a partici!)af ae licitê'çõas em que se inscrever p~rante
órgão da Administração Pública Direta e Indireta do Município , nos teJDJ · a leg is!a1;ão Fetl~ral e
Estadual. tendo apresentado todos os doeu!
tos-é~dos no - rtig s 27 a 31 da Lei n°
8.eG6ô/93, vigente com ressalvas a outras
tgências !?.!:.e ;_>â'S'nõ spe:c vo Edital.
./
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃ
SECRETARIA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E OUVIDORIA
Rua Brasil, 1~87 ·CAMPO MOURÃO · PARANÁ· CAIXA POSTAL. <20 . CEP 87301 · 1~(
Fone/Fax. (44 )351 8-1 1~4 · e-m»l. prefellura@ccmpcmcurao pr.gov.br. hemepage· www.campomourac.pr.gov.b
CNPJ(MF ): 75. W~.52410001 -0G

NUmero do •vara

CMC

16883
EXERCICIO

246/2013
DATA DE VALIDADE

2016

31/12/2016

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃC
NOMF. I RA.Z.ÀO SOCIAL

CONSTRUTORA BERIT LTOA - ME
NOME FANTASIA I SOBRENOME

CON STRUTORA BERIT

I

I

COMPLEMENTO

LOGRADOURO

;

l

RUA PEDRO GENERO

I

MUNIOIPIO

BAIRRO

87 .300.970

JARDIM KIMBERLI M

I

RG /INSCRIÇÃO ESTADUAL

22/06/2012

15.710.012/0001.87
r,TIVIOADE(S) PRINCIPAL(IS:

CONSTRUCAO CIVIL
CONSTRU CAO P/ EMPRE ITADA GLOBAL
SERV. NA AREADA CONSTRUCAO
SERV. DE DECORACAO E JARDINAGEM
lfV1PERMEABILIZACAO E PINTU RAS EM GERAL

CONTADOR I CONTASILIOADE RESPONSAVEL

PRESCILA ALVES PEREIRA FRANCIOLI
O PRESENTE ALVARÁ AUTORIZA A EXP LORAÇÃO DE NEGÓCIOS CONFORME ACIMA
DESCRITO ENQUANTO SAT ISFAZER AS EXIGÊNCIAS QUE LEG IT IMARAM SUA
CONCESSÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Restrições
PONTO DE REFERÊ NCIA

CAMPO MOURAO/PR,05/j
l\liANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO
C3SERVAÇ0ES /I NFORfA:OS

·1) De conformidade com a legislação vigente deverão ser comunicados ao Setor de Tributação da prefeitura
em prazo inferior a 30 dias quaisquer alterações cadastrais.
_.
2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a este ãlvará, deve
15 dias junto ao Setor de Tributação da prefeitura a BAIXA deste alvará, s b
débitos dos exercícios seguintes.

éiNE~EoCQ,JYII

.oe&OR~

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Páqina:

001/ 001 I

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
· No.me Empresarial
\ CONSTRUTORA BERIT L TOA ME

N~wreza J_u ridica:

I

sqCIEDADE EMPRESÁRIA LI IVIITADA - - - - -

Numero de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

I

CNPJ

1~1 2 07 36126-0

I

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

15.710.012/0001-87

1

Data de Início
de AJvidade

04/06/2012

li

01/06/2012

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA PEDRO GÊNERO, 365-FUNDOS, ~~RDIM KIMBE RLIM, CAMPO MOURÃO, PR, 87.300-970

.
I

Objeto Social
' SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJ UNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS,
EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDENCIAS, EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS: ESC RITÓRIOS, LOJAS, PLA!\:TAS
INDUSTRIAIS, PRÉDIOS GOVERNAMENTAIS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS , OBRAS
I DE ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, ADUELAS, ALISARES , MARCOS E CONTRAMARCOS QLANDO
NÃO REALIZADA ~ELO PRÓPRIO FABRICANTE, ~ERVIÇOS DE JARDINAGENS E PAISAGÍST~CAS , SERVIÇOS DE
PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE URBANIZAÇAO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, COMERCIO VAREJISTA DE
l\llATERIAIS DE CON_STRUÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGE NS E FERRAMENTAS E FABRICAÇÃO DE
ESTRUTURAS M ETALICAS.

I

l

c-;.-lta-1:-RS - -6-0.-0-0-0,-0-0_ _ _ _ _ _ __

____

(SESS ENTA MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$
(SESS ENTA MIL REAIS)

I

·--·-Mic:~~p-re:aou

Prazo de DlJração

I

Empresa de Pequeno Porte
(Lei n° 123/2006)
Indeterminado

60.000,00

Microempresa

ISóClÕsiPartlcipaçao no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mand_ato
'

Nomc/CPF Oll CNPJ

Particloacão no

I V/IGNER MENDONCA DOS SAI'>ITOS

cap~tal

!RS)

Espéc1e de

..
SOCIO

Administrador

Térmil1o do
rllanC .:ilo

6.000,00 SOCIO

Administrador

xxxxxxxxx, ,

48.000.00 SOCJO

Administrador

XXXXXXXXX;>:;

ê.COO.OO SOCIO

Administrador

xxxxxxxxxx

036.506. 199-97
LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS

I
I.

031 .896.969-69

SERGIO TEODORO DE SOUZA

005.491.929-05

Situação

Ul:imo Arquivamento
Numero: 20131798090

Data: 27/03/2013
Ato: ALTERAÇÃO

REGISTRO ATIVO
Status

Evento (s): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CAMPO r-AOURÃO - PR, 18 de maio de 2016
16/346184-8

-~·

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIBERTO.D BOGUS
SECRETARIA GERAL

-..

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ESTADO DO PARANÁ
Comarca de Campo Mourão - Pa raná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS,
Contador,Partidor,Depositário e Avaliador Judicial
Gerson Guimarães do Vale
Titular

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada. que revendo em cartório a meu
cargo, os livros de reg1stro e dislribuição de feitos. deles constatei

NÃO

haver s;do d;stribu;oo

I

a qualquer cartório CÍVEL desta Comarca, ação alguma de:

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉD.IO
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra:
CONSTRUTORA BERIT L TOA · ME

CPF I CNPJ - 15.710.01210001 -87
RG I INSC .EST- NIC

O referido é verdade e dou fé.
Campo IVIourão - Pr, 'í1/04/16

Cartório Distribuidor Público e anexos
Ge•;c.1 Gwrr-arãss ao Vale
Leandro Guimaraes C.oo Vale
Cristiano Roberto Carraro
Dougias Carraro
Fernanda Pinheiro Nascimento

·Titular
· Funcionário Juramentado
· Funcionário Juramentado
. Funcionário Juramentado
. Funcionária Juramentada

.A.v. Jo~é Cuslódto <ie O!ivc;ra n' 2065 · Cenuo

I

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHA
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
CONTRATANTE
CONSTRUTORA BERIT LTDA - ME com sede na Rua Pedro Gênero, no 365, fundos,
Jardim lzabel CEP 87.309-150 na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná ,
inscrita no C.N.P.J. sob o n° 15.710.012/0901-87, e no Cadastro Estadual sob o n°
9259218-33, neste ato representada por SERGIO TEODORO DE SOUZA, brasileiro,
casado, maior, empresário, CPF/MF sob n° 005.491.929-05, Carteira de Identidade
RG 7077020-2/PR, residente e domiciliado na Rua Trombetas, n° 48, Jd lzabel CEP
87309-190, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná.
CONTRATADO
CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS, brasileiro, casado, sob o regime de
comunhão parcial de bens, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob n° 079.817.60917, po1iador da carteira de identidade RG n° 9.393.639-6 SESP PR, res idente e
domiciliado na Rua Apolonia Staniszewski, n° 707, Jd Copacabana 11, CEP 87302330 Campo Mourão-PR.
As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente
Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, que se regerá pelas cláusulas
seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.
DO OBJETO DO CONTRATO
C táusula 1 a: O presente contrato tem como OBJETO, a prestação,
CONTRATADO, dos serviços de responsabilidade técnica, na construção civil.

pelo

DOS SERVIÇOS
Cté.usula 2a: Os serviços contratados neste instrumento consistem
responsabilidade técnica de Projetos e execução na Construção Civil.

em:

Cláusula 3a:
Além dos serviços estabe lecidos na cláusula anterior o
CONTRATADO prestará também as informações técnicas necessanas à
implementação do projeto, devendo também ceder à CONTRATANTE os direitos
decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.
DAS OBRIGAÇÕES
Cláusula 4 3 : Os serviços e as informações técnicas específicas utilizad as na
consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim
estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros
projetos que por ventura esteja desenvolvendo.
Cláusula 5a: A CONTRATANTE não poderá repassar as informações técnicas
relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tra1ar cie
necessidade para a implementação do projeto.
~
Parágrafo único: As informações técnicas que não poderão ser passadas pe'E.
CONTRATANTE serão aquelas consideradas sigilosas, ou seja, que não estejam
píOtegidas através de concessão de patente.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHA

DA CARGA HORÁRIA
Cláusula 7a: Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATANTE cumpn rá
uma carga horária de 4 (quatro) horas diárias, em dias considerados úteis.
DO PAGAMENTO
Cláusula 8 2 : Pela prestação dos serviços acertados, a CONTRATA NTE pagará ao
CONTRATADO a quantia de R$ 2.896,00 (Do is Mil, Oitocentos e noventa e se1s
Reais), por mês, compatíveis a 4 (quatro) salários mínimos no valor de R~ 724 ,00
cada, a ser paga no dia (05) cinco de cada mês subsequente.

DA RESCISÃO
Cláusula ga: O presente instrumento será rescind ido caso uma das partes descumpra
o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na
não aplicação da multa prevista na cláusula 6a.
DO PRAZO
C l ~usula

10a: O contrato te rá prazo de 4 (quatro) ar.os.

DO FORO
Cláusula 1 'I": Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO. as
palies elegem o foro da comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná.

Por estarem assim justos e contratados, fi rmam o presente instrumento, em
-::_;~~ quatro vias de igual teor, juntamente com 2 (d,~Jas) testemunhas .

..

·, ~....

Campo

Mourão'-t~...f8--de junho de 2014.
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----------------------,--;-----------·t·-------------------------------CO~~>TR\.hORA BE lJ LTDA - EPP
SÉRGIOc6~~~~ N~~ SOUZA
I

-
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~
-----------------------------------------------------------------CARLOS HENRIQUE FELIPE POÇAS
CREA PR- 139815/0
CONTRATADO

~

~ /
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.., ..\.....:
Nom~\ÍÂGNER MENDONÇA DOS SANTOS
/RG:---=7'408277-7

CARYORIO,\ CIR .
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2' SEo. /IÇO NOYARIAL
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Non,e: MARIZA FORMENTINI

RG: 8327811-0

-

..... ......_

TERMO DE ABERTURA

.-:: 1

D:::P.RIO

::~ ,._·,r:i"'~m ~ ·~:e

- ~~ -~~rr- r ~ ~~

-:to

das

. d ~ "ti .: 1 c,.;.t<.L.:•.

número 003 (crês ), OOC28 (v1n~e e o ~ to) FOLHAs numeradas
·JO
nómero 00~28 e se d es tin a a e scrituraçA0 d o s
ope ::::e:ç:3es própric.':: do es··abel-sciJ;,o;:;·::: do contrLb ..lince êbõi:-:o
r. ·.írr.e :::-o

~az:ão Socia l:

00001

C ONSTR UTORA BERI T L TOA

Encl;;reço·

R PEDRO G EN ERO, 365, FUNDOS

3a trro·

JARDIM IZABEL
CAM PO MOURAO
PR

1 ~EP .

87.309-150

Registro na Junta Comercial do Paraná

41207361260

)ata do Reg1stro·

04/06/2012

rscncão Es tadual.

90598255-90

:: N P.J/C P F :

15.710.012/0001 -87

:·a ~a

31/12/2 015

de encerramento:

CAMPO MOURAO. 01 d e Janeiro de 2015

.01u;

~

/~~~- _ /~-

'/AGf\IER 1\/:..~1\IOONCA DOS SANTOS
SOCidPBMINISTRAOOR
;G: 74082777
CF-'F: 036 506 199-97

i:

~~

I

AL~~s

Termo de Aute nticação 16/042684-7

por m1m e)(amina'ldo e contendo, acha-u ~m conrorrn dad'l cem 3
lcg 1slação em vigor em seus lermos de abertura e encerramento.

I;;,
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JUNTA COM ERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGION AL DE CAMPO MOURAO

CAMPO MOURÃO

I

PRÉ·s-ciLA
PER
F RANGI OU
CONTADORA
:
I
'
I
RG: 4.931.58·; -3
CRC: PR-038194/0-,5 U F: PR

o presenle livro/ficha

1

/ /

~
)ANE-IVETE CARDOSO
RESPONSAVEL PELA AUTENIICACÁO

1

-~·ALE ONFE~E éÕM\

C O ORlGINAL ,§?

1 ,. ,

1"\r_ I Je-.

: · !STRUTORA 8ERIT LTOA
:·:!lheira Sistema Contábil

-: 1solidação: Empresa

Balanço Patrimon ial

FOLHA:
Data·
Hora:

Grau: 5

--,vo
,TIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
C.li. IX/I
CAIXÍ'. GERAL

566.684,03
566.684,03
566 684.03
566.684,03
566.684,03

735.946,79
735.946,79
7355J46,79
735 9~6. 79
735.946.79

TOTAL DO ATIVO

566.684 03

735 S-lCi. 79

- J r·,JENTO EMITIDO POR MARANATA CONT/\BILIDADE- TELEFONE (44)301755 15

~··coNFERE éõ t
Q QRtGrNAL

IIOVAL ...k~.!.s&llliz- â0

: :NSTRUTORil BERIT LTOA
: Jrdilheira Sistema Contábil

Balanço Patrimonial

:?nsolidaçno : Empres a

Grau: 5

PASSIVO
PASSIVO CIRCU LANTE
OBR,3AÇ0ES TRABALHISTAS
OBRIG..C.ÇÚES TRABALHISTAS A PAGAR
S.~>.LÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
PRO LPBORE A PAGAR
OBRIGAÇ0ES SOCIAIS E FISCAIS
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER
Dll.S 1\ RECOLHER
FGTS A RECOLHER
I~I;;;S A RECOLHER
CO:>.~TRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER
FATRi n':ÓI,IJO LiQUIDO
CAPITAL SUBSCRITO
CAI~ITA~ SOCIAL
C/\PIT.c,L SUBSCRITO
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
LUCPJS OU PREJU ÍZOS ACUMULADOS
L-JG~OS DO EXERC ÍC IO
_l,:CROS ACUI.'IULADOS
( · , LUCHOS DISTRIBUIDO AOS SOCIOS

566.684,03
17.464,12
9 .540,43
9 .540 .43
8.137,79
1.402,64

735.946,79
5.557,74
3 510.06
3.510,06
2.221,34
1.288,72

7.923.69
7 923,69
4491.98
794 55
2.455,91
181 .25

2.047.68
2.047 ,68
1 619 -.g
256.87
121,65

549.219,91
60.000.00
60.000.00
60.000,00

730 .389,05
60.CJO.OO
60 000,00
60 000.00

489.219.91
489 2 19,91
670.389.05
·400.000.00

670.339.05
670.339 C5
537 53... 73
132 854 32
0,00

566.684.03

735.946,79

218.8~0.66

TOTAL DO P!l.SSII/0

~9 . 1;7

R'"conl1ecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informaçoes e na documentaçao apresentada encerrado ~;;m
3111212015 somondo tanto no Attvo como no Passivo. a importãnc1a de RS 566 684 ,03 (qu1nh:_:{lus e S!!s~enta e se1s m1l se scentos c
01tenta c quatro rea1s e: três centavos), e em 31/1212014, somando tanto no Ativo como no Pas[Mvo.
a· po~nc1a de R$ 735 946.79
(set-::cento~ e trinta e c1nco mil, novecen tos e quarenta e se1s reais e setenta e nove centavos .

VAGNER

~;;7

<.,EN]Y~NCA

DÓS SANTOS

f

PRESC<CA

~~

/

ALVEJ!t.~~A'j,i
~ibou

""VV

SOC (l .!,Q,;INIS"TRADOR

CONTf·.C.OR,\

CP' CO<HÓõ '0&-97

CRC PR-038

: :)CU)JIENTO EMITIDO POR MARANATA CONTABILIDADE· TELEFONE (44)30175515

I

'·

:ONS-RUTORA BERIT L TOA
CorcJil'leira Sistema Contéibil

Demonstração do Resultado do Exercíc io

Consc lidação: Empresa

~E~EIT.D,

OPERACIONAL BRUTA

RECEITA BRUTA. DE VENDAS DE MERCADORIAS. PRODUTOS E SERVIÇOS
VENúAS DO:: SERVIÇOS
IJENDAS DE SERVIÇOS
i·.1;TERIAL APLICADO
r. ".TER IAl. APLICADO NA PREST1\ÇÃO DE SERVIÇOS
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

454.199,1_2 _!.081 .300,21
454 199. 11 1.081.300.21
143.824.22
553 678.53
143.824.22
553.678.53
310 374,89
527 621 58
3 10 374.89
527 6~1 . 68

28 846/13
28 .846.43
0.00
2 8 846,43

28.846,43

73.965, ~ 4
7'3 9G5 14
73965.14
15.337.80
57 577.24

REC::11A LiQUI::lA

425.352,66

1.007.335.07

CUSTOS

159.462,79
159.462 79
159.462,79
159.462,79

292.571,27
292.572 27
292 572.27
292.572 .27

265.8~,89

714. 762,8_0

DE::UÇÕES DA RECEITA BRUTA
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS
( · , ISS SI SERVIÇOS
( • 1 DAS Si VENDAS

CUSTO D.C..S MERCADORiAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
CUS.,.O DAS MERCADORIAS VENDIDAS
( ... ) COMPRAS DE MATERI.~L PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LUCRO BRUTO

54.793, 98
54 793.98
54 793.98
1.382,71
0,00
2 056.76
2 026,55
5.090,00
1 242.42
159.38
5.053,25
18.912 00
1i 745.19
0.00
1.12572
0,00
0 .00
000

DESPESAS OP ERACIONAI S
DESPES 'S ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
1:'-' SA~ARIO
!:ES"'ESAS DI''ERSP.S
FGTS
I-10N0i"'ÁRIOS CONTnBEIS
l~ POSTOS E TAXAS ESTADUAIS
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS
f\:$$

RETIRADA DE PRO LABORE
Si'L.ARIOS E ORDENADOS
~E:õ"'ES1~S CO!, I INFORMÁTICA
Ri:\ .::RSAO SALAR IAc. PATRONAL
OUT?.AS St:SPESAS OPERACIONAIS
( . ) O'..:TRAS DESPESAS OPERACIONAIS
RECt..;PERAÇÃO DE AI/ISO PREVIO
RESUL T~DO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
+) R!::CEITAS FINANCEIRAS
CES'~ONTOS OBTIDOS
RESUL -ADO J.NTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBlB_ÇÃ_O_SOCI~L
RESULTADO .:..NTES DA PR_O~I_SÃQ_PAR~ O I~OSTO

o_; RENDA _

LUCRO'I=?.SJJiZO LÍQU IDO DO EXEf3.CÍCIO

J

32.084,71
132 095.12
132. 095,1::

s S"'e ~::

333.85
10 1 1o:í.74
9.87 I 37
4.68~ . 00

7tl-l 35

i49,63
22 ;õ3.34
• 7 37ô.OO
~ 07 25:1.40
~50.00

IJ .CO
·"i 0.41

·10.41
.·o.-:1

211.095,91
7.734,95
7.734,95
7 734.95

532.678/)9
4.856,64
4 850.6<:

218.~30 ,86

~7 . 534,73

218.830,86

537.53 ~,7 3

218.830,86

537.?34,73
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:'ON STRUTORA BERIT LT OA

·:ord ill1eira Sistema Contábil

FOLH
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Data:
Hora:

Consolidação: Empresa

12/2015
Sê.ld o inicia l de lucros acumulados
,!,justes de exercid-os anterio re-s

670.389,05

Saldo ajustado
Reversão de reservas
Lucro líqu id o do exercícro-

670.389,05

Destinação do lucro

0,00

132 854,32
0,00

0,00

132.854.32
0 ,00

218 .830,a6

537 534.73

--

400.000,00

0,00

400 000,00

o 00

Sardo fina 1 de lucros acumulados

489.219.91

670.389,05

0,00

0 ,00

-

-

--

Lucros distribuídos

:::l ividendos por ação do capital social

.

~/
~

<7 ·/

.~~,.,~

.~

I

vAGN~R Í:·íÉNÓÕNCA DOS SAI.JTOS

PRESCILA ALVES PE -

SO•~IO \D;~\INISTRA00;{

CONTADORA

-:/

CPF 036.50G.1 09-97

\

CRC PR-038 194/0(5 /

: :'Cut\\EI\TO :::MITIDO POR MARANATA CONTAGILIDADE ·TELEFONE (44)30175515
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-::: '~STR'JTORA

8ERIT LTDA

: :r:i' t1e1ra S•stema Contabtl

Demonstração dos Fluxos de Cai xa

: ;ns,)\idação: EmQresªConta

1.0i
1.01 001
1 01 005
1.01.010

1 C2
1.02.001
1.02.005
1.02.010
i 02 015
1 02 020
1 O:' 025

2
2.0i
2 01 001
2 01 005

3
3.01

3 01 001
3.01.005

I

I

Descrição
OPERACIONAIS
Entradas
(+ 1 Recebimento de vendas
(+)Juros recebidcs
(+)Outras receitas
Saídas
( -) Fornecedores
( - ) Empregados
( - ) Tributos
( - ) Juros pagos
( - i Despesas
(- ) Outros Pagamentos

-166.720 51
451.672 05
454 199,11
0.00
-2.527 06
-618.392.56
-151.727 ,84
-27429.67
-31 617,53
o 00
-7.617,52
-400 000,00

564 093 6'-l
1 039.508,5'1
1 057 405,46

INVESTIMENTO
Er-tradas/Safdas
Ativo Imobilizado
Investimentos

o 00

O,C0

0,00
0,00
0,00

0.00

FINANCIAMENTO
Entradas/Saldas
Empréstimos
Integralizações de capital

0,00
0.00
o 00
0,00

0 . 0~

-17

896 92

-475.41~.90

-267 715,6::.
-105 345,39
-75 942.0'•

o co
-6.411 ,87

C Oü

O,üO

o 00
o 00
0.00
O,OC

o 00

.)utras Entradas (con:as não vinculadas)

o 00

o 00

Ou:ras Saídas (comas não vincu ladas)

0,00
0.00

O,CC
o 00

-166 720.51

564 093 !34

1

ATIVO

A:.Jr'l;;nto/Redução de Célixa e Equivalentes de Ca'xa
o ,spc·nibrlidades
No ;nicio do Período
No iinal do Período

/r;:;

Vanação

I

~

/

~A DOS--~
SANTOS

VAGNER MEN))_

1

SOCIO ADMINlSTRADOR
CPF o:-;õ.50ô.199-97

1
~

735.946.79
566.684 03
-169.262.76

1S4 290 12
35 946.79

7

541 655.67

PRESCILA ALVêS PEREJRA
CONTADORA
I
CRC PR-038194/0-5 \

r

'J

'J

-

,UMENTC ErvliTIDO POR MARANATA CONTABILIDADE - TELEFONE (44)30175515

·CONFERE COM\
RlGI'NAL

I

WNA

~

_!j I CÇ;JJÉ__

TERMO DE ENCERRAMENTO

Co:1 ·_é 1,

~s;:e

R.~.ZÃO il.NALÍTI CC número 003 (tri?:s ) , 0 0 011 (or;z.::) FOLHAs nm:.-::-z:r, ..-ia s
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Razão Soc1::H:

CONSTRUTORA BERIT LTOA

Endereço·

R PEDRO GENERO, 365, FUNDOS

Sa1rrc

JARDIM IZABEL

Cidade·

CAMPO MOURAO

Estado:

PR

CEP:

87.309-150

Reg1srro na Junta Comercial do Paraná

41207361260

Data do Registro:

04/06/2012

•nscrição Estad ual:

90598255-90

C.N P J./C.F. F. :

15.710.012/0001-87

/-~11
-\

1I

CA. 1PO MOURAO. 31 de Dezembro de 2015
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CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME
CIIPJ: 1U '11l01 2/0001 -37

INSCRIÇAO c S- A.DUAL:90~982~:-90

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Ref.: TOMADA DE PREÇOS no 004/2016

A empresa Construtora Berit Ltda ME, inscrita no CNPJ 11° 15.710.012/0001 -87 por
intermédio de seu representante legal o Sr Sérgio Teodoro de Souza, portador da
Carteira de Identidade n° 7077020-2 e do CPF n° 005.491.929-05, DECLARA, para
fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a
modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 004/2016, que se enquadra como
microempresa e empresa de pequeno porte, tendo, portanto seu tratamento diferenci ado
das demais empresas que não são microempresas e nem empresas de pequeno porte
confo rme previsões contidas na Lei Complementar n° 123_ de 14 de dezembro de 2006.
As in[ormações acirna são de inteira responsabilidade ela declarante a veracidade das
informações, sujeitando-se às penalidades legais.

Nova Cantu. 14 de junho de 2016.

Endereço: Rua Pedro Gênero, 365- Jardim lzabel
r i=P · A7 ':ln0-1 'in I (':;,mnn Mn11 ri'ln-PR

CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME
CIIP J: 1:.710.01 2i0001-S7

ll·lSC R II~,:,o ES-ACU '""L:S0: 2 ê25 ~-SC

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 004/2016

Conforme o disposto, declaramos que o responsável técnico pela obra caso venhamos a
\encera referida licitação. é:

!Nome

Especialidade

CREA/CAU n°

ENGEN HEIRO
CIVIL

PR-139815/D
CPF: 079.817 .609-17

I
I CARLOS

ll-lCNR1QUE
FELIPE
PO('AS

Data do
Assinatura
Registro
_L
16/06/2014
I

I

I ~

\

VI

I
I

.

Declaramos. outrossim, que os profissionais acima relacionados pe1iencem ao nosso
quadro técnico de profissionais permanentes, com relacionamento junto à empresa.
dentro elas leis trnbal hi stas vigentes.

Nova Cantu. 14 de junho de :2016.

Endereço: Rua Pedro Gênero, 365- Jardim lzabel
r.FP· P.7 ~OÇ)-1 f'iO I Camoo Mourão-PR

CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME
C l i P J· 1f .71 C.012/COO I -Z7

s- ;:..CUAL : SC~Se2~ ~ -SO

111 SC R!Çi..O E

ANEXO I
Modelo de Declaração para Habilitação
PROPONENTE: Construtora Berit Ltda ME
CNPJ : 15.710.012/0001 -87
ENDEREÇO : Rua Pedro Gênero. 365, J d Izabel- Campo Mourão /PR.
DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento
licitatório Tomada de Preços no 04/2016. que:

I- O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo
toda a documentação comprobatória exigida no convocatório.

li - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO. no
presente processo li citatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de
declarar ocorrênc ias posteriores.

III - Não uti lizamos de mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos
para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não
utilizamos, para qualquer trabalho. mão de obra direta ou indireta de menores de 16
(dezesseis) anos. exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
(conrorme inciso V do art. 27 da Lei n. 0 8.666/93).

IV - O Proponente obedecerá ao prazo de contratação. quando convocado, nos tennos
constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins
estabelecidos neste ce1iame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente
não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas.
V - O Proponente não fo i declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública

de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional.
Por ser a expressão máxima da verd ade, firmo o presente.
Nova Cantu, 14 de junho de 2016.

r:r5.71 o.o1210001-87'
CONSTRUTORA BERlT L1DA~ME
Rlla Pedro Gênero, 365, Jd._Iz.a~~\
acl;p 87309-150 · ~4;.rnpo t4ourao · ' ...
a;;

Endereço: Rua Pedro Gênero, 365 - Jardim lzabel
C EP: 87.309-150 I Campo Mourão-PR

Cari
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o com CNPJ

\

~
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CONSTRUTORA BERIT LTDA- ME
CIIPJ: 1~ .7 ·tC .012•'C00 ·1 - E:· 7

IIISC RIÇ;iO E~- .c..CUAL: SO~Sé2~~-SC

ANEXO 11
Modelo de Credenciamento

ALITtvés da presente, credenciamos o Sr. Carlos Henrique Felipe Poças, portador da
Cédu la de Identidade n° 9333635-6 e CPF sob n° 079.817.609-1 7, a participar da
Licitação instaurada pe los órgãos do Municíp io de Nova Cantu, na modalidade
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de Constnttora Berit Ltda \1E,
inscrita sob o CNPJ/CPF n° 15.710.012/0001 -87 conferindo-lhes poderes amplos para
atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e,
eventualmente, desistir de recursos, fo rmular propostas/lances verbais. recorrer e
pra ticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Nova Cantu. 14 de junho de 20 16.

Zé

Endereço: Rua Pedro Gênero, 365- Jardim lzabel
CEP: 87.309-150 I Camoo Mourão-PR

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: CONSTRUTORA :~~:r f,:[j~:

Pelo presente instrumento partícula r, LUCIANA

~~~A Mu-1t_,.

' -~:U'._fr:>____1
_

CARLAO--;~::t::~:~ii

NEVES DOS SANTOS, brasileira, natural de Campo Mourão - Pr, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens , maior, nascida em 31/08/1 981 , empresária,
CPF n° 031.896 .969 -69, Cédula de Identidade Civil R.G. n° 8.306.549-4-SSP/Pr,
residente e dom iciliada à Rua Pedro Gênero, n° 365, Jard im lzabel, na cidade de
Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-150; SERGIO TEODORO DE
SOUZA , brasileiro, natural de Altônia - Pr, casado sob o regime de com unhão
parcial de bens. nascido em 06/05/1980, empresário, CPF n° 005.491 .929-05,
Cédula de Identidade Civil R.G. n° 7.077.020-2-SSP/Pr, residente e domiciliado à
Rua Trombetas, no 48, Jardim lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do
Paraná, CEP-87309-190 e V AGNER MENDONÇA DOS SANTOS, brasileiro ,
natural de Carapicuiba - SP, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
maior, nascido em 02/09/1981 , empresário, CPF n° 036.506.199-97, Cédula de
Ide ntid ade Civil R.G. n° 7.408.277-7-SSP/Pr, residente e domiciliado à Rua Pedro
Gê nero, n° 365, Jardim lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná,
CE P-87309-150, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes
cláusulas:

Cláus ula P. A sociedade girará sob o nome empresarial CONSTRUTORA BE RIT
L TOA e terá sede e domicilio na Rua Pedro Gênero, n° 365 , fundos, Jardim lzabel,
na cidad e de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-873 09-150.
Cláusu la 2a. O capital social será R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), divid ido em
60. 000 (sessenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (hum real) , integralizadas,
neste ato em moeda corrente do País, pelas sócias:

Nome do Sóci o
LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS ...............
SERGI O TEODORO DE SOUZA .... .................................. ,
VAGN ER MENDONÇA DOS SANTOS ........... .. ................
T o T A L ..................... ................................................

N° de q uotas

20.000
20.000
20.000
60.000

Valor R$

%

20 .000,00
20.000,00
20.000 ,00
60.000 ,00

33,34
33,33
33,33

i

100,00

Cláus ula 3a.
O objeto será: SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE
AP ARTAM ENTOS ,
CASAS,
CONJU NTOS
HABITACIONAIS ,
PRÉDIOS,
EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIA S, EDIFICAÇÕ ES NÃ O
RESIDENCIAIS: ESCRITÓRIOS, LOJAS , PLAN TAS INDUSTRIAIS, PRÉDIOS
GOVERNAMENTAIS, CNAE: 4120-4/00, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES
ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CNAE: 4299-5/ 01 , OBRAS DE AC ABAMENTO,
CNAE : 4330 -4/99 E IN STALAÇÃO DE PORTAS, JANE LA S, ADUELAS,
ALISARES, MARCOS E CONTRAMARCOS QUANDO NÃO REALIZ A DA PELO
PR ÓPRIO FABRICANTE, CNA E: 4330-4/02, SERVIÇ OS DE JAR DIN A GENS E
PAISA GÍSTI CA S, C NAE: 8130-3/00, SERVIÇOS DE PINTURA D E ED IFICIOS,
CNAE : 43. 30-4/0 4, OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS , PRAÇAS E
CALÇADAS, CNAE: 42.13 -8/0 0, COMÉRC IO VAREJIST A DE MA TERI AIS DE )
CONSTRUÇÃO, C NAE: 4 7.44-0/99, COMÉRCIO VA REJISTA DE
RRAGENS E~
FE R~AMENTAS, CNAE: 47.44-0/01 E FABRICAÇÃO DE
SJRUTURAS
METALICAS, CNAE: 25. 11 -0/00.
:
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: CONSTRUTORA ~bR~T~_L.<rr~~-

Cláusula sa. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço, direito de preferê ncia para a sua aquisição se
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.
Cláusula sa. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
Cláusula 78 . A administração da sociedade caberá a LUCIANA CARLA DAS
NEVES DOS SANTOS, SERGIO TEODORO DE SOUZA e VAGNER MENDONÇA
DOS SANTOS, com os poderes amplos e ilimitados, autorizado o uso do nome
empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.
Cláusula 83 .
Ao término da cada exerctcto social, em 31 de dezembro, o
admin istrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apurados.
Cláusula 98 . Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.
Cláusula 108 . A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
Cláusula 11a. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
título de "p:o labore" , observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Cláusula 12 3 . Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único -O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
Cláusula 13 3 . Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão
impedidos de exercer a administração da so-ciedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimenta , de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econoruLa po lar,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorr
.-·
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. ~~
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE: CONSTRUTORA 8~R.~T L TOA..

E por esta rem assim justos e contratados assinam o presente
instrumento em 03 (três) vias.
Campo Mourão-Pr, 23 de maio de 2012.

LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS
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. ?slc _:;í.:=sc r!:·2 instrt..!me nto ~arlicdlar, L.UCIJ.I.NA CA~LA D.-;s -ÚEV.:~s: ·DCS s-A~ ?:'-G3, ri) --- __ _
oras.lc.ra m::u ral oe Campo lvlo urao - Pr, casada sob o regrme de comunhao parctal de ~s~- ~ <)<r.-/
maior. nas~id~ ~íll 31/08!1981, er~pre~á~ia, CP f~ ~~ 031.~96.969-69, Cé~.uia de identidade ' ih
R.G. 11° 8 ..)0o.e>49--4-SS P/ Pr, restdente e dcmtctlladu 3 Rua Pedro Genero, n° 365, Jardin~
lzabel, na cid ade de Campo i'v1ourÊw, Estado do Paraná, CEP-87309-150; SERGIO TEODORO
DE SOUZÃ, brasileiro , natural de Altô nia - Pr, casado sob o regi me de comunhão parcial de
bens, nascido ern 06/05/1980, empresário, CPF n° 005.491.929-05, Cédula de Identidade Civil
R.G. 11° 7 .077.020-2-SSP/Pr, residente e domiciliado à Rua Trombetas, n° 48, Jardim lzabel , na
cidade de Campo [v1our8o, Estado do Paraná, CEP-87309-í 90 e VAGNER MENDONÇA DOS
SAN TOS, brasile iro , natural de Carapicuiba- SP, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens. maior. nascido em 02/09/1981, empres8rio, CPF n° 036.506.199-97, Cédula de
Identidade Civil R.G. n° 7.408.277-7-SSP/Pr, res idente e domiciliado à Rua Pedro Gênero, n°
365, Jardim lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, CEP-87309-150 , únicos
sócios da CONSTRUTORA BERIT L TOA - ME, com sede e fo ro nn Rua Ped ro Gênero, n° 365 ,
fundos, Jardim lzabel, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná , CEP-87309-·tso.
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 412073612ô0 em 04/06/20·12 ,
inscrita no C:\J PJ sob o n° 15.710.012/0001 -U? , resolvem assi m, alterar o contr<;lo social
mediante &s seguintes clausulas:

:;:;..,·9"

Cláusula 'la - a) O sócio SERGiO TE ODORO DE SOUZA, que possue na sociedode RS
20.000.00 (vinte mil reais) , divididos em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (hum re<JI) cada
uma, cede e transfere parte de suas quotas para, LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS
SANTOS, já acinla descrita, RS 14 .000 ,00 (quatorze m il reais), divididos em 14.000 (quatorze
mil) quotEJs de R$ 1,00 (hum real) cade1 um a.
b) O sóc:o VAG1\JER M E NDONÇA DOS SANTOS, que possue na sociedade R$ 20.000,00
(vinte mil r,:;3is), a ivididos em 20.000 (vinte mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, cede e
transfere pcrte de suas quotas paía, LUCJANA CARLA DAS t'I!EVES DOS SANTOS, já acim a
descrita, R$ 14.000.00 (quatorze mil reais) , divididos em 14.000 (quatorze mil) qumas d8 r.;: s
1,00 (hum real) c2da uma.
Cláusu~a .':?. 3 - Em decorrência d a presente alterc.1ção, o capital social no valor de H$ 60.000,00
(sessenta mil reai s), divid idos em 60.000 (sessenta mil) quotas de RS 1,00 (urn real) cada u n~ a.
fica assim distribuído ent~e os sócios:
[__

Nome do Sócio

1

N° de-q-uÔtas- - r --- --V-a-lorR-S-~-----.;.-"

LUCIANA CARLA DAS NEVES DOS SANTOS...............
I
48.000
I SERGIO TEODORO DE SOUZ:::.A__..:'..=:,.,
...-=...__.. _..._.~--~-__
...__
..._..._.. _..._.....:.··--j-I-----:6:-:.0:-::-0::-0- - VAGN ER iv1c:I" DONÇA DOS SANTOS.............. ...............
6.000

48 .000.00
6.000,00
6.000,00

I

!.:r-o-TA -L- .............................. .... .... ..... :.:_
..._
...._..._...._....~. _
..._.. _ _

-·-J

=-:

E~BO, G?
_ _10.D9_-J
j
10,00

I

__s_o_.o_oo______so_.c_'o_o._oo_.. __ _[_ .. -~~~·~~~

Parágrafo único: As quotas subscritas integralizadas, ern ,-noeda corrente deste país.
Cláu sula 3a - Os sócios SERGIO TEODORO DE SOUZA e VAGI\lEH ME NDONÇA DOS
SANTOS dão a sócia LUClAhiA .CARLA DAS NEVES DOS SANTOS, plena gera l e msa
quitç.ção da cessão das quotas ora efetuada.
Cláusula"~;) - A sociedade com sede na Rua Pedro Gênero. n° 365 , fundos , Jardim lzabE::I , r.a
cidade de Campo Mourão , Eslauo do Parc:.r1á , CEP-U7309-150, tem seu endereço a!tera::io
para Rua Pedro Gênero, n° 365 , fundos, J8rdim Kimberlim, na cidade de Campo Mou r:So. ~
Estado do Para ná, CEP-87300-970.

Cí~;usu : :l ~~ ;; - ,0:., responsabilid<Jde ce c<da sócio é re~~trita ao valo r d,é'Suas quotas. rn - toci:Js
r2spondem soiidc:riam ente pela integralização do c3pit~l social.
'
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JUNTA COM ERCIAL DO PCAA~~~ MOURAO
AGENCIA REGIONAL DE
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CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/03/20
SOB NÚMERO· 20131798090

Protocolo: 1Ú179809-0, DE 26/0312013
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SEBASTIAO MOTIA
SECRETARIO GERAL
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RG. 1.857.5.7 • PR

23/0512016

Emissão do CICAD

Comprovante de Inscrição Cadastral- CICAD
Inscrição no CAD/ICMS

Inscrição CNPJ

Início das Atividades

90595364-83

15.545.532/0001-81

05/2012

Empresa I Estabelecimento
Nome Empresarial CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTOA
Título do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento AV YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO, 635- CENTRO- CEP 85440-000
FONE: (44) 3543-1636
Município de Instalação UBIRATA • PR, DESDE 05/2012
( Estabelecimento Matriz)

Qualificação
Situação Atual ATIVO· REGIME NORMAL I NORMAL- DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2016
N atureza Jurídica 206-2- SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do 4120-4/00 • CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Estabelecimento
4391-6/00 • OBRAS DE FUNDA COES
4399-1/04 • SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS
E PESSOAS PARA USO EM OBRAS

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento 4213-8/00 ·OBRAS DE URBANIZACAO ·RUAS, PRACAS E CALCADAS
4299-5/01 • CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

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

Quadro Societário
Nome Completo I Nome Empresarial

Qualificação

Tipo

Inscrição

CPF

077.669.409- 06

MARCO ANTONIO PASTRO

SÓCIO

CPF

727.154.729-00

SERGIO ANTONIO PASTRO

SÓCio-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 22/06/2016.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
CAD/ICMS NO 90595364·83

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

Emitido 8etronicamente via Intemet
23/05/2016 15:22:56
Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

~

r

\

21/0112016

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: CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTOA - ME
CNPJ: 15.545.532/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos tennos do art. 151 da Lei n!2 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que detennina 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).
Confonne 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 10:08:26 do dia 21/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2016:
Código de controle da certidão: 6C66.C7A0.8973.77D3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF
Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

1554553210001-81
CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA
AV YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO 635
PR I 85440-000

I CENTRO I UBIRATA I

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 ad ma identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/05/2016 a 24/06/2016
Certificação Número: 2016052603085955516537

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

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

\
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PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GOVERNO DO ESTA DO
hcrttano 41 !laund.l

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
N° 014363360-23

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 15.545.532/0001-81
Nome: CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTOA
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.

Válida até 01/07/2016 /- Fornecimento Gratuito

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

Pflgins 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÊBITOS
2036 /2 016
INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE
NOME .. .. .. : CONSTRUTORA PASTRO E CIA LTDA- ME
CPF / CNPJ .. : 15.545.532/0001 - 81
FINALIDADE: Licitação

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

VALIDADE:08 /0 7 / 2016
OBS: Essa certidão f oi emitida pelo Portal do Cidadão
Ubiratã - PR , deverá ser v alidada pel o mesmo, disponível em:
http: //www .ubirata.pr.gov.br , utilizando o seguinte código
de autenticidade : 492447458492447
UBIRATÃ EM 08/06/2016 /

PODER JUD:CIÁRIO
J USTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 15.545.532 / 0001-81
Certidão no: 12602563/2016
Expedição: 25/01/2016, às 09:11:13
Validade: 22/07/20161 - 180 (cento e oitenta) dias, contado s da data
de sua expedição.
Certifica-se

que

CONSTRUTORA

PAST RO

&

CIA

LTDA

ME

inscrito(a) no CNPJ sob o n °
do Banco Nac io nal de Devedores

(MATR IZ E FILIAIS),
15.545.532/0001-81 ,

NÃO

CONSTA

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 Su perior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão s ão de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi s ) d ias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais .
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://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 j urídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no conce rn e nte aos
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mini stér io Público do
l
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévi a.

--{j
~~

Dtí\•idas e sugest:ões · cndt:f•1tst . jus. br

~

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

•

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

~

NÚMERODE INSCRIÇ.iio

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
16/05/2012
CADASTRAL

15.545.53210001-81
MATRIZ

I

NOME EMPRESPRIAL
CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA - ME

I
I

TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NCME DE FANTASIA)
********

I

CóDIGO E DESCRIÇ.iio DAATl\IIDADE ECONà.'ICA PRINCIPAL
41 . 204~0 - Construção de edif~eios
CóDIGO E DESCRIÇ.iio DAS A11VIDADES ECONà.'ICAS SECUNDÁRIAS
42.99-5~1 -Construção de instalações esportivas e recreativas
42.13-8~0- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
81.30-3~0 - Atividades paisagisticas
42.22-7 ~1 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrig ação
43.91-ô~O -Obras de fundações
43.99-1 ~4 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso e m obras
82.19-9~1 - Fotocópias
49 .30-2~1 -Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
49 .30-2~2- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

I

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

I

LOGRADOURO
AV YOLANDA LOURE IRO DE CARVALHO

I

CEP

85.440..000

II

BPIRROIDISTRITO
CENTRO

ENDEREÇO ELETRÕNICO

I~
5

I

I

COMPLEMENTO

II
I

I~

MUNICiPIO
UBIRATA

I

I
R

TELEFONE

. (44) 3543-1636

·-

ENTE FEDERPJM) RESPONSÁVEL (EFR)

SITUPÇÃO CADASTRAL
ATIVA

II

DPJ'A DASITU.OÇÃO CADASTRAL

16/05/2012

MOTII.O DE SITUPÇÃO CADASTRAL

SITUPÇÃO ESPECIAL

*-******

II

DATADASITUPÇÃO ESPECIAL
****-***

Aprovado pela Instrução Normativa RFB rf 1.470, de 30 de maio de 2014.
Emitido no dia 11/05/2016 às 08:30:49 (data e hora de Brasília) .
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA CNPJ
15.545.532/0001-81 estabelecida na Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, W 635, Centro no
Municipio de Ubiratã/PR, sob responsável técnico SERGIO ANTONIO PASTRO CREA-PR
20.780/D sob ART W 20132359474, executou a obra CONSTRUÇÃO DE~ SALAS DE AULA
COM ÁREA DE 259,20M2 E 01 PASSARELA COM ÁREA DE 59,29M2 NO COLÉGIO
ESTADUAL CECILIA MEIRELES para PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRATÃ CNPJ
76.950.096/0001-10, na condição de cliente usuária dos serviços especificados abaixo.
Com: Inicio 16/06/2012 e Conclusão 11/06/2013.
SERVIÇOS:
- Execução de Fundações, Estruturas em concreto annado, Lajes pré-moldadas,
Alvenaria, Esquadrias de ferro e madeira, Cobertura em estrutura metálica, Instalações
elétricas, Revestimentos de paredes em pastilhas e pisos, Emassamento e pintura em
geral;
- Passarela de ligação de Blocos em Estrutura de concreto annado, Revestimentos de
pisos, Cobertura em estrutura metálica e Pintura em geral;
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: No 1561/2012

Declaramos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos
de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até a presente
data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ubiratã, 07 de Outubro de 2013.

r~$
2~~EGlNAL~;
~TAMERO
Secretário de Obras
Eng° Civil Crea PR 94.820-D

12/0612015

CREA

•

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado
O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/ obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integra ndo desta
forma sua experiência profissional, conforrre o Artigo 470 da Resolução no 1025/2009, do
CONFEA.
Certifica que, conforrre dispõe o Artigo 20 da Lei Federa l n.o 6.496/77, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendirrento de engen haria
e agrononia.
Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5.194/66,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
Certifica 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, conforrre o Artigo 480 da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.
Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emtido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(s) acervada(s), o qual será um corPplerrento que conterá detalhamentos quanto
ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 1o, inciso I, da Lei Federal n.o 8.666/93.
Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa,
recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a
presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim
de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s)
ART(s) acervada(s), conforrre disposto na Lei Federal n. 0 6.496/77.
Certificamos, finalrrente, que quaisquer eventuais informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúd~
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emtente(s).
ENGENHEIRO CIVIL
SERGIO ANTONIO PASTRO
Carteira Profissionai:PR-20780/D

~

RNP N°:1704624100

htlp:llcreav.eb.crea-pr.org.brN.ebcrea/consultas/irnprirnir_acer\Q.aSp?NUMCERT=8791&AN0=2013&PARAMETRO=I&CODREGT0=40460
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Acervo Técnico NO, :8791/2013
Selos de autenticidade :A 019.375, A 019.376

httpJ/creav.eb.crea-pr.org .brN.ebcrea/consultaslirllJfirrir_acen.o.asp?NUMCERT=8791&AN0=2013&PARAMETRO= I&CODREGT0=40460
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

SERGIO ANTONIO PASTRO
Carteira Profissiona 1: PR- 20780/D
Acervo Técnico NO. :8791/2013
Selos de autenticidade: A 019.375, A 019.376

RNP NO.: 1704624100
Protocolo N0.:2013/00401744

ART N° . .. . . . .. .. . . ..
ART Correspons . . ....
Empresa Executora ...
Contratante(s) . . .. ..

:20124912275 O...... Registrada:14/12/2012 ........... .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ART Vinculada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA ......... . . . . .......... .
:PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
UBIRATA
CNPJ/CPF:
76 . 950 . 096/0001 - 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . .... . .. .
Tipo de Contrato .... :PRE STAÇÃO DE SERVIÇOS . .. ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividade Técnica . .. :EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Área de Competência. :EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipo de Obra/Serviço:REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA ......... .
Serviço Contratado .. : EXECUÇÃO .. . . .. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensão ...... . ..... :186,48 M2 .......... Área Existente:O,OO M2 ....... .. .
Área Ampliada ....... :0,00 M2 ........... Área de Reforma:186,48 M2 ...... .
Dados Complementares: O, 00 .... . ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Local da Obra ...... . :RUA PRINCESA ISABEL, 1593 CENTRO .... . . . . . . . . . . . . . . . .
Município/Estado . . .. : UBIRATA/PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de Início ...... : 01/10/2012 ..... . . . . Data de Conclusão:30/11/2012 . ... .
Doct o de Conclusão .. : DECLARAÇÃO PROFISSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . ....... ...... . .
Descr. Compl. Serv .. :ART DE REFORMA:
SERVIÇOS:
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO
DE PISO PAVIFLEX REFORMA DO EDIFICIO E PINTURA ..... .
Observação . . ........ : ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

httpJ/creav.eb.crea-pr.org.brN.ebcrea/consuttaslifll)rinir_acer..o.asp?NUMCERT=8791&AN0=2013&PARAMETRO=I&CODREGT0=40460
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

SERGIO ANTONIO PASTRO
Carteira Profissiona l: PR- 20780/D
Acervo Técnico N°. :8791/2013
Selos de autentic idade :A 019.375, A 019.376

RNP N0.:1704624100
Protocolo NO.: 2013/00401744

ART N° . . . . . . . . . . . . . .
ART Substituída ... . .
ART Correspons ..... .
Empresa Exe cutora .. .
Contratante(s) .. ....

: 20132359474 O .. . ... Registrada:21/06/2013 ..... . .. ... .
: 20122412470 O ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . .
: . . .. ....... . . . ..... ART Vinculada: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
:PREFEITURA
MUN I CI PAL
DE
UBIRATA
CNPJ/CPF:
7 6. 950 .0 96/0001- 10 ... ..... ... . . . . . . . . . . . . .. ......... .
Tipo de Contrato .... :PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividade Técnica ... : EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO ...... . ...... . ... .
Área de Competência. : EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL .. . ..... .. . . .......... .
Tipo de Obra/Serviço :E DIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Serviço Contra ta do . . :EXECUÇÃO .. . .... . . .... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensão . . . . . . . . . . . . : 318,49 M2 . .... ..... Área Existente:O,OO M2 ........ ..
Área Ampliada . .. ... . : 0,00 M2 .. . ... . . . .. Área de Reforma:O,OO M2 ........ .
Dados Complementares : O, 00 . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ... . ...... .
Local da Obra .... ... : RUA BELO HORIZONTE, S/N CENTRO L . 14 A 16 Q. 10 ... . .
Município/Estado .... : UBIRATA/PR . . . . . . . . . . . . . . .. .... . .. . ..... . . . . . . . . . . . . . .
Data de Início ... .. . :16/06/2012 ..... . . . . Data de Conclusão:11/06/2013 .... .
Docto de Conc lu são .. : DECLARAÇÃO PROF I SSIONAL . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
Descr . Compl. Serv . . : CONSTRUÇÃO DE 04
(QUAT RO)
SALAS DE AULA
EM
ALVENARIA C/ ÁREA DE 259,20M2
E PASSARELA COBERTA
C/ ÁREA DE 59,29M2
OBRA DO COLEGIO ESTADUAL CECILIA
MEIRELES
CONVENIO SEED/SUDE 2920120014 ..... .. ... .. .
Observação . ... . ..... : ... ... ..... .. . ... ...... .. ...... . ....... . . .. ......... .

http://creCMeb.crea-pr.org .brfv..ebcrea/consultasfiJlllrinir_acer\Q.asp?NUM CERT=8791&AN0=2013&PARAMETRO= I&CODREGT0=40460
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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°. :8791/2013
Selos de autenticidade:A 019.375, A 019.376

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

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pag1na
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n. 0 2013/00401744.

do

CREA- PR

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

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução NO 317/86 e a Instrução de Servi ço
NO 002/2014.
A fa lsif icaçã o deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitand o o
autor à res pectiva ação penal.

httpJ/cre<Meb.crea-pr.org.brMebcrea/consultasliJ"11)f"irrir_aceri.O.asp?NUMCERT=8791&AN0=2013&PARAMETRO=I&CODREGT0=40460
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NOVACANT
1963-2013

Eu f}~ ffwde 9.>e6ta !JfuWúa

-=PARANÁ==-CNPJ • 77.845.394/0001·03

ATESTADO DE VISITA

PROCESSO LICITATÓRIO No 3112016

Ref.: Edital de Tomada de Preços no 04/2016-PMNC

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

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

Prefeitura /M n · cipal de Nova Cantu
Eng. o CiviÍ -'-84 astião Ronaldo Vilela
CREA - 19.354-D/PR

Eng.o Civil Sergio Antonio Pastro
~R-20780-D

Rua Bahia. 85- Centro - Novrl

r.;:~nt 11 - PR

03/03/2016

CREA

CO NS ELHO REGIO NAL DE ENGENHARIA
E A GRON O MIA DO PARA NÁ

Certidão de Reg istro de Pessoa Física e
Negativa de Débitos
O Conselho Regiona l de Engenha ria e Ag ronomia do Para ná-CREA- PR, certifica que
o(a) profissional abaixo encontra- se regu larme nte regist rado (a) nos t e rmos da Lei Fede ra l
n° 5. 194/66 possibilitando- o Ca) a exercer sua profissão no Esta do do Para ná, circ unscrit a
à(s) atribu ição(ões ) constantes de seu regist ro .
Cert idão no: 24779/ 2 016

Validade : 30/ 08/ 2016

Nome : SERGIO ANTONIO PASTRO
Carteira- CREA- PR NO :PR-20780/ D
Reg istro Nacio na l : 1 704624100
Registrado ( a) desde : 2 9/0 3 / 1989
Fi liaçã o : LECIO PASTRO
ALTAYR CHRISOSTO MO PASTRO
Data de Nascimento : 09/ 06/ 1964
Carteira de I dentidade : 3. 5 36 .2 6 9 -0
Natural idade : MARTI NOPO LI S/ SP

T ít ulo(s) :
ENGENHEI RO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTA DUAL DE MARINGA
Data da Colaç ão de Grau : 17/ 10/ 1987
Situação : Regu lar

CPF : 7271547290 0

Diplomaç ão : 17/ 10/ 1987

Atribuições profissiona is :
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/ 06/ 1973 do CONFEA

Responsa bilidade Técnica/ Quadro Técn ic o:
39456 - CONENGE - CONSTRUT ORA DE OBRAS LTDA
Desde : 15/07/ 2004 Ca rga Horária : 4 Horas
44548 - S A PASTRO ME
Desde : 18/ 09/2006 Carga Horária : 4 Horas
5323 1 - CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA - ME
Desde : 18/05/ 20 12 Ca rga Horária : 4 Horas

Não possui débito(s) referente a processo(s) de f isca liza ç ão ejou dívida ativa at é a
prese nte data .

Para f ins de : Lic itações

03/03/2016

CREA

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página
(http://www.crea - pr.org.br), através do protocolo n. 0 81669/2016.

do

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

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 , suje itando o
autor à respectiva ação penal.

0310312016

CREA
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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 Engen haria e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que a
empresa encontra - se regularmente registrada nos termos da Lei Federal no 5.194, de 24
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná ,
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Certidão n°: 24947/2016

Validade: 30/ 08/ 2016

Razão Social: CONSTRUTORA PASTRO & CIA LTDA - ME
CNPJ: 15545532000181
Num. Registro: 53231
Registrada desde : 18/05/ 2012
Capital Social: R$ 130.000,00
Endereço: AVENIDA YOLANDA LOUREIRO DE CARVALHO, 635 CENTRO
Município/Estado: UBIRATA- PR
CEP: 85440000
Objetivo Social:
Construção de edifícios, (obras públicas e privadas), construção de instalações esportivas
e recreativas, obras de urbanização - ruas, praças, ca lç adas, pavimentação asfaltica e
pedras poliédricas, atividades paisagísticas, construção de obras de arte especiasi,
construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlata ,
obras de fundações, locação de guindastes, empilhadeiras para construção civil, serviços
de engenharia e fotocópias.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida at iv a até a
presente data.
Responsável( eis) Técnico(s):
1 - SERGIO ANTONIO PASTRO
Carteira: PR- 20780/D
Data de Expedição: 29/03/1989
Desde: 18/05/2012 Carga Horária: 4:0 H/D
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES
Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos ne~
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA- ~
(http://www.crea- pr.org.brL através do protocolo n.o 82117/ 2016, ressaltando a
impossibilid ade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efet iva de
seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 03/03/2016 16:42:14

0310312016

CREA

Dispensa-se a assinatura neste documento , conforme Instrução de Se rviço NO 00 2/ 2 014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Pena l Brasileiro
autor à respectiva ação penal.
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Prefeitura Municipal de Nova ·ant'ú·--;~··
·-· .
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Ca ntu - PR. - CEP: 87330-0

a ~un~ú ·

(

0

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

PROCESSO LICITA TORTO n° 031/2016
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 004/2016
ABERTURA: 14/JUNII0/2016
HORÁRIO: 11:00 Horas
O M unicípio de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão
Permanente de Licitações , com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal
no 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais legislações aplicáveis e ao seguinte:
Quadro Geral
I MODALIDADE
TOMADA DE PREÇOS no 004/2016
I

I TIPO

li
li GLOBA L

\JULGAMENTO

11

menor ~re~o

11

No ato da abertura

11

14/Junho/2016

I ENTREGA DA DOCU M ENTAÇÃO
I DATA DA ABERTURA
I HORA DA ABERTURA
I LOCAL DA ABERTURA

I VALOR MÁXIMO DA LICITAÇÃO

I

I
I

li 11 :00 Horas

I PREFEITURA

MUN. DE NOVA CANTU
_ BAHIA, 85 CEP: 87.330-000

- RUA

I

li R$-143.400,00

(Cento e Quarentã e Três Mil e I
Quatrocentos Reais}
J
Após medição dos itens, emissão da nota fiscal , I
medição/fiscalização e aprovação dos itens I
emitidos, liberação do recurso objeto de convênio.

CONDIÇÕES DE PAGAM ENTO

I PRAZO DE CONTRATAÇÃO
I OBJETO

J

24 horas a ~artir da convoc a ~ão

\1

I

I Reforma Remodelação/ampliação de UBS- Distrito I
de Santo Rei.

CERTIDÕES NEGATIVAS DE
DÉBITOS/IRREGULARIDADES
OBRIGATÓRIAS

1. INSS - FEDERAL -Prova de Regularidade
11
para com a Fazenda Federal, conjunta com
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
II
(PGFN}, na jurisdição fiscal do
l
estabelecimento licitante da pessoa jurídica
2. FGTS
3. RECEITA ESTADUAL
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE)
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS
TRABALHISTAS.
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA
JURIDICA
•'
1. Comprovante do número de conta
bancária no nome da em(;1resa Envelope
de habilitação

I

I

I
CONDIÇOES ESPECIAIS

2. POR CO NTA DA CONTRATADA:

•
•

I

l.
-

os

CUSTOS COM TRANSPORTE
TODOS
DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES.
3. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA I
ACERVO TÉCNICO REGISTRADO NO CREA.
4. Atestado de Visita emitido pela licii.ante.

I

J'

·=--=====--====--=.:...:=.....:::_~~-.=..: :.-:-::::=::-=_-_.J

f\

•
•

5. Cadastro da empresa no CREA
6. Caução de 5% do valor da obra, conf. Art.
56-Lei 8666/93 (espécie ou fi ança bancária).

2 - DO OBJETO E DA QUALI DAD E
2.1 -Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisi ção de Caminhão e Tanque Isotérmico,
da seguintes forma:
LOTE 01 - ÚN ICO- ÍTEM ÚNICO
Objeto: Reforma/Remodelação/ampl iação de Unidade Básica de Saúde.
Local: Distrito de Santo Rei.
Área Existente: 55,85 M 2
Área de ampliação: 40,17 M2
2.2- A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBRIGA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADA S. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNI CÍP IO
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os p rodutos ou serviços a ser
adquirido pelo Município deverão ser de ótima q ual idade, universalmente reconhecido. Se a
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e qu atro) horas , independentemente
da aplicação das sanções cabíveis.
2.4. Será desclassificada a proposta de produto ou serviço c uja qualidade seja
questionável, mesmo que a ref erida p roposta for vencedora no preço e cumprir os demais
requisitos do Edital, um a vez que a qualidade é requ is ito que ser á avaliado tanto quanto o
valor.
2.5. A desclassificação po r insuficiência de qualidade poderá o correr:
I - Na própria seção pública, se man ifesto o descumprimento do item 'qualidade
total'
11 - Até 24 horas após o término da seção pública, se a equ ipe técnica do Município
concluir fundamentadamente que o produto não possui excelente qualidade, ocasião
em que será analisada a proposta subseqüente, até a proclam ação do vencedor.
111 - Após 30 dias da execução do contrat o, no caso de serviço que não atender ao
quesito qualidade.
2.6. A Comissão de Licitações poderá requi si tar a q ua lquer momento amostras , catálogos
ou similares, que descrim ine o prod ut o, para fundamentar sua decisão.

3 - DA APRESENTAÇÃO
3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pre goeiro e a sua Equipe de
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados , contendo na parte
externa , além do nome da empresa, a seg uinte identificação:
ENVELOPE W . 01
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU

!

Prefeitura Municipal de Nova
Rua Bahia no 85 - Centro- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330CNPJ N. 0 77.845.39410001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363

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

TOMADA DE PREÇOS n. 04/2016
En velope 01 -HABILITAÇÃO
Licitante: RAZÃO SOCIAL
CNPJ n.
Endereço:
Telefone:

I

___j

ENVELOPE W . 02
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU
Departamento de Compras e Licitações
TOMADA DE PREÇOS n. 04/2016
Envelope 02 - PROPOSTA
Licitante: RAZÃO SOCIAL
CNPJ n.
Endereço:
Telefone:

I

4 - CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO
4.1 . Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa.
4.2. Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um representante
de cada proponente.
4.3. proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos en\elopes, documento
com a indicação do representante credenciado, com poderes para praticar todos os atos
pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, devendo o credenciado encontrarse presente no momento da apresentação das credenciais , sob pena de não ter a empresa o
direito de participar do certame.
4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 deste edital ou
Procuração que comprove os necessários poderes para formular e praticar todos os atos
pertinentes ao certame , em nome da licitante.
4.5. Mesmo sendo sócio, proprietário , credenciado, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenticada do respE-ctivo Estatuto ou
Contrato Social ou o Contrato Social Consolidado. no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e doc.J '1 enLv ue
identificação com foto .
4.6. Os documentos solicitados nos itens acima deverão ser originais, ou, se a proponente
preferir apresentá-los em fotocópia autenticada.
4. 7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormente ou no momento da abertura pela
Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja aute nticada para conferência.
4.8. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das
proponentes, desde que devidamente credenci ados.

_/)

4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas em
consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si, ou ainda, qualquer que seja
sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país.
4.10.Deverão estar fora dos envelopes:
I - quando o representante da empresa não for sacio ou proprietario:
a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital, assinado pelo
proprietario, sacio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os necessarios
poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da licitante;
paragrafo unico: em caso de entidades regidas oor estatuto, copia autenticada aa ata ae posse,
que comprove tal poder;
b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social, no qual constem, os nomes dos
socios ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a procuração;
c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a Declaração
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital,
conforme Anexo I.
d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome cadastrado
no sistema do município;
11 -q uando o representante da empresa for sacio, proprietario ou Presidente de entidade.
a) Copia autenticada do respectivo estaludo (acompanhada da copia autent:cada da ata de
posse que comprove tal poder) ou contrato social, no qual constem, os nomes dos socios ou
proprietario;
b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes. a Declaração
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edit2l.
conforme Anexo I.
c) Documento de identificação com foto do sacio, proprietario ou presidente de entidade, caso
não possua seu nome cadastrado no sistema do município;
Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado para o credenciamento, estiver por erro,
contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação que serão
sempre ente rpretad as ern favor da ampl1ação da disputa, solicitará, na presença dos aemais
participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada do mesmo.

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
O Envelope no 02 deverá conter:

propost~ elab?r~da ern papel , similar ou conforme anexo IV ou impressa 1
do arqutvo dtgtta!, contendo apenas duas casas decimais, endereço
completo, número de fax, se houver, redigida em idioma nacional, se~
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da
empresa.
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O número e modalidade da presente licitação.

I

I
I

Descrição e características dos itens, que deverão co1 responder ao
exigido neste Edital, contendo a marca e, o seu fabricante quando for o
caso.
.
-

Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e
total, expressos em r~!)C:~3 co~rente no p3Í3 .
--=-===--

5.1 . As propostas das licitantes deverão cons iderar como local ae entrega do objeto (quando for
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capítulo I
deste Edital.
5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, não poderá
ser inferior a 06 (SEIS) meses contados da data da homologação do presente expediente,
independente de menção expressa na proposta, salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30
dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido eauivalentemente .

5.3. Independente de menção expressa, no ato da apresen.ação da propcs,a pres .... r 1e-se q_le
no valor da proposta está compreendtuo r:::dos os custos e trioutos ae quatquer natUreza
incidentes sobre o objeto a ser fornecido . bem como, o custo de transporte :nclusive carga e
descarga, correndo tal operação , única e exclusivamente por conta, nsco e :esponsabilidaae da
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das
propostas.
5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro . omissão ou quatquer outro
pretexto.

5.5. A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta . median.e requerimento escrito à Corr.issâ:),
antes da abertura do respectivo envelope <.'esde que caracterizaoo moti\o jus!o decorrente oe
fato superveniente e aceito pela Comissãc

5.7. Não serão consideradas as propostãs CL!jss condições estejam em desacorao corn sol!c:tadc
no edital.
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Prefeitura rV1 unicipal de Nova
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR- CEP :
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87330-00~'""-

c NPJ N. 0 77.8•15.39•./0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-12<:3

C

l

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

5.8. ~ arquivo digital será dispensado nas licitações cuto número de itens não ultrapasse a 1 O
(dez) ttens. Nos casos de licitação po r lote, serã o considerados o número de itens constante em
cada lote e não o número de lotes. Solicitar arquivo digital no email : pmncantu@ig.com.br.

6 - DA HA61LITAç:._ o
O EnveloRe no 01 deverá cont~-• Registro Comercial, ro .:aso de empre'!ia individual.
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social
Consolidado em vigor, devidamente registrado, ern se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, '
acompanhado de do cumentos de eleição de seus administradores "última ata de eteiçzo" (desde que não apresentado para
credenciamento).
• Inscri ção do ato constitutivo, no caso de Sodedades Civis,
acompanhada de prova de diretoria em e.(ercicio.
i\
Decreto
de
autorização,
em
se
tratando
de
empresa
ou
sccied~dG
•
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, J
quando a atividade assim o exigir.
• Em caso de Cooperativa, arquivamento na Junta Comercial, das ata~ \
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Certidões neyativas descr:rnin;.HJa no quadro ge-rãl
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-=====-::===-=-==--=--- - - - - - -- Condições especiais constantes no quadro geral uo presente edit3! (qu:...ndo
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~exigido).
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6.1. A Comissão de Licitações reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo , no
curso da Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo
para atendimento.

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, tmplicará inabi'itação da l.cita nte,
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para ccmplemen.ação da
documentação exigida para a habilitação.

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos .
6.5. Os documentos necessários a Habi ! itaç~o deverão ser preferencialmente, apresentados
conforme a seqüência acima mencion ada, e poderão ser aprese ntados em orig1n3l, ou, se
preferir, deverão ser apresentados por qL.a!quer processo a c cópia auter .icaoa em cartorio OL.
pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão dó tmprensa ofic:~ '- Os d~cumentos
que forem apresentados em original não serão uc~~oolvioos. e passarão c. f2z.er parte; 1ntegré::n!e
deste processo licitatório.

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apo:o_

7 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
-----------------------------------7. 1. Os envelopes contendo a "Proposta _e Preços" e os ''Dccumentos de Habilitação", deverão
ser entregues no momento da abertura "'<:. ::essão do Pre"~o .. a sa la do 'E.tniões do Paço
Municipal ·'Martin Krupek" Situado na RL. _ -"'rtlc., .1° 85, Ce;:\rc, CE.P 87.3j\..-OOO ns c1daoe oe
Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no ql!c.uro geral ae~ce edital.

7.2. Após a data e horário estabelecidos p;;ra o recebimento dos envelopes oru me~cionaocs,
nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos.
7.3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados ce
acordo com a leg islação vigente.
7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasilia/CF.
7.5. Ao apresentar proposta a proponente se ooriga aos termos do presente Edita •.

8 - DA SESSÃO DE AB ERTURA
8.1. No aia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, a Equipe ce 1.cit2ções reunirse-ão em sala própria , na presença c.os representantes de cada proponente pan.icipante,
procedendo como adiante indicado.
8.2. No horário estabelecido neste edital , será declar2.da at;ena a sess~o pa!'a rea lização ao
certame. quando então dará 1n1c1o <>C:> traoalhos anunciando o r2cebime.1to dcs
credenciamentos , nos termos do item 5 do prcsGme edital, e a identificação dos mpresentan!es
das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação dos participarl!es.
8.2.1 . Analisados os credenciamentos apresentados, anunciará aos presente~ as condições aos
documentos. os poderes e os limites de participação de cada licitante, e1cerrarao-se. nes~e
momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo proposta e documentação;
8.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legc:: possui poderes
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de manifestar-se, lavrando-se em ata o
ocorrido .
8.3. A Equipe de Licitações, rubricarão 2 submeterão a rubrica de toJas as propor:::ntes cs
documen tos contidos no certame, e, procc~dr::rão a veriíicaç[.a co conteúdo do enve!G~)e n . ~ 0 1,
em conformidade com as exigências co nti~...as neste Ecital.
8. 3.1. Na sequencia, se dará início a abwtura dos enve1cpes comencc as propostas .::!8s
participantes. A Comissão de Licitações class:ficará a melhor proposta, que tennam atendido as
condições do Edita l.
8.3.2. Classificadas e ordenadas as propo~t:.. s. ser:~ classificada a li citante q..1e apresentoJ o
rnelhor/rnenor valor dentre as classi ficad::.:."'· regis'.ranco ern até.! os '.'é!Oí ofertados.

8.3.3. A oferta dos preços deverá ser efetuada exclusivamente por escriio.
8.3.4. Das propostas ofertadas não caberá retratação.

8.3.8. Declarada encerrada esta etapa e ordenaaas as
propostas. se ré. exarninada a
aceitabilidade da proposta da primeira cls s:;,íicé:d2 por item. lote ou gleba. (coníorme o cJsc},
quanto ao objeto e valor, decidindo mottvajamente a respeito.
8.3.8.1. Será desclassificada a proponente que:
a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Ed ital;
b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas
dos demais proponentes;
c) apresentar preços manifestamente inex::qC:\•eis, de acorde c;;rn a Lei.

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexequ ..:)i ltd<.du cas prcpos:é.s a comissão aetermiraré ~,é a
licitante deverá fazer prova ae que possL.i cc.'ldtç6es de cumprir o objeto co :=d.tal. a.ravés ca
planilhtl pormenorizada com a devida comprovação (docu mentos, notas fiscais , recibos, etc .. .)
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado. na f orma do anigo 48, inciso 11, da
Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
8.4. Constatado o atendimento pleno às ex•gencias editalícias . será declar::.da a propor,ente
vencedora, sendo-lhe adjuc icado o objeto definido neste Edite.! e seus Ane;:'J_.
8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a .' icitanle desatender às exigências h:1bilitst6ri:~s. :..
comissão examinará a oferta de menor v<:: lor su bseqüente, '· ertficanco a acei,aJi:iaade e
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de clas sifi cação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as ex igências. sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto definido neste Eaital e seLs
Anexos.
8.6. Encerrado o julgamento das propo;;t:~s e c::: habi!ilaçêw. será cec: r:2dc. a 'J'~nce·jor:::t.
proporcionando à segu ir. a opo rtunidade~:·.:; .. c.~ar:!es ~a:-s c;•.:::: se.: rr.anift.'stc;;, :.-:::c:cg d" :rLe1·1ção
de interpor recurso, escl arecendo que a f'-I L<:: -.J2SLa rna ni res,E.ç3o, in-tea ra.a 8 rnotivc.a<~. ir· :J-:), ·:Já
na decadência do direito de rec urso ov p<- .3 das lici,_ante:;, reg:strandc .:: '\,ta d~ ;-;e::s:io, ::
síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, be, r como o registr.; ce qu:: ludcs c s
demais licita ntes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do rc;curso no
prazo de 03 (três) dias consecutivos , após o término do prozo do recorren .e para jL:madB oe
memoriais - razões de recursos do recorren te - art 4° XVII I (03 dias consecutivos)
proporciona ndo-se a todos, vista imedi ata do processo no Departamento de Compras .
8.7. A ausência da proponente ou sua saída
á renúncia ao direito de recorrer.

~ ntes

do término c2

Sess~o

Pt::bl.ca

carac~erizar-~e

8.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstancraoa , na qual ser~ c reg istraaas as ccorrêrcras
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pe los a(s) Lcitan~3(s)
presente(s).
8.9. Caso haja necessidade de ad i arnen ~:.J dé:l Sessão P t:J b!ict::\, será m arcada nova data para a
continu açã o dos trabalhos deven do fi car ir·tir.:::lc..as ... 2 r'1eST~ c.. O as .i cit~ .o':õ ,..:r2sem!:':s.

8.10. Não considerar-se-á qu alquer oren<.

~)c:

•c.n(aqGrn nê.o pr:::v se:.: r.este

E:.:,·.~:l

3 seus A'1exos.

9 - DA IMP UG NAÇÃq__AO ED!TAL. E DOS RECURSOS

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

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da d3ta f1xada para recebimento das propostas CL1c.lqvsr
pessoa física ou jurídica poderá impugnur o ato convocatóno do presente. aplicando-se neles
subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93.

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis anies da
data fix ada para recebimen to das propo:>tás.
9. 2. Ao final da sessão, a proponente qL•c: d-~~ejar rer;orter ::cr.tr:.! oocisõe;; ~ "- .::'omissão poderá
fazê-l o, manifestando Sda 1n~c:nç?.w co,:: , ~~~· ::t~c. ~'~: :- .:·d=:·" os 1:1Jt;~·.:;i;, ::>.. i:dan::Jc-sc; 3 jum?.r
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os .rltt:re->saJos fica. n, uesdt:: logo, iniimc..c~os a c.p. esenl,.contra-razões em igual número de dias. que começarão a cor~er de ién::no do J' ê.L.:J do
recorren te. As razões e as contra razõ es de recurso deverso ser enviados aos cu1aaoos eis
Comissão de Licitações.
9.3. A falta de manifestação imediata e motivaaa na sessão, bern como a não entrega das razões
de rec..Jrso importará na preclusão do dire.. o ce recurso.

9.4. Não será concedido prazo para recurso::; sobre assuntos 11era·ncnle prü.'2l~i6rios ou quandc
não justificada a intenção de interpor o rec Jrs:.1 pel~ proponen.,..
9.5. Não serão reconhecid as as impugnãções e recursos apresentados fora do prazo 1c:ge' e/cu
subscritos por representante não habilitado legalme nte ou não identii icado no processo para
responder pela proponente.
9.6. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como ir·1pugnação do Edital deve-ão se;
dirigidos jun to ao Setor ae Protocolo lc::;:!iE-::!0 na ~c-oe d::.. ::efeitura Mu'1i:ipai. er1 cias úte·s.
no horário de exped iente, a qu al d:-;\ r_Há recer:8r, ex::.r, M,u e suornete-!o à /\uto(idade
competente que decidirá sobre 2 pertinê ·~·3.
9.7. É vedada à licitante a utilização de r8cur~:') ou irnpugnaçê.o como exped'enle protelatóri,:, ou
que vise a tumultuar o procedimento u·· Licl\açao. lôen.if ::C;.do lal comp.:;c,c.l r~e~tt.) ?o, .:rd 9
Comissão, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arqutvar sumariamente os exf.Jediemes .

9.8. Os recurs os deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis
prazo para apresentação de contra-razões.

con,õ.ao~

do término do

9.9 . O acolhimento do recurso, irnporl3rá a invalidação apenas aos e:,tos insuscetíveis de
aproveitamento.
9 .1 O. O resultado do julgam ento do recurso será oivulgaao mediante aflx2ç~o r o O'J2drc' d2
avisos da Prefeitura Municipal e cornunic:.Jo & ,oje.s 2s !icit:;:;n~cs via lax ou c-r r~il.
10 - DOS ESCL...... REC.~.· ..:t H:JS SUP!...!:: ... .=r-nAR='::>

As intere ssadas poderão obter eventuais escl<..recimentos se-re a presente l!ci,õ.ç:io, desde que
solicitado, por escrito, ao Presidente da Corn.ss§o rJerm:;.r,erl.e ce L1c:t"'çêo. 3.lé 03 c.dc.s úteis
antes da abe rtura do certame.
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Prefeitura 1VIunicip2! de Nova Cl.-~~~---::-·
Rua Bahia no 85 · C.:~tro - Nova C~.ntu - PR.- CEí-: 87330-COO ""<1 Cantu .'<·
CNPJ N. 77.845.39,,/0001-03 - Fone (044) 3527 -1281 - Fone Fax (Ct.-1) 35.27- 1~53
0

E-mail: pmr,cet;ru@hotmail.com ou pmncanwía>ia.c;:;,rn.br

11.1. Os pagamentos serão efetuados após entrega dos itens, emissão aa n01r. fiscal, meoiçê.o e
aceitação do item entreg ue e fetuadas pela Caixa Econômica Federal através da ()IGOV'r.':arinoá
ou fiscal devidamente autorizado/credenciado, liberação dos recursos pelo órq§o competente Ministério/CEF , mediante crédito em con ta bancária, na forma descrita no quadro geral do
capítulo I do presente Edital.
11.2. A Empresa vencedora deverá fornec2r :..o De'J:.:rtamemc_de Tesou2ri'J _-'ll ·mero de conta
bancá ria no nome da emoresa a ser real!, .c.L
o oao::tirtento.
-----~---

11 .3. A t'.Ola Fiscal dever: conler a iu..:.n:t: -~--c:-...

..:v

B~. CC ~:trrt.:t-..:

_,l

r..'.:'~C!~

.: -- C. t!la

BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Co!l..:GL E;nL.:. para c . . . o:. seia oossi ..,:!it:.t~o ao
Contratante efetuar o depósito bancáric., do valor cevido

11.4. O

recurso necessário
orçamentária que se segue:

à

preser.te

f - - -- - - - - - - - - - - - - - -

comrc:tação,

---

::.cha-se

0702.10301.0428.1031-4.4.9.0.5.1-329

na

dotação

----

Código Do tação
L __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ __ _ __

classificé.dc

DC::scriçi:.c
Fundo Municipal ae Saúde

12 - DA REVISÃO E DA READEQU,"'Ç.~. O

9E PREÇ_9S

_ _ _ __

12.1. O preço registraao poderá ser ccet'J 'J2 r;;·.isi:.o o. r0ac!Gqu2çf.:o. J..:' acc:-do ::om o
disposto na al ínea "o" do mciso 11, do :.r:i~;.) t;<:, (.!2 :......:i F~.!c:~:o~ r" E.6êE3/83, r...• c..:.r•.(~ .::·J!icit3çâo,
desde que acompanhada de documentos ·-1L!8 cc:íTl~H:Jvern. convincenle:nenlé:. 3 :Jr .):;scerda _o
pedido.

12.2. O Município de Nova Cantu poder á, " qualquer tempo, rever os pre ;os registrado;;,
reduzi ndo-os em conformidade com r.:.csqu isa de mercado, ou qu3ndo alterações
conjun tc~ra is

provocarem a redução do::

p1e·~O B

praticz,do.:: r.o !nerc:::.do.

As dis posições referentes à prazo e loce., de entrega (no caso de produtos) ~u da execL!ç3o do
serviço são as constantes do quadro geral. no capítulo 1 do presente Edital.
13.1 - Os materiais so[icitados serão ern _;uniorrnidaae Cv11. a necessic.::.".-.: 0 ur: . ..;r:- o ::;Gr
en treaues na Central de compras do ... ..~.t:.::r.;c- .. e r .o·.:.. C:·.n.u (c ... ,.:,c:.. ... .::!::terrnina~ol,
situ a~"lo na Rua Bahia, n°8C, terelone: <-!-., _::::.. -:---.:.:__, :. •• :.. ~ ...L ...~ ..... -:m .1: ~-tt. ):a t:.r iti .. ::s
pelo Departamento d(.: Compras e Li .: ...,! · ::;=s ... v prz.::.._.
''·· is)
·
após a solicitação .

-=-

=--

-

14- DO RC:C::B .... .::.NTO DO OBJ:::·ro

------------------------~~~·

O objeto será recebido pela Comissãc

CL J\u~oridade

C0rnr.x:tenle, co1fcrm2 dis~user a

Legislação vigente.

15 - DAS
----------------------------------

!::::::~!A~IDJ...c.=s

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

---------

15.1. As penal idades são as elencadas r-. o artigo 8 í e seguintes do Capítulo IV, da Lei Fed:;r~ ,,J
8.666/93.
15.2. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direi to de lic1lar E: cornr::;,."'l com ::.:~
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em
assina r a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de
publicação da convocação no D.O.M. , aléí.l da multa de 20%(úlle por cerho) sobre o va.or totz.:l
da proposta .
15.3. Caoerá multa de 20%(vinte por c,:t ·.o) .;'.;.Jrc \) •1c::cr e2 no~a ac en1pem.::: r·a i~~cus3 a~
adjudicaiária em retirá-l á, em assina r 0 c ,~·~·~a. '~rn e·<.ü.;c.r~:; ~ cronJgrarr.:.: der,\;c cc- •_rc-_z.:> .... ..:
03(três) dias úteis, contados da data 9 _,-..bl:cãção cc;. c'-'mocaç5o, íic:1r.:io a ::r.•.e;,o U:l
Administração a aplicação concomita nte c..a pene de suspens§o temporária de dire1lo ce icnar e
contratur pelo período de até 02 (dois) anJs.
15.4. Caberá multa de 0,5%(rneio por cento) por dia de atraso na entrega desde que a
justificativa eventualmen:e apresentada r-.3o seja aceita pol:. '\tirni!listraç~o incidente 8cbm ::;
valor da qo.Jantidade que deixou de ser enw::;,'-e.
15.5. Caoerá multa de 1O% (dez por cem__,) per Inexecução

p~rcic-~1

do 2,uste:

a) calculada sobre o valor da parcela ine;<eculada, quando a entrega dos p'coutos ocorrei ern
desconformidade com o exigido neste E ~i lal e seus Anexos, independente de sua trJca pe1a
contratad a, que será aceita urna única vez, no prazo máx: rno de 05(cinco) dias ~1teis, a contar da
data da Intimação, sem qualquer ônus para a i\'lunicipalidaae.
b) quando o tipo de embalagern, rotulc.~c, r 1 0.1 c~nteC•do li:;:.~ .JC do prod.1to '3S.i'!er ern oesôccrco
com o solicitado , independente de sua l;
c_ _c; s·::r:'l acc .::.l -· ::.. t:mic2 \ez, r:c píSZ:J 05 (c· .co)
dias úteis, a contar da a2ta da lntirnaçã:;, :..J.:, ~L!a . q .... ::;; ·5r.us ç~ra c. .1. .:-~te, ):,~,~:.c.:=
y

:.

c) Calculada a partir do 16° dia de atraso r a c:o.Lrcg3.

15.6. Caberá multa de 20%(vinte por cc~ .... t0) p·x inexecução tola! do ajuSl(;, caletna~a sobre o
valor ao con trato ou da rJota de Ernpenr ::.
15.7. A 1\dministração poderá rescindir ce irt:edi:.;iJ o(s) contr2b(s). c&:sc :: contrc:ladü nnra a
reincidir nas infrações elencadas nos ::;~i!:;!t(;ns é3nte:iorcs. seoo1 prc~Juizo :'~: ou!ras s"':1:;:0es
administrativas aplicáveis à espécie e prc\·ist::s nos i1 .cisc;:: 111 e :v do ari.igo P7 da Lc.• ~c.J:::r::.. n"
8.666/93, além da multa de 20%(vime por ;en~o) sobre o \':ú;r uo forrecirn~~m:; ccje!i'.'"'do

15.8. No caso de troca ou reposição do p.-oauto, na forma esrabelecida nos ::;ubhens 3nte-iores,
a Contratad a assumirá a responsabilidade pelos custos da analise e, tambérr. da at mazenagern,
os quais incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e movimentação. relativos ao período
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão comoetcnte comunicará
à Secretari a de Finanças pa ra que não seja efetuado o respc;cfvo pagameri'J _a mercadoria 2
Contratada, até que seja atestado o nove r2cecirnerw.:.

15.9. /\s mul tas são indepenaentes entre si •:: ~ ap~ic3çê.a c:: •.!ma n2o :;xc "-li ~ :L x .. r~,: . .,; .:nu.:
desco ntada s do pagamentO devido ou c~t., :_j·ls administrati·.'~r'lcn~e 0 ... jucfc alrn,::r,te
15.10. As licitantes ficam sujeitas às pena,:; ;J~evrsti3s na Seç::c.' 111 do Capi~ulc •'-, ::i3 . . . 2: Feder21
n° 8.666/93.

15.11. As multas poderão ser descor,t2u:ls do pagamento de! 'ide ou por meic da ret2 nçãJ de
créditos decorrentes do contrato até os limites do v~lor apur:..,ao .

-- ---· · : - - - - - - - -

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_ô_-_o_._!__S_O_
rSêOSIÇÕES F!t L-.IS

16.1. Quand o todos

as licitantes forem inabilrtadas ou todas as oropostas fo;em
desclassificadas, a Comissão Permanent:::; de Licitação poderá fixar c prazo ... e 08 (oits) dias
úteis para apresentação de nova documentação ou de cu:ras propostss, escoirn5das das
causas que ensej aram a sua inabilitação ou desclassificação.

16.2. Das decisões relativas t presente
Lei Federal n° 8.666/93

lichç~ o

ca"'r.Hão os r-:.;ursas pre'.'i::tc::: n-: artigo

-~ 0:?

da

e

16.2:1. Considera-se enquaorado na i1~:.:.so lr c.i0 :~rt:go 8~. as Le: Fe . .'e'~' nc
C~...;J.:'J, :1
empresa que ingressar com recurso .ners.rnen te prc.eia.ór:o, ccrn im ..ito t::e r..;r.2.rd::: o
procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária do direito de licitéH e
contratar com a Administração pelo prazo ue a~é 02 (dois) anos
~elas proponentes deverão ser endereçad8s ao
Presi oenle da Comissão Permanente de LICitação - CPL e ~mregLes nc Prç!ccoto de PJÇCJ
Mun icipal.

16.2.2. Os recursos eventualmente interpJstos

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processe peias liciwnws .... e. erfw s:=- íc-rnulacos p::)Í E:st:<w e
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Liciiação - CPL e scmGnt2 ..:-::r~o
permitid as quando houver decisão da CPL proferid a e devid 2mente publicaoa no 0.0.~1.. cu n=.
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comunicaçã:- às
dem ais, mediante publicação no D.O. M .

16.2.3.1 . Fora desses casos, em que c~; ~rc ce::sos llc!t2t·2rios estarso S2'1C.!'J ~na!isacics OL!
diligenciJdos pela CPL, 11ê.o será ::JLi.vr ~: d<.! .',s:ss ocs 3'. ~c.; ~ts :ic1.:mte:::. 2'.' •. : . .\jc-se. ::.s:;.rn
prejuízo ao andamento d:..s t:lrefas o c -:~r-:.~~J _..:\'J'Jr<.;;da.

Prefeitura l\l!unicip21 ds No /8

17 .1. Os documentos necessários à ha bilitação poderão ser ap resentados e'll orig1nal por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório c:ompetente ou por servidor ca
Administração ou publicação em órgão da !rr prensa Oficial.

17.2. Será inabilitada a proponente '-1'-2 n:.~· üprc:semar c:> c.1ocwne:H:)~ ':::.' 2cordc com 2s
exigências deste Edital e sew; Anex os
17.3. A constatação, a qu alquer

t em~o .

c.,. au .. l ter~ç3o SL. ía!s:í(;3\:l'J

.jo~

doçu.r.G... {,.:

apresentados, ensejará, após regular proco ssCJ ad rninis trat·vo . a adoçtc irr'c~~iata da 9pl1caçãc
da pena de suspensão temporária do o!-ei~o de licitar e contratar com a Admin1 s traç~o pelo
período de até 02(dois) anos, indeoender:u o~::.s cernais sanções previst3s ern Le·
17.4. A s penalidades administrativas tur o::;m serão aplicadas às emp·esas licitan .es ou
comrataaas, na hipótese de chega r ao conhecirremo des~3 Ssc:mtari:::
uprese n.açãc de
documentos adu lterados ou falsos perante o ... ', as Órgãos ou Er .. ldaj8S p,:!t:-.:c~s.
17.5. Os documentos exigidos, serr·pre qL:e possível, deverf:o sé:r <.!r.;ru:er t::dos d~ !c,,n:;
ordenada em conformidaae com o ed 1~a l.
17 .6. Considerar- se-á domicílio ou
estabele:imento matriz.

sede da licitante o luga· onde esta mantém seu

17 .7. Os prazos previstos neste Ed:ta. .õe ~.a c .• ntac1os ~o , r.. ;•pe

'!

í '.;, d ::t Le i ~- v::~~r3.i fl 8 .066/93.

17.8. À /\utcridade con .petente é res2,··. uac j ciire tJ de í.J . ~92r
termos do artigo 49 da Lei Fe deral no 8 6:.)}/S~· -

0

::iJ :.~n.!:'

.:':.. · .ic1!::.çsa, nos

17.9. As licitantes devem ter pleno conr1ecirr.C'1LO o_s elemen\os c'Jn st:.n ~es cw :.reser.•.e Ec::::l ~
seus Anexos, não podendo alegar. po:;t;.;riN rnente, qualqt.w aescon he:;1rnento qu2'llJ c:::
condições estabelecidas como elementos ·rnpedittvos ao períe.!o cump-·menio do con i r2~o.
17.1 O. A participação nesta licitação im p icarú na aceitação integral e i rretr~ tável dc s termcs
deste Edital e seus Anexos , bem como r·::. obser·, 3ncia dos re~u12rrert.os :.. -~ · n is.rat . os e
demais normas aplicáveis.

17.11. Compete aos interessados fazer r· inu-:ioso enrne dcs e!...rncn!os co presen~e Edital e
seus Anexos de modo a poaerem, en, tempo e, :JOr es cri~o. aprese.ltar too;~s <>s dúvid:::s
existentes para os devidos escl arecim ent0~:. ern a.é 05(cin ;o) rJas (•teis s.r.tericrc:-s :J r.:!::. c..
prevista para a abertura dos envelopes p::.ra anáF ;e e esclarecimentos per ~.un.::; de Presidente
aa Ccn.:ssão Permanente ae LicilaçãJ.

1 - Os licita ntes de vem obscrvnr c u c:)1:~rat a~l o tkvc chs-.·:·v:!r ·..: Lv..~·; .~l,s~.:~·v,!r. po:· ~ct.s
fornecedores e subcontrat~1d o s . s~ <ld ,n:t: ..1 s·:bc~)!:tr<~ ~:\'ç ::ie ..: tT-::l:s :lllo !):t~!t·-.,, ttc (·.ica dt: r~!l~tc
todo o rmccsso de li cita~,-uo . c:.: con.rat:,•ç:,(, c L c:... ·.:L.f.;:.o do c.bjcto ct~t1.::11~ ..1:
Pan. n s propósitos o •.: 'ila clúusui<L d·..:i"11 · 'ln - :-.c •.s scf.u!ntc-; prú!icts:

í'onc (Ct.J\) J~· :!.7 - 12il'l- !=oM F;;:< l-~'·1 ".!~27-1.~3
E-mail : pmncantu(a)hotrnall.com ou pmncan.u(a)lq.corr..br

Ct~PJ N .0 77 . 8t.~.:.•.lv:J::•-C:J -

a) "prát ica co rr u!Jla'': o!'creccr. dar. t-...:ceber ou solicitar. direta ou inui,··..:t:.ul:IM!. qL.:l.!qu~··
van tagem com o objetivo de i nl1ucn.:i:.:r a Jçfio do ~et"vidor pLiblico no proct.:sso de licit~:çiio
ou na execução de contrato:
b) ··prút iCél rrauduknl:l'' : U i'alsili ..:<.Ç~t: (;,! (ll1l i:Sl:J d:lS ~~~~:~S. Ctl!11 C C ,;jc:: 't• ~h.: ;ntl.l•..:,lCÍ::r O
f11'0CCSSO de licita;:ib lU de C:\t..:t.:ll;·.i., •. ~ '.'0 .1\. .. t.;.
c) "pr{nica co lusi va .. : esqucnH:t i :~.:tt •. ·.:~.: ...·:! ~.: · .. :.~ t:..:,·.,c~ :.~!:: u.... , c: .•:-. t::it:tnt.:s.
com ou sem o conhecimento de !\.,,rcs·..:nt:m~es m: pr..:postos é!O úrgi:l~ d'.:I.U ... l:. vts~ .. ' .. t'
estabelecer preços ·.:m níveis artiricí-iis c n~!O-COI~lpetiti 1os:
d) '"prúti ca coercitiva'' : causar dano ,)U am..:él((tt: c:tusar dano. direta ou indirctame.llC'. ~:s
pessoas ou sua propriedade. visandt; i r: 11 ucnc ia.- sua pnrt i c i paçiio em -1m p,·oc~sso Ii c i t:.ttúri:)
ou erduar a exccL.çào do contrato :
c) " prút ica obslruliva··: (i) destruir. i'o\l:;i !!~ar. alkrnr O~! OC:~dtar prov~lS \.:!11 insrcçu.:s OU i'a:t.cr
tkclarações l~tlsas tlllS rcprc.:st.:nt:mtes do organisn,o lln::.icci:o multi,at:.-:~1. com ~l objetivo
de impedir materialmente a apuraç:io ~k :tleg:•.çõcs de p;·:nic<. pr(;vist~~. ~!c:;te edita!: (ii) :t!os
cuja intenção scj:t imp~d ir matcr!:ll.ilt:!il•.: o c.crc::::tl d~l dir..: ito de c (~t ~:u!ÍS!1l(l i'.rtnnc ..:iro
multilateral promover inspeção.
11 -Na hipótese de !i.1anciamento . parei<!! ou int..:gr:ll. pc:· organismo liJ',," lC'..'i,·o ITi !lt.!:H\.'I'<.L
mediante adiantamento ou reembolso . este org.mis:110 iLipnr~t s~mção s,H,r·.: Ltn :~ .:rnpc..:s, ou
pessoa rísica, inclusivt.: dccLtrando-n .!L+:-gívcl. indclinit•::mcntc ou p.L ,.rai'.{l él ..; l·~m:in.tdt,.
par:, :t uutorga de t:OJ~tr:Jtos [inan c;adc:s p~b c:rganismo se . ..:m qualquer mtlmcnto. constatar o
en volvimento da cmnrt..:s~t. dird<im~ n: : ,it! por mt:io tL: ! :11 age r: te. _·r:~ !lr:.t i,::•s corrupt:!s.
['raud ukntas, COiusiV~lS. cc;ercit i vas OL. :lbSldilÍV:•S "'l p<:r[Íj,)i\1' C!a lici t a~·i"_t, Ull Ci:t ·.:'XL: 1:uc,·~o (\(.!
um co ntrato linanciado pelo org,,nisDhi.
!l i - Considerando os propús:tos das .:!::!t . :-;.:1:~:-. ·!cin~'·· l· lici·:~.l~·.:- v:..:.1(;~d.l,·. C( .. ,1 .:u.1~!i<y~!L fUr:. :~
contratnc;lio. devcrú concord:tr c :nnori/.ilt. ,!uc. ,n hipótese de o contrltlo vil' tt ser !in•!•icimlo . ..:r•.
parte ou integralmente. por org::nistt!,) !!n:.n•.:c[ro mul".:~l·.'ral. m..:dinn t: :tci :~:J! ... J..:.lt:. m.
reembolso. permitirá que o mgnnismo í:nmtc·..: iro e/ou pcsso:ts por t.:k fór.1n:mcnt~· :,:dic.té!u~
possam insrcc ionar o lo ·; al de cxccuç:io do cnntnttn c todos os documcntf,s. co!.t,,s ..; ,·L:gi~trt·:-.
relacion ados ú lici tnção c ú execução do contr:;to.

17. 13. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paíaná , pam dirirnir
q uaisquer dúvidas decorrentes desta lici~aç2o e co cumprimento dos even~'J?..is contrcios, corn
renúncia expressa de qualquer outro , por rt\a;s privi.~;~iado ~ue seja.

17.14. Erros ou omissões meíarr.ente for~r ::::s r~f.o serão cc.:siderad2.s pc.r~ ~~s:.assil':u;.:~: ·is::,
concorrentes .
E, para que chegue
que será publicado na forma da lei.

ao :c r., ,ecin .ento de tocos. é expeS:i::.- o

~reser-~e eoitêl

Ccm;::;;3c :!e Lic:!açõ2:;

~o6{Ã_
/l

A.!t::XO I

Modelo de Dc:d:!r<..çiio para H2.tilitação

PROPONENTE: ______________
CNPJ:
------------------------- ENDEREÇO : _______________________________________

DEC LARAMOS sob <:s penas da Le1, para íi ns c2 o::m1:::;,ar;2c no
procedimento licitatório Tomada de Preços n° 04/201 6, que:
I - O Proponente atende plenamente aos req-.~isilOs necessários à Habilitação , possuindo toda a
documentação comprobatória exigida no convocalório.
11 - Até a presente data, inexistem fatos ·rrpc;(.i;tivos p:ira a 11/'.BI!...ITAÇÃO, no r;rcsente processo
licitatório, bem como, d8 que estar ,J.;; ::;1~11~2:; :.J<.'. ot, 's::t~:-iec.:.:.--.c: .Jé d~.c:.us; .::-:.. rf::~ci:o.:::
posteriores.
111 - Não utilizamos de rnã o-cie-ocra uire.:.. c... n:J ir:..:'.::i c.e .n~r1:;res de H3 (dcL~);!O) ~rc. ·F- ::l::.
realização de trabalho notu rno , perigo~os C'L. [nsã,uixes, cern c.Jrno não u~:lizunos, pc.m q.1a c_u8;
trabal ho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) 3f1C~ . ~:,_ceto ·13 c::f1diçE.o
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos . ((;cníorm e i n~1sc V do an. 27 da .... ei n.0 8.G3ô/93)
IV - O Proponente obedecerá o prazo de cor1tr3tação q .... ar;d:J co::voc3ao. nos termos consta1t2s
no quadro geral do cap itulo l deste E dit<.~. c 1c ler2. c;reito f.)é.!ía ~r..::dos os 1ins '~~,~~.~elc:cidcs neste
certame , inclusive para aplicação de pen:!liü:..clcs, caso o proponen~e nflo curr1pr:.: rigorosarr.cn~e
as datas neles estabelec1oas
V - O Proponente não foi dec arado inid j' .~ ;:..r2. !·c·~:?.~ corP::. .A.drrú11Slí2\;:}c P :...... ic::: c..: qL :;,·'~::r
Esfera do Poder, em todo Território Naciol'la!
Por ser a expressão má>:ims. d::1 verdaoe, llrrTlO o presente.

-------

- - ·-----

------ de ----- ------· c.e 2C,··6.

---------------------- ·-------------------------

---~-

Nome e número da ide.1tid:1de e do CPF c!o(c.) declarantE.
(Re prcs21tante Legal)

--------

-------------...:~)rn C!'~P _

C2. i.rwc

./J

A~~EXO 11

Model(; do Crec!enciam8nto

Através

da

credencia mo~

')resente,

o(a)

Sr.( a) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

oa

portador( a)

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

e .=:PF so:J n°

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

participar da Licitação in staurada p<;lcs órgi;os ao f'.1unicípio de

'

,,
::.

!v.ra Car!L. na

modalidade TOMADA DE PREÇOS ~!~ 004/2016, na qualidade de REPR ESEI'JTANTE
LEGAL,

outorgando-lhe

poderes

para

pronuncia r-se

em
inscri~s

CNPJ/CPF

no

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

receber intimações e,

eventualrneni~. t. ..:.:;i,:;l!í

._,.....,

Jv ~rc.:C;d im ento l:c,~a.6ric.

i..; reCL!rsos, íoífn..Jl:;.r

verbais, recorrer e praticar todos os dem21is atos inerentes

~o

o

c

"'rJf::>.·· U' -'rl''"'
..:)
C\""'

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

poderes amplos para :1tuar em toa::. :> :.s !r1:;c: s

c.ie

nome

.....

·•

V

I

lr.c!.JSi'.0

c~.'::.1

çrcpost_,~,,~,;cc;:;

uo cenarne

____________ , ern ___

~ :: ____

ae 2C'I6.

A~lEXO

MOD~L.O O~

Proc.

Lic:~atório

ll!

PRO? OSTA

n°: 031/2D16

EMPRESA:
C.N.P.J. N. 0 :
ENDEREÇO:
REPRESENTANTE: (para assinatura do cantrc:to)
CPF E RG:
CONTA CORRENTE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ AGÊr•!CI/-\: _ _ _ _ _ _ [~Ar. ':O:
A Empresa ac1ma citada c.presenta a seg...Jir 2 sua proposta de Preços ,...a. s. J
Processo Licitatório em epígrafe, que trat2 da Reforma e Ampliação de UBS no Distrito de Sc;n.c
Rei.

\ttern-. Q1Q Unid.
1

-,

!

I

~l~-~-~~~~~~_,_-TO-TA_L

Prece--~ -:ore co
!J.?itáno Total

I
__ __ - \_ __ ~ I
Obs: Ou:mdo a proposta for per lote, colocar o '!21o- iotal do lole.
'

;::; .,. I

I ' ,O
-

R cr

- '-,.

·-

Os pagamentos serão efetuados de acorda com o contido no Edital em questãc.
A proposta terá validade por 06 (seis) rne~:es c. parl1r da déll<.! de abertur;;. rjs"' ;Jrc::-8slas.
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!Jli.,Lo..."_i_Q_:~.u.b~-l~g.~_tr IP,!.ll_l.'.l'l~!..'XJ..'S!.!!.!ll:: l_

' •l ll

''· ·

Lu i;. Antonio \'oiiH>IIl- l' rd'cilo Municip:ll

PIIEFJ.:.'ITU/1,1 MUNICIPAL 01:. 11/ATELifi'/J/,l
AVISO DE UCITAÇ,i.O

41545/2016

EDITAL DE TO~!ADA OE PIU:('OS ,'\" 118/2016- PROCESSO
LI C I TATÓRIO~ .. ~R/2 01 6

Munidpio de Matl!lfmdiu tu rna públk·o qu~.: l ~t r(t l\!~l l i%i.tr. ú~ 0~:30 h tllit:- do di:t
14 de Jun ho do ano de 20 16. na Av. Duque tk Cax ia< n• SilO em 'vl;u.:l:"''"·'
. Paran;í. Brasil. TO~IADA DE PREÇOS p:>ra CO:-<TRI\T1\('i\0 DE
EMPRES,\ PARA EXECUÇAO DE OllRA DE RECI\PF SOBRE
Pi\VIMEI\'TI\('ÀO DL PEDRA IR REGULAR NA Rt;l\ ARGEMIRO I.UI7.
FOI\'TI\NA - 4 3X~.07111' ·(ENTRE Rt;A PEDRO ALVARES CAJ3R,\L L
RUA PI:'-JI IEIIW MACIII\DOI.CONFORML ESPECIFICA(.',\() 1\AS
FORMAS DOS 1' 1\0.I I.:.TüS. PLANII.II i\S. l'RO NüGI(I\ iVI,\ FISICO
FINANCEIRO E ~'ii' M O RII\ L DESCRIIWü. CO:--!VENIO :-.i"OI>' ~0 1 11
SEDU. , sob r.:-~tm~o.· lh: l..'mpr~it~td:l 1wr pr~o.·t;u g l\lbJI. tipo lll!.:nor pn.~•,:o. J.t( q
scg.uintt:(s ) obr.1(s):

Loc;d úo obje1u
S.._•(h,.• llllmicipio

Objl'hl

()uJntic..l:.lkl.'
unitbdC",,k
nK•d ida
'1.388.07 m'

Pra1.u

l~...•

~o.·xt:~.·u\·:in

(tliu.,·)

H.!.!capCn tllt:lltO
em
611
CI1UQ
A PastJ T~.~cnica com o inh.·iro ll'Or elo Edn:\1 1.' seus t\~.spcct i vo:o> mmh:h)"·
ad~ro.·ndL"--..: ~uh:xu.'. potk·r.'l s~.~r examinada nu ,,:mk·rc~·u ~lcimil incJi~.·ad u :.1 p.1rt1r
do dia 30 de- ~h in J~: 20 l(), nu hodrio com~.·rcial, ou soltcit:llla atran:s lhl cm:lil licitaco.:Mc~mato.:l:lm.l ia.pr.gov.br. ou atrJ\'éS Jo nos~o P\trlal \b
Tr:msp3r~ ncia - www.m<1tclandia.pr.gov.br. ln i'Mn'l:tçõ~s atliciunais. dúvnl.ts ~
pedidos de i.'Sc!:Jr.:cimr.:nto d~o.•v..:r:1~l ser "~nc~nninh:1cJos ;\ Com i~sào d"· L k·ua\·~ o
110 C J H.h.:rc~u ou~.:-ma i l o1cima mc uciunadns- Telefone (:15)3262 S381/8J7(J

I'Rf:fEITL'RA ;\-1U:>IICIPAL DE ~10REII~\ SALES

.\\'ISO 01:: LI<.TL\Ç,\0
l'r~t:iill Prc>cncial

02·11!016

OhJ~o.'t o: S~kç;in th: f'ropo:::tJs v isando R~o.:gt.:-tro d~ Pn.·çns p.tra futura
~o!Hr:lt:H,:;iu

de

...: tHJlr~o.·"ia pa r;1 Pr...:.~t:lÇ'ii\1 d~.:

S.:n 1\:0s ..:on1 loca..:;w

d~ p:1h.:o,

luraç:i\1 tk \UIII, ln~o.',t \·:iu tk h1/, LlH.·~tdio d..: T-..·l:iu, gr;t\':1 çõ~~ dt..: ~·nti..llo
1\:~lllí'~t ç:i~l

-..:

f\..1\nt..~ira

de Pmpat:anda \'obnt ....

S;d..~s-PR.

l'(IIH ,,:.m·,~

dl..' :-.om no Munll'tpiu de
c.k· lim c.k ano 1..' d<.·mais

1."111 ~tt~.·nJimcnto ;h f~::-.LÍ\'ÍJ.uk".,

c\ ...:nto~ no Uc~U1T1.'1' no :mo de ::!0 16.
Rcgim~ de Exccuç;iu: 1\.!cnm preço pu r lt~m
Da la 1\bcnur;J: I} de junho <~<' 20 I1•. "" IOhOtlllllll.
lnt O n n~çõ..:s Cmuph.:uh.'ll!;u·..:s .... Aqtti:..t\'~i\' d.: l· d11al

p~.·l<'

~th..'

l!..l ....

!!J' ~~~:IJ;I~:tk..&!l[. '''-IV. h r /l).PJ!Il"''~'I'\1:\:IOn~· ~'J.!l~l.J)! .
Lui1 Anlonio Vulpato- l' rcli:ilo Municipal.
45826/2016

Nova Cantu

:vlulol,indio . 25 de MB>U de 20 16.
RI:-:EU ME:-:0:-ICIN -l'rcl'c·ilu ,\luni'''l'"l

l':ll:n·:ITtllt,\ \ 11':\ICII'.II. l>f. :\0\',\ C\-.T\1
I'ST·\1)0 DO 1'.111 li\ .I

C:-i!'.J ,.

i7.~ 15.1'1

ltu.t lbhi:l, H5- C E I'
4~99212016

OH.JETO: Acjuisi\·:w th· Jl1 lh·sffi;idm·~o.·s dt 1.\:itt·, ~o.·tutfurnw l'~fll·,: il1c ..u;f•~o::rr.
em cdif~tL
.\DI,RTLRA: .\ panir tL> U9;UU (nove) lluras do di:1 I~ i.lt Junhu dl'
2.01(1, U:l ~:ll:t d(.' l'~l.tliiH.'~ dn P:tçu rvJuJIÍl'!_pal. l'IH \f/\"01 c~lnlu, l~:lfjll~·l .

A\ ISO DE l.ICIT,\(',\()- PROCESSO I.IC'I'f I'J'OJUO , .. U29/2011>
1 O~IAD,\ DE l'ltE(IlS , .. 11112/2016- I'~ I 'i{'
OBJETO: Enqm·itllda Gluhal lil' Scn i1·"·' de :\ilt•!J•'"I'·i<l 11<' cs t.-a<b>

O Município de Matelãndia, Estado do Paraná, torna público que estarà
realizando certa me licitalório N2 99/2016. na modalidade TOMADA DE
PREÇOS N2 09/2016 - Tipo Menor Preço Global. que tem por objclo a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO GLOBAL DE 9.300,00m' DE
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADA RURAL COM PEDRr.S
IRREGULARES, NUMA EXTENSÃO DE l.SSOMETROS, JUNTO A COMUNIDADE
DE MARQU[ZITA. CONFOHME ESPECIFICAÇÃO NAS FORMAS DOS PHOJEfOS,

Pre{e110 de Mawlnmllo-l'r

1'f7.J.,u~una

.\VISO DF: LICIT.\(:ÃO - I'IWCESSO LJCI'I'. \TO RIO n" U1M/2U 16
I'REC.i.O. "" l'ur""' Prl'~e·nd"l- :\"111~/21111• .• ~!'\C

AVISO DE LICITAÇÃO/TOMADA DE PREÇOS 09/2016

PLANILHAS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO .
CONVÊNIO N2 050/2016 SEAB. O edital para conhecimento geral se encontra
disponível no Portal da Transparênc>a no s1te do Governo de Matelãndia,
www.matelandia.p.gov.br.
E
também
através
do
c-mail:
licitacoes@mateland•a.pr.gov.br. Os envelopes contendo as propostas técnicas
e de preços serão recebidos até o dia 14 de Junho de 2016, devendo ser
protocolados até às 14:00 horas. fi abertura c juleamcnto serão no mesmo di<J
às 14:30 horas, na sala de reuniões do Departamento de Licilações c ContrJ'.OI.
Maiores informações poderão ser obtidas pelos telefones (45) 3262 83H/ (~>i
3262 8376. Matc15ndia, 25 de Maio de 2016
RINW MENONCIN

lilllllll-11.1

Jtur:.is, \.'mlronm: l'.'iJH'l'ifil':l\'iu.:~ (.·J:lL'dil:il.
.\HEintlltA: A p:ll'lir das lll:liO (dez) llura. tl u di:> 14 de .Junhn .,,. ~.111(•. I
na s;\1:tllc r~·mtiÕl'' du P;!\'U :'\luniriil:ll. tm .\11' a C'antu. P.tr~1n.t
.\\ISO DI:: LIC'lT \('.\0 I'ROCF:SSO LIC!T \ l'OIUO n" il)lll2ill1.
'J'0\1,\IJA IH: l'ltl-:('OS n" 011.112016 -1'~1\('
OB.JJ::TO: S rn·ii' IIS llt· lü fc,·m:ltnt•nwd<•la\'lin/.\niJllia >:iu du Cl'llllll S.1Údt•
Emiliano Uullir:·at·io Campi~nttCJ - l'HS N<t,:t C:t.uu. l'nn(uruw
t'S!H.1 citiC:tÇiíc!, l'IU l'tli l:IJ.

,\III::I~TURA : ,\ p:~rlir d:J> 111:30 (de< IH>r:Js e trilli:J minutn>) Jtt,.-:~, du tli;~
14 de .J unho Ue 2.016~ n:l s;lla th: n·uniC.cs do l,a\·o \lunil.'ipal. -.:m ;\u'a

Canlu. P:tr:ud.
.\ \ ISO Dt: LI ClT \ ( \O - I'IWCf:SsO 1.1( 1'1 \TO RIO n"ll.11 '21111>
t O~L\l..lA DE PREÇOS n"lllt.l/2111(, 1'~1\C
OII.IETO: Scrvi~u< de Rel'ur m:~/ncnwtlda\·:io/, \mpli:Jrii•l tio Ccnlru S:~iluc
(!il l>i\trit<1 <ll· S:lllln ltl'i. t'ltllf'urnH.• l'~(lt'l'ili~·:.\'f, : ~• l'lll rd~t.tl.
1

\gt·:~fl'l R.\· \. JMI'Ii: tLt' II :CI.I (\lt ••: lwr·,, du di:. t t d"· Juntv u·.
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COMPRAS E/OU SERVIÇOS
OBJETO:
Contratação
de
Em presa
para
execução
de
Serviços
de
Reforma/Remode lação c Anmliação do Centro Saúde Santo Rei - CONVf:NIO.
====-----j
VALOR ESTIMADO - R$-1 43.400 00 (Cento c Ouarcnta c Três Mil, Qunt roccntos
Reais):

321

PARA:
PREV!SÃ(~

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DOTAÇÃO OI<ÇA!YIENTÁI~l; ... : _ _
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Extrato conta corrente
Cliente- Conta atual
Agência
2349-3
Conta corrente
10848-0 FMS-NOVA CA-FNS BLINV
Perlodo do extrato
mês atual
Lançamentos

Dt balancete

mov?~ento

10/03/2014

Ag. origem

Lote

0000

00000

Histórico
000 Sak:lo Anterior

Documento

Valo r R$

Saldo

o.ooc
31.856,93 c
31 .856,93 c
0,00
31/08/2015
0.00
01/09/2015

lnvest.com Resgate Autom.
Saldo Disponivel

Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Dala de Debito oe IOF

Saldo de fundos de investimento
S PUBLICO SUPREMO

31 .856,93
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

NOVACANTU
-PARAN·Ã . RELATÓRIO TÉCNICO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

O presente relatório técnico prevê a ampliação e adaptação do posto de
saúde em alvenaria com área total de 96,02 m2 ; sendo uma área existente de
55,85 m2 e uma área a ser ampliada de 40,17 m2 ; no Distrito de Santo Rei,
Município de Nova Cantu-Pr, localizado na Avenida Nagib Jafet .s/n, esquina
com a rua Paraná, s/n -lote n°. 18~ Quadra no 22, centro, com área de 450m2 •
Conforme presente relatório.
O projeto arquitetônico será executado: ampliação e adaptação do posto de
saúde em alvenaria, de acordo com as normas regulamentada pela RDC 50/2002
daANVISA.
Contendo projeto arquitetônico, locação, cobertura, pl~nta baixa, fachada,
corte A, detalhe da rampa de acesso, corrimão, localização e indicação dos
ambientes da obra em questão.
Em planta baixa discriminação de ambientes conforme resolução 386,
, com lay out e mobiliário da obra.

Nova Cantu, 06 de agosto de 2015 .

SEBASTIÃO RONALDO VILELA
Eng0 • Civil CREA no 19.3 54-D/PR

· Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu - P.R
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MEMORIAL DESCRITIVO
AMPLIAÇÃO UBS DE SANTO REI
MUNICIPIO DE NOVA CANTU

Rua Bahia_ 85- Centro - Nova Cantu- PR
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO:
O presente memorial tem por objetivo a descrição dos materiais e serviços de execução da ampliação
UNIDADE B ASICA DE SAUDE DE SANTO REI, de propriedade do Município de Nova Cantu, Av. Nagib Jafet/Rua
Paraná, s/n° Centro - CEP 87330--000, no Distrito de Santo Rei - Município de Nova Cantu, Estado do Paraná
Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas Técnicas, aplicando-se material de
primeira qualidade sendo que a aceitação de quaktuer material elou sef'Viço ficará a critério da fiscalização, podendo,
inclusive, a fiscalização solicitar ensaios específicos para serviços e/ou materiais.

I - AMPLIAÇÃO.
1 - PLACA DE OBRA.
1.1 Placa d a Obra
A empreiteira fornecerá e instalará em local visível, as placas da obra, devendo estas ser executadas em
chapa de ferro galvanizado com pintura automotiva, nas dimensões de 2,00x1 ,50m, no modelo a ser fornecido
posteriormente ou executada em adesivo vinílico colado em placa de chapa de ferro galvanizada.
2 - SERVIÇOS PREUMINARES
2.1 Locação da Obra
A obra será locada por instrumento de trena de aço, em tábuas perfeitamente niveladas, no contorno de toda
obra e passíveis de verificação. A empreiteira será responsável pelo estabelecimento dos marcos, levantamentos
necessários e pelo fornecimento de gabaritos: equipamentos, materiais e mão de obra requerida pelos trabalhos de
locação e controle, com serviços de topografia quando necessários.
Estará a cargo da empredeira/responsável que se obrigará a acompanhar e garantir o fiel cumprimento dos
,.,.-ojetos.
2.2 Movimento de Terra:
Os aterros quando necessários deverão ser executados com técnica adequada e com material importado de 13
categoria, apiloado manualme nte em camadas de 2() em. Devem ser mantidas as relações de 2:1 em aterro, que
poderão ser alteradas em função do tipo de material geológico.

3 - FUNDAÇÔES

3.1 Fundação:
As fundações deverão ser executadas, obedecendo a projeto estrutural. A fundação será constituída de
estacas executado com trado, de diâmetro nominal de 0,25m, e profundidade conforme detem~inação do projeto
estrutural, preenchida com concreto fck=20 Mpa e devidamente apiloado, com ferragem de acordo com projeto
estrutural.
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3.2 Blocos I Vigas Baldrame:
.
As vi~as de baldrame deverão ser executadas sobre a alvenaria de embasamento ou lastro de concreto magro,
ac1ma do nrvel do terreno, de acordo com o projeto estrutural e as normas NB-1 e NB-4. O topo da viga baldrame
deverá receber uma pintura impermeabilizante com emulsão asfaltica (Neutro! ou !gol) em 2 demãos.
4 - CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA

4.1 Formas:
Todas as formas deverão ser de tábuas de pinus, perfeitamente gravateadas e escoradas. Deverão ser
estanques para que o concreto não perca a água de amassamento. O escoramento deve ser executado com caibros
3"x3", sedo admissível bracatingas com diâmetro não inferior a 15cm na parte mais fina. Todas as formas deverão ser
vistoriadas e liberadas pela fiscalização para o início da concretagem. A fiSCalização deverá confrontar as medidas do
nrojeto estrutural com as executadas, verificar prumo e nível de formas.

4.2 Ferragem:
A fiscalização deverá verificar a procedência do aço aplicado na construção e observar que os mesmos não
apresentem alto grau de oxidação. A contratada deverá assentar a ferragem com espaçadores sobre as formas, de
maneira que haja o recobrimento mínimo das armaduras, conforme recomendam as normas da ABNT. Para liberação
da concretagem, deverá ser conferida a ferragem pela fiscalização da Prefeitura, verificando se está em acordo com
o projeto estrutural e se os comprimentos de ancoragem estão sendo obedecidos, se as esperas de pilarem foram
deixadas, e se as tubulações embutidas foram executadas, após o que será liberada a concretagem.

4.3 Concreto:
A contratada poderá usar concreto usinado desde que seja fornecido por concreteira idônea e atenda as
normas da ABNT. Para o concreto executado na obra, a contratada deverá apresentar a dosagem prevista, tipo de
betoneira a ser usada, tamanhos de padiola para a areia e brita e quantidade de água a ser aplicada, de forma a
atender as especificações de resistência do concreto. A qualquer momento e sem aviso prévio, a contratante poderá
exigir a moldagem de corpos de prova, devendo os mesmos serem executados por empresas especializadas e
contratadas pela empreiteira.
Em cada etapa da concretagem, deverão ser feitos 03 (três) corpos de prova e o resultado dos ensaios
.... "!verão ser apresentados à fiscalização.
Deverão ser obedecidos os prazos mínimos para retirada de formas.
4.4 Cintas e vergas:
As vergas de portas e janelas e as cintas de amarração - respaldo deverão ser executadas conforme
dimensões e ferragens indicadas no Projeto Estrutural, com concreto Fck 20 Mpa, sendo as mesmas devidamente
alinhadas sobre as paredes de alvenaria . A dosagem, preparo, lançamento cura e desforma do concreto deverão ser
cumpridas de acordo com NB-1.
5 - ALVENARiA
A alvenaria de tijolos deverá ser executada de conformidade com o projeto de arquitetura, obedecendo-o
quanto às suas espessuras e pés direito.

5.1 Materiais :
Os tijolos serão de barro furado, nas dimensões estabelecidas pelas normas técnicas, sonoros e bem cozidos,
assentes com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:4:12. A areia não conterá substâncias orgânicas
argilosas, carbônicas ou de origem orgânica em proporção a 2% do seu peso, e sua granulometria não será superior
a 4 milímetros. A água a ser adotada nas misturas será clara, não corrosiva e dosada com a finalidade de obter boa
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trabalhabilidade da argamassa, bem como resistência, aos 28 (vinte e oito) dias, de 18 Kgf/cm2 • O cimento a
ser usado será Portland comum, devendo ser misturado a argamassa de cal e areia, somente por ocasião de seu
uso. A cal deverá ser moída concentrada e a argamassa preparada só poderá ser utilizada após decorridas 24 (vinte
quatro) horas de sua preparação.
Será utilizado tijolo cerâmico 9x14x19, com espessura de 9 em.
5.2 Execução:
As três primeiras fiadas deverão ser assentes com argamassa impermeabilizada (VEDACIT ou SIKA 1).
As alvenarias de tijolos utilizarão materiais citados no intróito deste item e são executadas conforme as
indicações do projeto. Os tijolos deverão ser cuidadosamente molhados imediatamente antes de seu emprego. A
superfície de concreto, madeira ou de aço sobre as quais se apoiam ou se encostam as alvenarias de tijolos, serão
cuidadosamente limpas com água salpicadas com uma argamassa de cimento e areia traço 1:4. Se a superfície
estiver na cota do terreno ou lhe for ligeiramente superior, antes de assentar a primeira camada de argamassa para
tiil)los da primeira fileira, será executada uma pintura impermeabilizante. No encontro com as vigas superiores ou
. ;s, deverá ser feito o encunhamento com os tijolos que deverão ser maciços e só serão colocados após 48 horas
de conclusão da alvenaria básica em inclinação fortemente comprimidos contra a superfície inferior das vigas ou
lajes.
Os tijolos deverão ser submetidos à testes de resistência, cujos resultados serão apresentados à fiscalização.
6-FORRO.
6.1 Forro de PVC
Na ampliação de toda a UBS de Santo Rei, será executado forro em PVC de 8 mm de espessura com largura
de 10 em, com tarugamento de madeira com ripão bem alinhado, no máximo 45 em., de espassamento. Nos beirais
externos serão usado tabuas de vistas de madeira de lei e forro de madeira de primeira qualidade pode ser de pinos
sem nós.
7 - COBERTURA.
7.1 Estrutura de Madeira:
Deverão ser utilizadas peças serradas e beneficiadas, desempenadas, secas, madeira de lei (não sendo
a utilização de madeiramento verde), de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, casca,
. oca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência mecânica das mesmas
e comprometer sua durabilidade e/ou trabalhabilidade. As superfícies dos encaixes, ligações e articulações deverão
ser executadas de forma a permitir perfeito ajuste entre as peças. Os componentes da estrutura que não se
adaptarem perfeitamente ao conj unto, ou tenham empenado, deverão ser substituídos. Todos os encaixes de
emenda ou de apoio entre as peças de madeira deverão permitir completa justaposição de contato sem interposição
de calços. As tesouras deverão ser fixadas às tesouras de amarração.
- ~rmitida

7.2 Telha de Barro:
Serão utilizados, conforme consta no projeto arquitetônico, te lhas de barro, sobre estrutura de madeira em
tesouras. Não serão admitidas telhas com defeitos de fabricação, trincas, manchas, ou quaisquer outros defeitos.
Serão utilizadas, no encontro da parede existente, serão colocados rufo para isolamento de aguas, na parte
inferior da cobertura, terá calha de toda a extensão da construção onde recebera de toda agua das chuvas, será
conduzida por condutores de pvc de 100 mm embutidas na paredes.
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8 - REVESTIMENTO DE PAREDES

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar-se perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nive lados. As superfícies deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do inicio do revestimento. O
revestimento àe argamassa será consiiiuíào àe no mínimo duas camadas superpostas contínuas e uniformes.
O emboço aplicado sobre a superfície a revestir, previamente chapiscada e reboco sobre o embaço.
8.1 Chapisco:

Todas as superfícies internas e externas deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço
1:3. O chapisco será executado de maneira que a alvenaria fique totalmente coberta.
8.2 Emboço:

O embaço deverá ser iniciado após completa pega do chapisco (05 dias), depois de embutidas e testadas
todas as canalizações e colocados os caixilhos. Deverá ser áspero para facilitar a aderência do reboco. A espessura
máxima do embaço deverá ser de 2,00 em com argamassa perfeitamente homogênea com traço 1:3 + 50kg de
cimento/m3 , toda a areia deverá ser isenta de material orgânico. Deverá ser executado requadramento nas portas e
janelas; os peitoris das janelas terão acabamento com granito de largura de 15 a 20 em e inclinação para fora
executado de modo que a pingadeira metálica da janela fique 2 a 3mm acima do requadro; recorte do embaço
externo deverá ser executado 5 em abaixo do nível superior da viga baldrame.
8.3 Reboco:

Somente será iniciado após a completa pega do embaço, cuja superfície deverá ser limpa e molhada
suficientemente. O reboco será regularizado a régua e desempenadeira Deverá apresentar aspecto uniforme com
parâmetro perfeitamente plano, não sendo tol€rada qua~uer ondulação ou desigualdade de alinhamento de
superfície. Será executado externamente com argamassa pré-fabricada com espessura de 5 mm e internamente
1de não houver reverstimento em azulejo, será aplicado argamassa de areia/cal hidr. 1:1,5 com e=5mm.

9 - REVESTIMENTO DE FORROS

O revestimento será em PVC, conforme já dito anteriormente.
10 - PISOS
10.1 Aterro:
Aterro em camadas sobrepostas de 20 em de espessura, abundantemente molhadas e compactadas;
10.2 Lastro de brlta:
Deverá ser executado lastro de brita 1, apiloada na espessura de 3 em, em todos os locais onde houver base
de concreto.
10.3 Contrapiso em Concreto;
Deverá ser executado sobre lastro de brita na espessura de 5 em, em base de concreto fck
110kgf/cm2 ,
obedecendo desde já os caimentos para onde haja ralos. Deverão ser tomadas precauções no esquadrejamento
entre paredes e contra-piso, que deverão formar ângulos retos e ser usado impermeabilizante no contrapiso.

=
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10.4 Regularização do piso:
O contra piso deverá ser executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, em todos os locais onde
estiver especificado revestimento especial e, a espessura mínima do contrapiso será de 5 em, devendo ser
desempenado com desempenadeira de aço, com regularização - argamassa de cimento e areia no traço 1:4,
espessura de 2,00 em.

10.5 Piso cerâmico Pl4, 40x40cm, anüderrapante
Assentamento convencional. Será executada uma argamassa de assentamento e regularização com traço 1: 4
(cimento e areia) , com espessura média de 2 em destinada a fixação do material de acabamento, sobre contra-pisos
p/ ou base previamente constituída, onde indicado em projeto.
Os pisos cerãmicos serão imersos em água limpa e estarão apenas úmidos e não encharcados, quando da
colocação. Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os ladrilhos serão batidos com auxilio de bloco de
madeira aparelhada e martelo de pedreiro.
Terminada a pega da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita colocação dos ladrilhos,
substituindo-se aqueles que denotarem pouca segurança.
O rejuntamento será executado com pasta de cimento e a operação será iniciada após três dias, no mínimo, da
colocação dos ladrilhos. Os rodapés serão do mesmo tipo de piso h = 7 em.
O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade e deverá ser submetido a aprovação da Fiscalização da
obra.

11 - ESQUADRIAS
11.1 Esquadrias de Madeira:
As portas internas serão de compensada de imbuia, com quadro de madeira serrada, tipo encabeçada, com 35
mm de espessuras e as portas externas, quero dizer porta dos banheiros, cozinha e DMLI serão em madeira maciça
com dimensões de acordo com projeto arquitetônico.
Os batentes e guarnições deverão ser de imbuia ou peroba, conforme acabamento da porta, com reforço em
-nbos os lados para colocação das fechaduras. As portas deverão ser lixadas e enceradas.
Todas as faces e topos serão aparelhadas e perfeitamente lixadas, inclusive os marcos, aliseres e aduelas. Os
rebaixas, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias de madeira, para fixação das dobradiças ne fechaduras
deverão ser certos, sem rebarba, correspondendo exatamente nas dimensões.
11 .2 Esquadrias janelas em brindex:
Todas as janelas serão substituídas por brindes (vidro temperado) com e= 8 mm, dimensões de acordo com o
projeto arquitetônico, porta da sala de espera serão em brindex (vidro temperado) com e= 10 mm, com acessórios,
nas dimensões de acordo com o projeto arquitetônico.

11.3 Ferragens:
Todas as ferragens serão de fabricação nacional, em perfeitas condições de funcionamento e de primeira
qualidade. O assentamento das ferragens será procedido com particular esmero. Os rebaixas ou encaixes para
fechaduras de embutir, dobradiças, chapas, testas, etc., terão as formas das ferragens, não sendo toleradas folgas
que exijam emendas, taliscas de madeira, etc. Para o assentamento serão empregados parafuso de qualidade,
acabamento e dimensões correspondentes ao das peças que fixarem. A localização das peças das ferragens na
esquadria será medida com precisão de modo a serem evitadas discrepância de posição ou diferença de nível
perceptível a vista. A localização das fechaduras, dobradiças e outras ferragens, será conforme detalhes ou
determinadas pela fiscalização.
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As fechaduras serão de 1a qualidade. Nas portas externas teremos conjunto formado por fechadura com
acabamento <?ramada em inox, com cilindro oval monobloco passante, um par de maçanetas em inox e um par de
espelhos em mox, com duas chaves. Nas portas internas teremos conjunto formado por fechadura com acabamento
cromado em inox, lingüeta, trinco e cubo, um par de maçanetas em inox, um par de espelhos em inox e duas chaves.
Nas portas das instalações sanitárias teremos conjunto formado por fechaduras com acabamento cromado em inox,
trinco e cubo em inox, espelhos e maçaneta em inox.
11.4 Dobradiças:
As dobradiças serão cromadas de 1" x 3 %", com parafusos 4 x 25mm, rosca soberba, sendo 03 peças em
cada porta.
,. ~ - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações serão executadas ampliando a rede existente, incluindo:
•
17 pontos de tomada com tomadas 2P + T , incluso tomadas, fiação, eletrodutos, abertura e
fechamento de alvenaria, distribuídos de acordo com a necessidade, apontados pela Fiscalização. As
tomadas serão instaladas a altura de 0,35 m.
•
14 pontos de luz no teto, incluso luminárias fluorescentes sobrepor 2x20W e 2x40W, fiação,
eletrodutos, abertura e fechamento de alvenaria, distribuídos de acordo com a necessidade, nos
banheiros e varanda conforme apontados pela Fiscalização. Os pontos de luz serão distribuídos da
seguinte forma.
• 06 ponto de interruptor com 1 TS em cada banheiro, 2 TS e 3 TS, para acionamento da iluminação
interna e externa, com acionamento independentes.
Mais pontos de tomadas, interruptor será apontados pela fiscalização, será apresentada um projeto
elétrico.
13 - PINTURA E REVESTIMENTO
As pinturas e revestimentos serão iniciadas depois de autorizada pela fiscalização, com cuidado e perfeição,
oferecendo acabamento impecável. Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem. Deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante para se
'lnseguír a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execução dos serviços de pintura deverá ficar totalmente
~uncluída e aceita pela fiscalização.
13.1 Forro:
Não serão necessário pintura.
13.2 Paredes Externas:
Nas paredes de alvenaria, será executado com látex acrílico (02 demãos), após aplicação da massa (01
demão) e selador (01 demão). As tintas deverão ser de primeira linha. Para a execução da pintura das paredes de
alvenaria:
a) Eliminar o pó, escovando ou espanando a superfície;
b) Eliminar manchas de gordura com uma solução de detergente e água, enxaguando a seguir, deixando a
superfície seca;
c) Eliminar o mofo, lavando a superfície com uma solução de água sanitária e água, enxaguando a seguir e
deixando a superfície seca;
d) Eliminar caiação, se houver, com escova de aço;
e) Eliminar pequenas rachaduras e furos de pregos, com massa;
f) Lixar a superfície para retirar todos os caroços e rebarbas que ficarem no reboco, removendo-se a seguir
o pó com um pano úmido;
g) Nas paredes internas será aplicada massa corrida, devidamente lixada e alisada;
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h) Nas paredes externas e internas, aplicar uma demão de líquido selador acrílico sobre a superfície para
uniformizar a absorção da tinta;
'
i) Aplicar duas demãos de tinta acrífica a base de látex, de primeira linha conforme instruções do fabricante
da tinta, deixando secar entre demãos.
As paredes internas da Sala de aula receberá pintura em pva acrnica com altura de 1,1 Om.

13.3 Esquadrias de Madeira:
Para execução desta pintura será feito um fixamente das superfícies a fim de se retirar asperezas ou quaisquer
outros resíduos sobre as esquadrias. Será utilizado o verniz (03 demãos), depois de aplicar selador para madeira
Para a execução da pintura das esquadrias de madeira:
a} Eliminar o pó, escovando ou espanando a superfície ;
b) Eiiminar manchas de gordura com aguarraz;
c} Eliminar imperfeições lixando-se a superfície;
d) Aplicar uma demão de fundo sintético nivelador, lixando-se a seguir, para uniformiza r a superfície;
e) Remover o pó com um pano embebido em aguarraz;
f) Aplicar duas demãos de tinta esmalte, de primeira linha, conforme instruções do fabricante da tinta,
deixando secar entre as demãos.

13.4 Esquadrias Madeiras:
Para execução desta pintura será feita a limpeza das superfícies para eliminar o po, com um pano embebido
com aguarraz. A pintura sera verniz deverá ser aplicado sobre o selador reparador para madeira. Depois recebera
duas demãos ou mais ate ficar em condições de uso.

13.5 Serviços Complementares:
As calçadas serão executadas em toda volta do construção, em cocreto desempenado com e=5 em, com
dilatações a cada 2,00 metros ao longo das calçadas, conforme a locação existente no projeto, tambem nas calçadas
do fado de fora sera em paver e na parte interna do terreno sera também em paver, conforme o projeto das áreas,
também os muros externos serão concluídos, com fechamento nos locais que foi derrubado e no local que era um
portão, na frente e nas lateral direita, será todo chapiscado com embaço, será executado um portao de entrada em
em esquadrias metálicas de acordo com o projeto. Para ter acesso de veiculo dentro do pátio da UBS. O local
tambem sera em paver. Será executado uma rampa para dar acesso ao interior da UBS, com corrimão dar segurança
-" pessoas de maior idade e também aquelas pessoas com deficiência.
14 - LIMPEZA GERAL
Após o término dos serviços, o responsável construtor procederá a limpeza do canteiro da obra. As edificações
deverão ser deixadas em condições de pronta utilização.
Constitui-se de eliminação de detritos, vestígios de argamassa e substituição de eventuais vidros quebrados.
Inclui testes de todas as fechaduras, esquadrias, instalações hidráulicas e elétricas e finalmente, limpeza geral de
todas as superfícies. Todos os aparelhos, ferragens, esquadrias de ferro, instalações de água, esgoto e eletricidade,
deverão estar testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento.

Nova Cantu, 15 de Maio de 2015.

J
Rua Bahia, 85- Centro - Nova Cantu- PR
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PLANINHA OE SERVIÇOS
Obra
Loo.al:
O.illl:

Orçado pot:
Eng~ CI. li·

AMPLIAÇAO UNtCJAIJE BASICA DE SAUOE DE $A'IITO REI
AUA NACie JAFi!T/ RUA PARANÁ M~·
15 rit Maio da '·015
iiEBASTIAO ROP'iALDO VILEI.A
.'JREA 19 3fl4•D/PR

1. I
1.2
1.3

SINAPI

Dtt~çr/;:lfo

f(fltrl

1

-·

líiii201Q

,.1(1/MIJin.tpl

[Sil!ftVIy~:iliifrifJ'iFJiiRêt' '
Demcllylo de alvtJntr••·
Placa cbm 2,00x1 ,aomchp gl!llv.plnt.c/tlnta autom,
Barnnilo p/dlilp~aito am 1<\buu mldelra, ccbartura •ibroclmento 4rnm, Incluso piao, argamae.
traço I (clmentco/arE la) '
Locaçllo ele obra etn llblla. e t::ontalate• corrl ~o!\.
Retirada ele portas • janelas.
'3ubtotal
FUNDAÇOSS I NFAA·~URUTU M
E~t•·•s t l ra~o (bro>ca'l D"'25cm c/ concreto FC::K .. 18tofpe tt..m ai,O.
Armaçllo :la aço CASOdiam.1 0mm 3/l: lorne~IMento, r.orte, dobra, colocaçl'l-:>.
Armaçllo ·:h! aço CA €0 dlam.4,2 fornecimento, oorte, dobra, colocaçl1o.
Subtotnl
SUF'k ii·ESrRUTJRA I VIGA BAlDRAME I PILA~ I VIGA RHSPALOO/ FOFiftO DE PVC
Concrl!to FCK,.20.I.1r:a ncll.lln<1o lançimento e nden•111ento.
~rma)!llo :le aço CA SO diam.1 0MM 3/8 furne~ IMento . r:orte, dobra, colocaçlo.
Arma'jlllo :le aço CA eo diam.4,2 tornMimonto, corte, dobra, coloceçao.
Formill chapa de m.adolr~ corrpenaada p laatlf l·~ada 18rrm part estrutur<~ de corcr~to Incluindo
cotte, r1or,tagem, Eecornmento, dealorma
vergo e c<Jntra 11erga ·,ox tOem em conore:o {lncl.forrn l fl e aço).
lmr'!rme<,blllzaçllo com tinta t:cotumlnosa o~J idrarno/ C2 demllos.
Forro de flVC e• 8mr.1 com tarugamento.
Forro de beiral em madf!ira de lledrlhho ou Pinua aem no.
Tat>ua de viela em me:delra dura.
Sllbtotal

e

1.4
1.5
2
2. 1
2.2
2.3

3

J. I
3.:?
3.3
3.4

3.5
3.6
3,7
3,8
3,9

4
4.1
4.2
-

Unidade

Or onL.ado por: f:n(J • Civil Vllelu
QUII.rtt/da
PfQÇO
Va/orTotfl
Glt
Unltlrlo

m3
m2

:!4,71

!54,20

3,00

300,55

1.:339,28
!301 ,65

n12
tn
m2

10,00
40,1 7

398,11

3.9S1 , 10

9,31
31,85

:373,98
1525,53

16,50

Vtllor Total
r:to Item

7.101,114
tn

ae,oo

5~ ,1 0

~g

162,88
45,53

9,72
10,11

kg

4.738,6:>
1.583, u
470,32

6.192,12
m3

kg
kg
m2
tnl
m2
m2
m2
tnl

8,22
612,40
136,25

440,1 1
9,7'}

10,34

lOs,es

5~ .1 0

19,20
32,10
135,28
33,SQ
47,75

39,39
'11,85
42,47
72,6:5
43,38

3.1317,70
5.952,53
1.408,83
5.!386,62
756,29
373,97
3.1320,99
2.•433,78
2.070,44

26.2í!1, 13

ALV~IIIA I~IA

Alverr'lrla IIJ. furedo (1 0x15x20cm) 1 vez, ausent.em •rg14cm.lraço 1:4 (cimento/areia).
Alvenaria tlj, luredo (1Dx15x20cmj 1/2 vez, assentem nrg. 10 em traço 1:4 (cimento/areia).
Sllblotal

--- -~ --

m2
m2

45,50
96,50

65,93
54,20

2.999,82
5.230,30

8.230,12

~
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PLANINI-JA DE! SERVIÇOS
SAUDE DS SANTO REI

~GIB JArET/ RUA PAAANÁ SIN'

:!e IJioio de 201 O

~~· Sl!~-'l!TIAO RONAl DO V; L. ELA
Eog• Civil-

lf•m
IS
5. 1
5.2
5,3

f!

8.1
6.2
6.3
6.4
6.5
1
7.1

7.2
7.3

OREA 1&.3e4-D/Illll _

1
! REVUTI~i'Nf"o DEPÀmffiÊslNTtEX'il"-

6/f\IAF'/
09aOfCJ

D96crlçlfo
e

· -

p

· --

Chllp.;o p.u.lnV• · , erg cinvarela, traço1:1, e=5.11m.
jErnb1:ço r:-ar •dt lntiext, arg rnla:a, e•20.11m.
Azuleljo p!lrtldea ll•nrelro.
:Subtot"l

m2
m2
m2

m2
012

Soleira en1 gr<lnlto cinta andotlnh>l 20cm larg.
Oontr~ pl!lollt~lro ~m oonor..to 1::3;6 e:l'cm etp<:u!.urJ com lmparrneablllzenle veclacit.
Subtotul

m2

rn

1.402,57

8 ..412,75
2. 171,30

135,26
135,26
135,35
15,71
42,61

36,32
64,20
'16,37
201,1 8
43,03

3.09e,e4
4.d21,05l
1.311,83
3.160,54
1.i333,08

14.0:13. 10
m2
m2
m

Qulidrc. com tela cln p::~llproplleho ern ll.lbo 2x2cm fl)..ado com 1:>uch11 e parafuso.

8,5

Granito cinza P"llclo para pE!Itoril, ~~=:2.0 em . lafg.20cm • fornecimento e ln&talaÇ:Ac.
Subtowl

9.1
9.4
9.3

111

Estrutura pltelha d(l bJtro, um madeira k I rao t parelhada com teecunJt.
Col.iertuta cl lelh de barro incluindo cnPIUl com rtJjume pilrll Vf'ti~çlb.
Agua rurtnda com ch·aço galv n• 2 t , d!'t~cnvolv. 45 em.
Subtctel

8.4

O

e, 10
:?7,8;,
G0,85

ESTRUTUM PA"A OOE!!R1'U~A/COB~RTU AA

8.3

8.1

8.2

22Q,9'\
22Q,93
42,70

!J.9U8,S2

REVUTI\1f"NTO OE ~ ISOS
RegulariZIIÇ~o da piao/bata em arg.traço 1:3(cltnehlo/arel,, ear.3,0om, prtparo manu111.
Piao cerlrnlr'lasmaltada linha mt!dla. PEI4, &1>1&1'\l.c/atg.c:ol;:~nt•J,c/rvjur,l.olmet~to PrJnc-o.
Rodapo cllrl mlco colc10ado ar!lamll colflnlf;l + rejunte.

ESQUAO"IAS, PORTAs e JANELA$ DE' VIOI~o TEMPURAoo
Pla.mad.c:.omo.li&~J (80X21O.::m)lncl.aduola/ctobradlça.
Pla.mad.ma' ,fça atmofadada tB0~21 Ocrr.)lncl.aduoia/dobrldlça.
Porta em vidro ~emoetado 10 mm eap~seuralnoiLtso aoeasorlot d!l lnfJialaçAo
Jahela em vidro !Qnp<)redo emm aspeuura Incluso acu11orlos d1t lna':alaçao.

a

UnlrietJu

1'411/n.l :J/t1lF'I

Ot Rnlzado ~.:::.E!:.lugt..'..;C::.:Iv;.::II~V:.:.:II;;.:el;:,",.-.·----~-Qusntld•
p,..çt'J
Vulor Totel
tll
Unlt.t/o
Vetor Total
do lt4Jm
'Y•

Unitjade
Unitjade
m2
m2

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

PAVIMENTAÇi~O !EXTI:RNA E: OUTROS
Piao para calçada em concreto dosampenndo, e=5 em .
Pl&o em paver 10x20cm, eap., 6 em, aaaenlado Gobt e colchão da pó de pedra esp" 3m.
Rampa em concreto desempenado, e= 5cm, conforme projoto.
Corrimão em tubo galvanizado, conforme projeto.
Portllo metallco em tubo chato de ferro, 300x120cm de correr.
Subtotal

11
11 .. 1

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Eletrodul o flexivel corrugado 3/4.

-4,00
-4,00

5,50

ft06,40

7G!!,62

7.028,65

5.348,5!1
291,11

I

13. 108,36
2.A2!5,60
3.062,48
2.:335,95

7,l)4

\?.4,72
-168,84

m2

7,94

143,05

1.135,90

m

8,04

<01,1 8

1.1317,411

m2
m2
m2

Pintura em vernl~ fosco ern esquadrlet de madeira.
SUbtoWI

-4,55

73,20
60,91
63,ga

2.\328,~9

13.!506,01

PINTUAA E:M PARECtES INTaRI\IA f f: XTERNA
Pintura létex acrflloa a.tnb.lntlext., 3 ffemtot~.
Emasaamenta massa acrrlica p/amb. lntlext 3 demio.
Pintura com tinta~ l~xturizada acrllloa.

9.4

06,0:<1
96,02

m2

198,3'S
1!38,3~
93,85
26,86

'19,90
?. 1 ,25
23,!53

3.!347,3B
4 .21 !5,15
2.208,251

?.0,71

55e,es
10.927,49

,

m2
m2
m2
mt
m2

43,03
72,87
77,17
201 ,1 8
201 ,18

1.59:?, 11
7.237,45
:307,52
2.51 4,75
724,25
12.976,08

m
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37,00
99,32
11,7e
12,50
3 ,60

67,50

5 ,55

374,63
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PLANINHA DE SERVIÇOS
Obra :
Looal:

AMPLIAÇÃO UNIOA05 SASICA IJE SAUL:JE Pl! SANTO REI
AUA NAC':lll:! JAFE!TI RUA PAFlAIIlA S/N•
Data:
15 de Maio da :.!0115
0 JQado por: liS13ASTIÂO RON1~LOO Vlf-liLA
Eng• Civil ·
01\l!iA 19.364·tlti='lt
Item
11.2
'!1.3

'11.4

.,, .5
11.6

11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11. 12
11.13
11.14
11.16
11. 16
11. 17
12
12.1
12.2
12 .3
12.4

5/NAPI

.011sr.rlç!lo

DWJ010

f'áatnll llln.tpt

Ell'ltrocfuto ~igldo 1 1/2'1pmfl entrada de rntidlçlo.
ElotrodutcJtlgldo 1" para en':recfa ele telefonu.
C~i~ I XII de passagem 4~:j!'' pl~allco da marca tigre.
Cebo de cobre .aoludo 2,5mm•.
ICIIIlo de cobre .soludo 6mm•. L w mln~ rla tipo calhJ,eobrer:or c/re·&~tor part.répld'l e lamp.flliofellc.2x40W, completa.
Lllmlnl!irla. tipo calha,aobreJ:or e/reator l)tlrt.rápld'l e J!lmp.fluofeuc.2x20W, eomplot1.
C~tlo de ll!lefone 2 pares.
l nt~rrl/pt or 01 l<!cl:1alrnpleG com ~·laoa.
lnlerr1.1 ptor 03 teclas simples oom placa.
lntemrptor 02 tecl:u slmplos com placa.
Tomadlll telefOnlca 4 plnoe pacfrao telebres.
Tomada 2P+T 20A- 250V com placa. forneclnl9!1IO tt 'nstalaçi!io.
Quadro c<Jm b!m amenlo pllra 6 dlsjuntores.
Oilsjuntor monopolar 10A a 30.4•.
Ollljuntor blpolarr 1OA 111 30/\.
1Subtotnl
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Tubo de esgoto de 1OOmrn com conecções forn!i!clmento e Instalação.
Tubo de esgoto de 40mm com conecções fornecimento e ihstalaçêo.
Ralo slfonado 100x100x50mm.
Tubo de agua fria 50mm com conecções fornecimento e instalação

IJnltlade

Or anlzado por: E::ng.• C i ~
Qr.I IJ'/tlde
Pr•ço
V<
J
V1t/or Tota l
" 1or 11o1a1
r:/o ftflm
r:Je
Un/lllrfo
-..-....
24,1
2
20,00
·4132,4:l
'15,02
:!0,00
:3oo,4:l
6,1 3
26,00
159,38
3,75
300,00
1.1?5})?
6,07
50,00
:328,50
101,31
1307,86
6,00
64,37
8,00
514,9!
1,77
50,00
88,50
29,94
7,00
:209,58
43,08
1,00
43,06
39,84
1,00
39,84
23,76
71,28
3,00
29,1 1
17,00
494,87
95,6!
1,00
95,68
'12,93
3,00
38,79
68,23
2,00
136,46
0.11 1,19

1

~

m

rn
Unklede

'"rn
Ur,ldade
Unldetle

'"

Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

I

m
m
Unidade
ITl

36,00
/.4,00
2,00
24,00

54,30
27,68
48,63
34,79

1.954,80
663,84
97,26
834,96

~
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PLANINHA OE SERVIÇOS
Obta:
Loc«l:
Data:
jOrçodo por:
'-· •ti. - ·· "

I

AMPI.IAÇAO UIII!OALJI! ElASICA DE SAUOE Cll! SANTO REI
RUA Nl\GII! JA~I:TI RUA PARANÁ S/N°
1 ~ de Maio de 2016
fi~llASTIAO ~ONALOO VII..,SLA
..,, ... _ ....

-·-

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

, ,,

/Ce/11

12.5
12;6
12.1
12.8
12;9
12. 10
12.1'1
12.1:!
12,1:1
12; 1 ·~
12.iõ
12. Hl
12.17
12.10
12. 10

10
13.1

SINAPJ

D"3Cr/ÇifO

01112010

1'4glm4 lllnapl

TuD<l d-a agua fria ~õmm oom coneoçOee fornaclmonto e lnstalaçêo,
Tul:>o d3 agus fria 32 m11 oom ·~o necçoaa f<:lrnoclnwnto e lnetalaçãO.
Porta l!abonete llqL.ido.
Porta papel.
Porta 1oalhaom pl&stico ABS.
Lavatório em lbuça brfHlCa, com coluna, siUo, vi'llvvla ~engate , totnelra fotneclm. e Instai.
Va'So GiJnltarlo comf)leto - fornoclmento e lnlltilleçlo.
VQIVLIIII par.a deacarge 1 1/'2" com ruglt:ro !tcai:l'lmento em metal o tom t~do.
Regltlro ele govetlil 3/•1 com acabamento.
Celxa c'e l.lgLra de 500 111. Flbril.
c,l x~ c'e Gordura em llvenarlt~ com tàri1pa de concreto.
CIIIIXII c'e lnepct;'IO l!!m al vene~rlfl com tampa do concrr.to.
Foe;sa ~epti ca em mlvr.nerla. revestida em at gllmiiSIIIII com lmpermeabill;urnle e tlilmpa em concreto.
Surnldolrro com anel am alvenmia 0 "'1,20rn, pr(lf... 6,00 m oom tampa na concreto.
Apolo parn DBnhelroa p/ ondelrcrntea.
Sul1tot{ll
LIMPE!ZA
limpe~:a final d3 obra.
Subtolnl

TOTAL DA OBRA
l OTAL DA OPRA COM BOI 30%

Uniria ele
l'n
In

Unidade
Unlda1je
Unldaae
Unidade
Unl.:laàe
Unidade
Unidade
Unljade
Unidade
Unlda(je
Unidade
Unidade
Unidade

.....,
Qua"tlda
de
36,00
12,00
4,00
2,00
4,00
4,00
2,00
2,00
5,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
4 ,00

I:IIIIL:JU \.Jfo! Ur. ~riW•

PI\!ÇD

Unl!drlo
'18,36

:?5,27
42,3 1
43,19
61,80
5'12,46
363,25
109,53
139,82
2!36,01
318,!54
::riB,M
2.0137,74
1.5!30,00
201,18

..,.., 't il Yll lli:fiU

Valor Total

Vitlor Tota l
rio/tem

%

1360,96
303,24
169,24
86,38
207,20
2.049,84
726,50
219,06
449, 10
266,01
31 8,54
955,62
2.067,74
1.560,00
804,72

·t4.31H$, 01
m2

9S,Q2

•10,01

061,'16

!Jil1,16
143.400,00

-

lot1:1l

143.4110,00

I\ \
.A

AIRTON ANTONIO AGNOLIN
Prefeito Munlolpal

SEBASTI

.JM~

~~~VILELA

E • Civil ~I IJ\ 19.354-D/PR

DATA BASE: OU'TUIBRO DE 2014
OBS.:PREÇOS RETIRADAS DA TABELA DO SINAPI SETf;:M§R0/201 4

---·---

ORÇAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA UBS DE SANTO REI

PREFEITURA MUNICIPAL D

NOVACANT
1963- 2013

Eu !Jaço. [Iwde =o~ ta jfutóJtia

-==PARANÁ===-CNPJ · 77 .845.394/0001·03

RELATORIO TECNICO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

O presente relatório técnico prevê a ampliação e adaptação do posto de saúde em
alvenaria com área total de 96,02 m2., sendo existente área de 55,85 m2 e ampliação
área de 40,17 m2, ano distrito de Santo Rei, Município de Nova Cantu-Pr, localizado
na Av. Nagib Jafet/ Rua Paraná, s/n°- lote n° 18, quadra n° 22, centro, medindo 450,00
m2., de acordo com o presente relatório.
O projeto arquitetônico será executado: ampliação e adaptação do posto de saúde
em alvenaria, de acordo das normas da regulamentação da RDC 50/2002 da ANVISA.
Contendo projeto arquitetônico, locação, cobertura, planta baixa, fachada, corte
A, detalhe rampa de acesso e corrimão, localização, indicação dos ambientes da obra
em questão.
Em planta baixa discriminação de ambientes conforme resolução 386, com lay
out, mobiliário da obra.

Nova Cantu, 15 de Maio de 2.015.-

o aldo Vilela
A 19.354-D/PR

1963- 2013

Eu !Jaça !Jwtk 9)e6ta !llióWJtia

RELATORIO TECNICO DO PROJETO ARQUITETÔNICO

O presente relatório técnico prevê a ampliação e adaptação do posto de saúde em
alvenaria com área total de 96,02 m2., sendo existente área de 55,85 m2 e ampliação
área de 40,17 m2, ano distrito de Santo Rei, Município de Nova Cantu-Pr, localizado
na Av. Nagib Jafet/ Rua Paraná, s/n°- lote n° 18, quadra n° 22, centro, medindo 450,00
m2., de acordo com o presente relatório.
O projeto arquitetônico será executado: ampliação e adaptação do posto de saúde
em alvenaria, de acordo das normas da regulamentação da RDC 50/2002 da ANVISA.
Contendo projeto arquitetônico, locação, cobertura, planta baixa, fachada, corte
A, detalhe rampa de acesso e corrimão, localização, indicação dos ambientes da obra
em questão.
Em planta baixa discriminação de ambientes conforme resolução 386, com lay
out, mobiliário da obra.

Nova Cantu, 15 de Maio de 2.015.-
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MEMORIAL DESCRITIVO
AMPLIAÇÃO UBS DE SANTO REI
MUNICIPIO DE NOVA CANTU
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBJETO:

O presente memorial tem por objetivo a descrição dos materiais e serviços de execução da ampliação
UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI, de propriedade do Município de Nova Cantu, Av. Nagib Jafet/Rua
Paraná, s/no Centro- CEP 87330-000, no Distrito de Santo Rei - Município de Nova Cantu, Estado do Paraná.
Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as Normas Técnicas, aplicando-se material de
primeira qualidade sendo que a aceitação de qualquer material e/ou serviço ficará a critério da fiscalização, podendo,
inclusive, a fiscalização solicitar ensaios específicos para serviços e/ou materiais.

I - AMPLIAÇÃO.
1 - PLACA DE OBRA.
1.1 Placa da Obra

A empreiteira fornecerá e instalará em local visível, as placas da obra, devendo estas ser executadas em
chapa de ferro galvanizado com pintura automotiva, nas dimensões de 2,00x1 ,50m, no modelo a ser fornecido
posteriormente ou executada em adesivo vinílico colado em placa de chapa de ferro galvanizada.
2 - SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 Locação da Obra

A obra será locada por instrumento de trena de aço , em tábuas perfeitamente niveladas, no contorno de toda
obra e passíveis de verificação. A empreiteira será responsável pelo estabelecimento dos marcos, levantamentos
necessários e pelo fornecimento de gabaritos: equipamentos, materiais e mão de obra requerida pelos trabalhos de
locação e controle, com serviços de topografia quando necessários.
Estará a cargo da empreiteira/responsável que se obrigará a acompanhar e garantir o fiel cumprimento dos
projetos.
2.2 Movimento de Terra :

Os aterros quando necessários deverão ser executados com técnica adequada e com material importado de 1a
categoria, apiloado manualmente em camadas de 20 em. Devem ser mantidas as relações de 2:1 em aterro, que
poderão ser alteradas em função do tipo de material geológico.

3-FUNDAÇÔES
3.1 Fundação:

As fundações deverão ser executadas, obedecendo a projeto estrutural. A fundação será constituída de
estacas executado com trado, de diâmetro nominal de 0,25m, e profundidade conforme determinação do projeto
estrutural, preenchida com concreto fck=20 Mpa e devidamente apiloado, com ferragem de acordo com projeto
estrutural.
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3.2 Blocos I Vigas Baldrame:

As vigas de baldrame deverão ser executadas sobre a alvenaria de embasamento ou lastro de concreto mag ro,
acima do nível do terreno, de acordo com o projeto estrutural e as normas NB-1 e NB-4. O topo da viga baldrame
deverá receber uma pintura impermeabilizante com emulsão asfaltica (Neutrol ou lgol) em 2 demãos.
4 - CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA
4.1 Formas:

Todas as formas deverão ser de tábuas de pinus, perfeitamente gravateadas e escoradas. Deverão ser
estanques para que o concreto não perca a água de amassamento. O escoramento deve ser executado com caibros
3"x3", sedo admissível bracatingas com diâmetro não inferior a 15cm na parte mais fina. Todas as formas deverão ser
vistoriadas e liberadas pela fiscalização para o início da concretagem . A fiscalização deverá confrontar as medidas do
projeto estrutural com as executadas, verificar prumo e nível de formas.
4.2 Ferragem:

A fiscalização deverá verificar a procedência do aço aplicado na construção e observar que os mesmos não
apresentem alto grau de oxidação. A contratada deverá assentar a ferragem com espaçadores sobre as formas, de
maneira que haja o recobrimento mínimo das armaduras, conforme recomendam as normas da ABNT. Para liberação
da concretagem, deverá ser conferida a ferragem pela fiscalização da Prefeitura, verificando se está em acordo com
o projeto estrutural e se os comprimentos de ancoragem estão sendo obedecidos, se as esperas de pilarem foram
deixadas, e se as tubulações embutidas foram executadas, após o que será liberada a concretagem.
4.3 Concreto:

A contratada poderá usar concreto usinado desde que seja fornecido por concreteira idônea e atenda as
normas da ABNT. Para o concreto executado na obra, a contratada deverá apresentar a dosagem prevista, tipo de
betoneira a ser usada, tamanhos de padiola para a areia e brita e quantidade de água a ser aplicada, de forma a
atender as especificações de resistência do concreto. A qualquer momento e sem aviso prévio, a contratante poderá
exigir a moldagem de corpos de prova, devendo os mesmos serem executados por empresas especializadas e
contratadas pela empreiteira.
Em cada etapa da concretagem, deverão ser feitos 03 (três) corpos de prova e o resultado dos ensaios
deverão ser apresentados à fiscalização.
Deverão ser obedecidos os prazos mínimos para retirada de formas.
4.4 Cintas e vergas:

As vergas de portas e janelas e as cintas de amarração - respaldo deverão ser executadas conforme
dimensões e ferragens indicadas no Projeto Estrutural, com concreto Fck 20 Mpa, sendo as mesmas devidamente
alinhadas sobre as paredes de alvenaria . A dosagem, preparo, lançamento cura e desforma do concreto deverão ser
cumpridas de acordo com NB-1.
5 - ALVENARIA

A alvenaria de tijolos deverá ser executada de conformidade com o projeto de arquitetura, obedecendo-o
quanto às suas espessuras e pés direito.
5.1 Materiais:

Os tijolos serão de barro furado, nas dimensões estabelecidas pelas normas técnicas, sonoros e bem cozidos,
assentes com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:4:12. A areia não conterá substâncias orgânicas
argilosas, carbônicas ou de origem orgânica em proporção a 2% do seu peso, e sua granulometria não será superior
a 4 milímetros. A água a ser adotada nas misturas será clara, não corrosiva e dosada com a finalidade de obter boa
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trabalhabilidade da argamassa, bem como resistência, aos 28 (vinte e oito) dias, de 18 Kgf/cm 2 • o cimento a
ser usado será Portland comum , devendo ser misturado a argamassa de cal e areia, somente por ocasião de seu
uso. A cal deverá ser moída concentrada e a argamassa preparada só poderá ser utilizada após decorridas 24 (vinte
quatro) horas de sua preparação.
Será utilizado tijolo cerâmico 9x14x19, com espessura de 9 em .
5.2 Execução:

As três primeiras fiadas deverão ser assentes com argamassa impermeabilizada (VEDACIT ou SIKA 1).
As alvenarias de tijolos utilizarão materiais citados no intróito deste item e são executadas conforme as
indicações do projeto. Os tijolos deverão ser cuidadosamente molhados imediatamente antes de seu emprego. A
superfície de concreto, madeira ou de aço sobre as quais se apoiam ou se encostam as alvenarias de tijolos, serão
cuidadosamente limpas com água salpicadas com uma argamassa de cimento e areia traço 1:4. Se a superfície
estiver na cota do terreno ou lhe for ligeiramente superior, antes de assentar a primeira camada de argamassa para
tijolos da primeira fileira, será executada uma pintura impermeabilizante. No encontro com as vigas superiores ou
lajes, deverá ser feito o encunhamento com os tijolos que deverão ser maciços e só serão colocados após 48 horas
de conclusão da alvenaria básica em inclinação fortemente comprimidos contra a superfície inferior das vigas ou
lajes.
Os tijolos deverão ser submetidos à testes de resistência, cujos resultados serão apresentados à fisca lização.
6 - FORRO.
6.1 Forro de PVC

Na ampliação de toda a UBS de Santo Rei, será executado forro em PVC de 8 mm de espessura com largura
de 10 em, com tarugamento de madeira com ripão bem alinhado, no máximo 45 em., de espassamento. Nos beira is
externos serão usado tabuas de vistas de madeira de lei e forro de madeira de primeira qualidade pode ser de pinos
sem nós.
7 - COBERTURA.
7.1 Estrutura de Madeira:

Deverão ser utilizadas peças serradas e beneficiadas, desempenadas, secas, madeira de lei (não sendo
permitida a utilização de madeiramento verde}, de boa qualidade e procedência, isentas de nós, brancos, casca ,
broca, caruncho, trincas, fibras torcidas ou outros defeitos que venham diminuir a resistência mecânica das mesmas
e comprometer sua durabilidade e/ou trabalhabilidade. As superfícies dos encaixes, ligações e articulações deverão
ser executadas de forma a permitir perfeito ajuste entre as peças. Os componentes da estrutura que não se
adaptarem perfeitamente ao conj unto, ou tenham empenado, deverão ser substituídos. Todos os encaixes de
emenda ou de apoio entre as peças de madeira deverão permitir completa justaposição de contato sem interposição
de calços. As tesouras deverão ser fixadas às tesouras de amarração.

7.2 Telha de Barro:

Serão utilizados, conforme consta no projeto arquitetônico, telhas de barro, sobre estrutura de madeira em
tesouras. Não serão admitidas telhas com defeitos de fabricação, trincas, manchas, ou quaisquer outros defeitos.
Serão utilizadas, no encontro da parede existente, serão colocados rufo para isolamento de aguas, na parte
inferior da cobertura, terá calha de toda a extensão da construção onde recebera de toda agua das chuvas, será
conduzida por condutores de pvc de 100 mm embutidas na paredes.
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8- REVESTIMENTO DE PAREDES

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar-se perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e
nivelados. As superfícies deverão ser limpas e abundantemente molhadas antes do início do revestimento. O
revestimento de argamassa será constituído de no mínimo duas camadas superpostas contínuas e uniformes.
O embaço aplicado sobre a superfície a revestir, previamente chapiscada e reboco sobre o embaço.
8.1 Chapisco:

Todas as superfícies internas e externas deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço
1:3. O chapisco será executado de maneira que a alvenaria fique totalmente coberta.

8.2 Embaço:
O embaço deverá ser iniciado após completa pega do chapisco (05 dias), depois de embutidas e testadas
todas as canalizações e colocados os caixilhos. Deverá ser áspero para facilitar a aderência do reboco. A espessura
máxima do embaço deverá ser de 2,00 em com argamassa perfeitamente homogênea com traço 1:3 + 50kg de
cimento/m 3 , toda a areia deverá ser isenta de material orgânico. Deverá ser executado requadramento nas portas e
janelas; os peitoris das janelas terão acabamento com granito de largura de 15 a 20 em e inclinação para fora
executado de modo que a pingadeira metálica da janela fique 2 a 3mm acima do requadro; recorte do embaço
externo deverá ser executado 5 em abaixo do nível superior da viga baldrame.

8.3 Reboco:
Somente será iniciado após a completa pega do embaço, cuja superfície deverá ser limpa e molhada
suficientemente. O reboco será regularizado a rég ua e desempenadeira. Deverá apresentar aspecto uniforme com
parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de
superfície. Será executado externamente com argamassa pré-fabricada com espessura de 5 mm e internamente
onde não houver reverstimento em azulejo, será aplicado argamassa de areia/cal hidr. 1:1,5 com e=5mm.

9 - REVESTIMENTO DE FORROS

O revestimento será em PVC, conforme já dito anteriormente.
10- PISOS
10.1 Aterro:
Aterro em camadas sobrepostas de 20 em de espessura, abundantemente molhadas e compactadas;
10.2 Lastro de brita:
Deverá ser executado lastro de brita 1, apiloada na espessura de 3 em, em todos os locais onde houver base
de concreto.
10.3 Contrapiso em Concreto;
Deverá ser executado sobre lastro de brita na espessura de 5 em, em base de concreto fck = 11 Okgf/cm 2 ,
obedecendo desde já os caimentos para onde haja ralos. Deverão ser tomadas precauções no esquadrejamento
entre paredes e contra-piso, que deverão formar ângulos retos e ser usado impermeabilizante no contrapiso.

{}V
Rua Rahia Rfi- r.P.ntro- NnvM r,;:mt11 - PR

PREFEITURA MUNICIPAL D

NOVACANT

1963. 2013

Eu g.~ !J'wde !i>e6ta !JWWtia

-===PA RANÁ===CNPJ • 77.845.394/0001-03

10.4 Regularização do piso:
O contra piso deverá ser executado com argamassa de cimento e areia, traço 1:5, em todos os locais onde
estiver especificado revestimento especial e, a espessura mínima do contrapiso será de 5 em, devendo ser
desempenado com desempenadeira de aço, com regularização - argamassa de cimento e areia no traço 1 :4,
espessura de 2,00 em.

10.5 Piso cerâmico Pl4, 40x40cm, antiderrapante
Assentamento convencional. Será executada uma argamassa de assentamento e regularização com traço 1: 4
(cimento e areia), com espessura média de 2 em destinada a fixação do material de acabamento, sobre contra-pisos
e/ ou base previamente constituída, onde indicado em projeto.
Os pisos cerâmicos serão imersos em água limpa e estarão apenas úmidos e não encharcados, quando da
colocação. Após terem sido distribuídos sobre a área a pavimentar, os ladrilhos serão batidos com auxílio de bloco de
madeira aparelhada e martelo de pedreiro.
Terminada a pega da argamassa de assentamento, será verificada a perfeita colocação dos ladrilhos,
substituindo-se aqueles que denotarem pouca segurança.
O rejuntamento será executado com pasta de cimento e a operação será iniciada após três dias, no mínimo, da
colocação dos ladrilhos. Os rodapés serão do mesmo tipo de piso h = 7 em.
O piso cerâmico deverá ser de primeira qualidade e deverá ser submetido a aprovação da Fiscalização da
obra.

11 - ESQUADRIAS
11.1 Esquadrias de Madeira:
As portas internas serão de compensada de imbuia, com quadro de madeira serrada, tipo encabeçada, com 35
mm de espessuras e as portas externas, quero dizer porta dos banheiros, cozinha e DMLI serão em madeira maciça
com dimensões de acordo com projeto arquitetônico.
Os batentes e guarnições deverão ser de imbuia ou peroba, conforme acabamento da porta, com reforço em
ambos os lados para colocação das fechaduras. As portas deverão ser lixadas e enceradas.
Todas as faces e topos serão aparelhadas e perfeitamente lixadas, inclusive os marcos, aliseres e aduelas. Os
rebaixas, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias de madeira, para fixação das dobradiças ne fechaduras
deverão ser certos, sem rebarba, correspondendo exatamente nas dimensões.
11.2 Esquadrias janelas em brindex:
Todas as janelas serão substituídas por brindes (vidro temperado) com e= 8 mm , dimensões de acordo com o
projeto arquitetônico, porta da sala de espera serão em brindex (vidro temperado) com e= 10 mm, com acessórios,
nas dimensões de acordo com o projeto arquitetônico.

11.3 Ferragens:
Todas as ferragens serão de fabricação nacional, em perfeitas condições de funcionamento e de primeira
qualidade. O assentamento das ferragens será procedido com particular esmero. Os rebaixas ou encaixes para
fechaduras de embutir, dobradiças, chapas, testas, etc. , terão as formas das ferragens, não sendo toleradas folgas
que exijam emendas, taliscas de madeira, etc. Para o assentamento serão empregados parafuso de qualidade,
acabamento e dimensões correspondentes ao das peças que fixarem. A localização das peças das ferragens na
esquadria será medida com precisão de modo a serem evitadas discrepância de posição ou diferença de n ível
perceptível a vista. A localização das fechaduras, dobradiças e outras ferragens, será conforme detalhes ou
determinadas pela fiscalização.
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As fechaduras serão de 1a qualidade. Nas portas externas teremos conjunto formado por fechadura com
acabamento cromado em inox, com cilindro oval monobloco passante, um par de maçanetas em inox e um par de
espelhos em inox, com duas chaves. Nas portas internas teremos conjunto formado por fechadura com acabamento
cromado em inox, lingüeta, trinco e cubo, um par de maçanetas em inox, um par de espelhos em inox e duas chaves.
Nas portas das instalações sanitárias teremos conjunto formado por fechaduras com acabamento cromado em inox,
trinco e cubo em inox, espelhos e maçaneta em inox.
11.4 Dobradiças:

As dobradiças serão cromadas de 1" x 3 W ', com parafusos 4 x 25mm , rosca soberba, sendo 03 peças em
cada porta.
12 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações serão executadas ampliando a rede existente, incluindo:
•
17 pontos de tomada com tomadas 2P + T, incluso tomadas, fiação, eletrodutos, abertura e
fechamento de alvenaria, distribuídos de acordo com a necessidade, apontados pela Fiscalização. As
tomadas serão instaladas a altura de 0,35 m.
•
14 pontos de luz no teto, incluso luminárias fluorescentes sobrepor 2x20W e 2x40W, fiação,
eletrodutos, abertura e fechamento de alvenaria, distribuídos de acordo com a necessidade, nos
banheiros e varanda conforme apontados pela Fiscalização. Os pontos de luz serão distribuídos da
seguinte forma.
• 06 ponto de interruptor com 1 TS em cada banheiro, 2 TS e 3 TS, para acionamento da iluminação
interna e externa, com acionamento independentes.
Mais pontos de tomadas, interruptor será apontados pela fiscalização, será apresentada um projeto
elétrico.

13- PINTURA E REVESTIMENTO
As pinturas e revestimentos serão in iciadas depois de autorizada pela fiscalização, com cuidado e perfeição,
oferecendo acabamento impecável. Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinem. Deverão ser obedecidas rigorosamente as instruções do fabricante para se
conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execução dos serviços de pintura deverá ficar totalmente
concluída e aceita pela fiscalização.
13.1 Forro :

Não serão necessário pintura.
13.2 Paredes Externas:

Nas paredes de alvenaria, será executado com látex acrílico (02 demãos), após aplicação da massa (01
demão) e selador (01 demão). As tintas deverão ser de primeira linha. Para a execução da pintura das paredes de
alvenaria:
a) Eliminar o pó, escovando ou espanando a superfície;
b) Eliminar manchas de gordura com uma solução de detergente e água, enxaguando a seguir, deixando a
superfície seca;
c) Eliminar o mofo, lavando a superfície com uma solução de água sanitária e água, enxaguando a seguir e
deixando a superfície seca;
d) Eliminar caiação, se houver, com escova de aço;
e) Eliminar pequenas rachaduras e furos de pregos, com massa ;
f) Lixar a superfície para retirar todos os caroços e rebarbas que fica rem no reboco, removendo-se a seguir
o pó com um pano úmido;
g) Nas paredes internas será aplicada massa corrida, devidamente lixada e alisada;
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h) Nas paredes externas e internas, aplicar uma demão de líquido selador acrílico sobre a superfície, para
uniformizar a absorção da tinta;
i) Aplicar duas demãos de tinta acrílica a base de látex, de primeira linha conforme instruções do fabricante
da tinta, deixando secar entre demãos.
As paredes internas da Sala de aula receberá pintura em pva acrílica com altura de 1,1Om.
13.3 Esquadrias de Madeira:

Para execução desta pintura será feito um lixamento das superfícies a fim de se retirar asperezas ou quaisquer
outros resíduos sobre as esquadrias. Será utilizado o verniz (03 demãos), depois de aplicar selador para madeira.
Para a execução da pintura das esquadrias de madeira:
a) Eliminar o pó, escovando ou espanando a superfície;
b) Eliminar manchas de gordura com aguarraz;
c) Eliminar imperfeições lixando-se a superfície;
d) Aplicar uma demão de fundo sintético nivelador, lixando-se a seguir, para uniformizar a superfície;
e) Remover o pó com um pano embebido em aguarraz;
f) Aplicar duas demãos de tinta esmalte, de primeira linha, conforme instruções do fabricante da tinta,
deixando secar entre as demãos.
13.4 Esquadrias Madeiras:

Para execução desta pintura será feita a limpeza das superfícies para eliminar o po, com um pano embebido
com aguarraz. A pintura sera verniz deverá ser aplicado sobre o selador reparador para madeira. Depois recebera
duas demãos ou mais ate ficar em condições de uso.
13.5 Serviços Complementares:
As calçadas serão executadas em toda volta do construção, em cocreto desempenado com e=5 em, com
dilatações a cada 2,00 metros ao longo das calçadas, conforme a locação existente no projeto, tambem nas calçadas
do lado de fora sera em paver e na parte interna do terreno sera também em paver, conforme o projeto das áreas,
também os muros externos serão concluídos, com fechamento nos locais que foi derrubado e no local que era um
portão, na frente e nas lateral direita, será todo chapiscado com emboço, será executado um portao de entrada em
em esquadrias metálicas de acordo com o projeto. Para ter acesso de veiculo dentro do pátio da UBS. O local
tambem sera em paver. Será executado uma rampa para dar acesso ao interior da UBS, com corrimão dar segurança
as pessoas de maior idade e também aquelas pessoas com deficiência.
14- LIMPEZA GERAL

Após o término dos serviços, o responsável construtor procederá a limpeza do canteiro da obra. As edificações
deverão ser deixadas em condições de pronta utilização.
Constitui-se de eliminação de detritos, vestígios de argamassa e substituição de eventuais vidros quebrados.
Inclui testes de todas as fechaduras, esquadrias, instalações hidráulicas e elétricas e fi nalmente, limpeza geral de
todas as superfícies. Todos os aparelhos, ferragens, esquadrias de ferro, instalações de água, esgoto e eletricidade,
deverão estar testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento.

Rua Bahia. 85 -Centro- Nova Cantu - PR

PLANINHA DE SERVIÇOS
obra:

A M PLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SA NTO REI

ocal:
•a la:

RUA N.~GIB JAFETI RUA PARANÁ SI N°
15 de Maio de 201!5

>rçado por:

SEBASTIÃO RONALDO VILELA
CREA 19,354-DIPR

ng• Civil·

Descrlçilo

Item

1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

2
2.1
2.2
2.3

3
3 .1

3.2
3 .3

3.4
3.5
3.6

3,7

3,8
3,9

4

4.1
4.2

Organi.lajo por: Eng.° Civil Vilela
SINAPI

0912010

P~glna

$/napl

Unidade

I

Quantlda

a·e

I UnltfJrlo
Proço

1

Valor Total

Valor Tota,'
do/tem

%

SERVIÇOS PRELIMINARES
Demolh;ao de alvenaria.
Placa obr11 2,00x1,50rn chp galv.plnt.c/tinta autom
Barrac~o pldepóslto em tábuas madeira, cobertura fibrcclmento 4mm, incluso piso, argama3.
traço 1:6 (cimento/areia) .
Locaça:~ de obra em tabuas e pontaletes corridos.
Retiradl de portas e janelas.
Subtoteol

m3
m2

Z4,71

54,20

1.339,28

3,00

300,55

901,65

m2
m
m2

10,00
J\0, 17
' 6,50

300,1 1
9,31

3.961,1 0

.:l1,85

373,98
525,53
7.101,54

FUNDAÇOES INFRA-ESTRUTURA

Estaca a Irado (broca) 0=25cm c/ concreto FCK = 18Mpa sem aço.
Armaçlo de aço CA 50 diam.1 Dmm 318 fornecimento, corte, dobra, colocação.
Armaçl o de aço CA 60 diam.4,2 fornecimento, corte, d:>bra, colocação.
Subtotêl
SUPRA·ESTRUTUAA I VIGA EIALORAME I PILAR I VIGA RESPALDO/ FORRO DE PVC
Concre'o FCK=201Jipa incluindo lançamento e adensamento.
Armaçto de aço CA 50 diam.1 OM M 3/8 fornecimento, corte, dobra, colocação.
Armaçfo de aço CA 60 diam.4,2 fornecimento, corte, d:>bra, colocação.
Forma chapa de madeira com~nsada plaslificada 18mm para estrutura de concreto incluindo
corte, montagem, escoramento, desforma.
verga e contra vergJ 10x10cm em concreto (incl.format: e aço).
lmpern-eabllização com tinta betuminosa baldrame I 02 demãos.
Forro d3 PVC e= 8mm com tarugamento.Forro de beiral em madeiro de recJrinho ou Pinus aem no.
Tabua de vista em madeira dura.
Subtotal

m
kg

kg

66,00
162,88
.115,53

55,10

9,72
10 ,33

4.738,60
1.583,19
470,32
6.792,U

m3

kg
kg

8.22
6'2,40
136,25

rn2
mi
m2
m2
m2

108,65

r.li

47,75

19,20

32,10
85,26
33,50

440,1 1
9,72
i 0,34
55, 10
39,39
11,65
42,47
72,65

43,36

3.617,70
5.952,53

1.408,83
5.986,62
756,29
373,97

3.620,99
2.433,78
2.070,44
26.221,13

ALVENARIA

Alvenaria tij. furado (10x15x20cm) 1 vez, assentem arg14cm.traço 1:4 (cimento/areia).
Alvenaria tij, furado (1 Ox15x20cm) 1/2 vez, assentem arg. 1O em traço 1:4 (cimento/areia).
Subtotai

m2
ITI2

45,50
96,50

65,93
54,20

2.999,82
5.230,30
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PLANINHA DE SERVIÇOS
~ra:

AMPLIAÇÃO UNIDADE BA SICA OE SAUDE DE SANTO REI

•cal:
lta:
·çado por:
19' Civil-

RUA NAGIB J AFETI RUA PARANÁ SIN"
15 de Maio de 2016
SEBASTIÃO RONALDO VILELA
CREA 19.354-DIPR.

Or aniza:IO_j)Or: Eng.• Civil Vilela
S/NAPI
09/2010

Descrfçúo

Item

6
6.1
6.2
6 .3
6.4
6 .5

REVESTIMENTO DE PAREDES INTIEXT
Chapco par.íntlext, arg clrn/areiJ, tr.ço1:3, e=5mm.
Embaço parede íntlext, arg mista, e=20mm
Azuleíjo paredes banheiro.
Subtotal
REVESTIMENTO DE PISOS
Regularização de piso/base em arg.traço 1:3(címento/a ·eía, esp.3,0cm, preparo manual.
Piso cerilmlca esmaltada linha rnedía,PEI4, auent.c/ar!J.colante,clrejunt.cimento branco.
Rodapé cerâmico colocado argama colante + rejunte.
Soleira em granito cinza andorinha 20cm larg.
Contra piso/lastro em concreto 1 :3:6 e=5cm espessura com impermeab11izante vedaclt.

7
7.1
7.2
7.3

Subtotal
ESTRUTURA PARA COBERTURA/COBERTURA
Estrutura p/telha de barro, em madeira lei não aparelha.:la com tesouras.
Cobertura cl telha de barro incluindo capas com rejunte para veda;ão.
Agua furtada com chp aço galv n• 24, desenvolv. 45 em.

5
5.1
5.2
5.3

8
8.1
8.2
8 .3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4

10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

11
11 .. 1

PjgJn• S/napl

Unidade

m2
m2
m2

QuantJda

d&
229,93
229,93
42,70

Proço
Unltctrlo
6,10
2 7,89
50,85

Valor Total

Valor Total
do Item

%

1.402,57
6.412,75
2.171,30
9.986,82

m2
m2
1""1

m
m2

85,26
85,26
&5,35
5,71
42,60

36,32
54,20
' 5,37
201,18
43,03

3.096,64
4.621,09
1.31 1,83
3.160,54
1.833,08
14.023,18

m2
m2
M

G6,02
G6,02
4,55

73,20
60 ,91
63,98

7.028,66
5.848,58
291,11
13.168,35

Subtotal
ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO
Pla.mad.comp.lisa (80x2 10cm)lncl.aduela/c'obradiça.
Pla.mad.macíça alnofadada (80x21 0cm)incl.aduela/dcbradiça.
Porta em vidro temperado 10 rrm espessura incluso acassorlos de in!$talação.
Janela em vld1o temperado 8mm espeasurr Incluso actssorlos de l1stalação.

Unidade
Unidade
m2
m2

Quadro com tela de pollproplleno em tubo 2x2cm fixado com bucha e parafuso.

m2

7,94

143,06

1. 135,90

Granito c1nza polido para peitoril, e=2,0 em, larg.20cm - fornecimento e ínstalaçllo

n

8,04

201,18

1.617,49

Subtotal
PINTURA EM PAR~OES INTERNA E EXTERNA
Pintura látex acrJIJca amb.lntlelC.. , 3 demãos.
Emassamento massa acrllíca p/amb.lntlext 3 demão.
Pintura com tinta telCturizada acrílica.

m2
m2
m2

Pintura em verniz foaco em ese,uadrías de madeira.

m2

Subtotal
PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E OUTROS
Piso para calçada em concreto desempenado, e=5 em.
Piso em paver 10x20cm, esp = 6 em, assentado sobre colchão de
Rampa em concreto desempenado, e= Sem, conforme projeto.
Corrimão em tubo galvanizado, conforme projeto.
Portão metallco em tubo chato de ferro, 300x120cm de correr.

m2
m2
m2
ml
m2

4,00
4,00
5,50
7,94

606,40
765,62
4~4.72

368,84

2.425,60
3.062 ,48
2.335,96
2.928,59

13.506,01
1S.S,36
1fó8,36
93,85
26,88

9,90
2 1,25
23,53
~0,71

3.947,36
4.215,15
2.208,29
556,68

;::r'!;_- ê1~

10.927,49

:)Ó

de pedra esp =3m.

Subtotal
JNSTALAÇ0ES ELÉTRICAS
Eletroduto f lexível corrugado 3/4.

m

37,00
99,32
11,76
12,50
3,60

67,50

.43,03
12,87
77,1 7
201,18
201 '18

5,55

1.592,1 1
7.237,45
907,52
2.514,75
724,25

374,63
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ORÇAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA UBS DE SANTO REI

PLANINHA DE SERVIÇOS
bra:
~ea l :

ata:
rçado por:
19' Civil-

AMPUAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI
RUA NAGIB JAFET/ RUA PARANÁ S/N°
16 de Maio de 2016
SEBASTIÃO RONALDO VILELA
CREA 19.354-D/PR.

Item
12.5
12;6
12.7
12.8
12;9
12.10
12.11
12.12
12,13
12;14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
13
13 .1

SINAP/

Descrlçlo

09/2010

P~glrM Slnapl

Tubo de agua fria 25mm com conecções fornecimento e instalação.
Tubo de agua fria 32 mm com conecçoes fornecimento e lns1alaçlo.
Porta tabonete liquido.
Porta papel.
Porta toalha em plastico ABS.
Lavatório em louça branca, com coluna, sifão, válvula e engate, torneira forneclm. e in~lal.
Vaso sanilario complelo • fornecimento e Instalação.
!Valvula para descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado.
Registro c.e gaveta 3/4 com acabamento.
Caixa de ugua de 500 lts. Fibra
Caixa de Gordura em alvenaria com tampa de concreto.
Caixa de inspeção em alvenaria com tampa da concreto.
Fossa septica em alvenari1, revestida em argamassa com lmpermeabillzante e tampa em concreto.
Sumidouro com anel em alvenaria D=1,20m, prol.= 6,00 m com tampa ele concreto.
Apoio para banheiros p/ cadeirantes.
SLJbtotal
LIMPEZA
Limpeza final da obra.
Subtolal

I

Or anizado por: J:ng.° Civil Vilela

Unldede
m
m
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

Quantlde
de

Prvço
Unltdrlo

36.00
12.00
4.00
2 .00
4 .00
4 ,00
2.00
2.00
5.00
1.00
1,00
3 .00

18,36
25,27
42,31

1.00
1.00
4 ,00

43,19
51 ,80
512,46
363,25
109,53
89,82
266,01
318,54
318,54
2.067,74
1.560,00
201 ,18

Valor Totnl

I V~~~t:~•l

I

o/o

I

660,96
303,24
169,24
86,38
207,20
2.049,84
726,50
219,06
449,1 0
266,01
318,54
955,62
2.067,74
1.560,00
804,72

14.395,01
m2

96,02

10,01

961,16
961,18

TOTAL DA OBRA
TOTAL OA OBRA COM BOI 25 %

143.400.00

Total

11

143.400,oo

'
1IRTON ANTONIO AGNOLIN
•refeito Municipal

lATA BASE: OUTUBRO DE 2014

OBS.: PREÇOS RETIRADAS DA TABELA DO SINAPI SETEMBR0/2014

·.·· '

ORÇAMENTO DE AMPLIAÇÃO DA UBS DE SANTO REI

---

CRONOGRAMA FíSICO FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SANTO REI
LOCAL: RUA NAGIB JAFETIRUA PARANA, SIN° - DISTRITO DE SANTO REI
MUNICIPIO: NOVA CANTU PR.
ITEM

1

2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13

~-

SERVI20S I MESES

SERVIÇOS PRELIMINARES
FUNDAÇÕES INFRA-ESTRUTURA
SUPRA-ESTR.NIGA BAl./PILARIRESP

MES -1

MES -2

MES-4

M!:S -3

MES-6

MES- 6

7.101 ,54
3.398.06

3.396,06

10.78843

5.:>28,60

5.028,60

2687,75

3.320,52

2.454,70
2.979,10

2.454,90
2.970,10

4.037,42

3.505,79

3.505,79

3.505,79

3.505,81

2.945,72

2.945,72
4.502,00

2.945,73
4.502,00

4.502,01

3.642,50
3.244,02

3.642,50
3.244,02

3.244,02

2.555,60

2.555,59

2. 152,03

2.152,03
961,16

ALVENARIA
REVESTIMENTO PAR. INTERJEXTERN.
REVESTIMENTO DE PISOS
ESTRUTURA P/COBERT/COBI:RTURA

4.331,18

7.101,54
6.T92, 12

PORTAS E JAN. VIDRO TEMPERADO
PINTURA PAR. INTERNA E EXTERNA
PAV. EXTERNAS E OUTROS

3.244,021

INSTALAÇÕES ELETRICAS
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

4.152,03

I

5.938,92

I

2.687,75

2U21,13

21.285 03

16.076,38

24.309,96

31.891,70

29.272,84

20.563,11

21.286,03

37.382,39

61.672,35

93.684,05

122.836,89

143.400,00
_..

14,84

11,21

18,95

22,24

20,41

14,34

6,98
9,78

14.023,18
13.168,36
13.(06,01

3.642,49

TOTAL MENSAL

~

18,29
6,74

9.f'86,62

TOTAL ACUMULADO

SEBA~~ ~NALDO VILELA
ENG/ICI~EA 19354-D/PR

4,95
4,74

8.~ 30,12

LIMPEZA

PERCENTUAJl. M~

DA TA: 25105/.2015
rTotAL-ITEMr 0k :ITEM

9,18
9,42
7,62

10.927,49
12.978,08

9,05
3,68

6.111,19 j
1U95,01

10,04

f81,16

0,67

143.400,00

100,00

I

I

100,00

Nova Cantu, 25 de N:alo de 2015

Airton Antonio Agnolin
Prefeito Municipal
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